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15. Ebru firar Kurban Bayram (Muslimsk offerhögtid) 

AV-nummer: 11223tv15 
 
Sjuttio dagar efter fastemånaden Ramadan får 10-åriga Ebru ta ledigt en dag från skolan. Då 
infaller det muslimska årets andra stora högtid – offerhögtiden. Eller Kurban Bayram som man 
säger i Turkiet. Kurban Bayram firas under det muslimska månårets sista månad. Det betyder att 
högtiden förskjuts ungefär elva dagar per år i förhållande till den gregorianska (kristna) kalendern. 
År 2003 inföll högtiden i februari. Vi får följa Ebru och hennes familj när de förbereder och firar den 
muslimska offerhögtiden. När Ebrus farfar bodde i Turkiet var det han som slaktade, men här i 
Sverige beställer man köttet i en speciell köttaffär. Det är en god gärning att låta slakta och, framför 
allt, att dela med sig. Kameran följer Ebru när hon går runt och skänker bort kött till bland annat 
grannar. Ebru vet att det är en plikt att reda ut gammalt groll när det är Kurban Bayram. 
Offerhögtiden är också en försoningens högtid. Man måste bli sams med sina vänner och gå 
vidare. Att be om förlåtelse kan vara svårt och skapa en hel del vånda, märker Ebru. Man vet ju 
aldrig hur den andra kommer att reagera och därför drar man sig förstås i det längsta… 

Tidkod Programinslag 

00.00 Vinjett. Februari 2003. Muslimsk offerhögtid. 
 
00.35 Bilder på bland annat godis, blommor och frukt. Ebru presenterar sig och berättar att hon 

ska vara ledig från skolan i morgon. I skolan. Fröken säger att hon tänker på en speciell sak 
vad gäller Kurban Bayram. Vad? Ebru: ”Att man ska vara vänner och inte ovänner och att 
man glömmer bort allt som har hänt.” Bild omväxlande på Ebru och hennes kompis i 
klassen. Innan de slutar för dagen kommer klassen och fröken överens om att alla ska 
tänka på det. 

 
02.00 Ebru: ”Att be om förlåtelse kanske är mest pinsamt om inte den andra personen svarar. Det 

känns jättepinsamt.” Ebru sitter på en parkbänk. Hennes kompis sitter på en annan och ser 
ledsen ut. Ebru känner sig dum eftersom hon sagt dumma saker. Ebru går från parkbänken. 
Hon berättar att hon ibland tänker att hon ska be sin kompis om förlåtelse nästa dag, men 
vågar inte. 

 
02.40 Ebru kommer till farmor och möter sin pappa i dörren. Vid köksbordet sitter farmor, mamma 

och farbroderns fru. De har städat och lagar mat.  Ebru: ”Jag brukar inte hjälpa till så 
mycket med att laga mat och så. Utan jag bara passar de mindre, så att det inte ska bli 
jobbigt. Mest min lillebror så klart.” Bilder då Ebru passar sin lillebror som hon tycker är 
mycket busig och stökig. Han busar runt och välter bland annat soffan. 

 
04.15 Ebru: ”Det var en man för länge, länge sedan – Abraham – som fick en befallning av Gud 

att han skulle offra sin son. När den här sonen blev sju år så gick de upp till ett mycket högt 
berg. Abraham pussade sin son på pannan. Plötsligt, när han skulle hugga av huvudet på 
honom, så kom änglar ner med ett lamm framför honom. Han visste inte vad det betydde, 
med han hörde Guds röst och han sa: Du ska offra det här lammet istället för din son. Han 
blev mycket lycklig och han slapp offra sin son. Och så blev Kurban Bayram till.” 
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05.00 Mamma väcker Ebru på morgonen och hon äter frukost. ”Männen går till moskén och när 
de kommer tillbaka till farmor, då är allting i ordning och sånt.” Ebru berättar att gästerna 
inte får komma när inte farfar är hemma. Men det gör inte så mycket om de kommer lite för 
tidigt, eftersom de inte vet när det är slut i moskén. 

 
05.50 Ebru svarar i telefon och får veta att köttet kommit. Män lassar stora köttstycken ur en 

lastbil.  
I köttaffären. När farfar bodde i Turkiet var det han som slaktade, berättar Ebru. Släkten 
beställer jättemycket kött som de tar hem i kassar i bilen.  

 
07.00 Mamma skär upp köttet. De skickar pengar till mormor i Turkiet som hon köper kött för, 

berättar Ebru. Hon delar i sin tur ut det kokta köttet till fattiga som inte har spis. Ebru och 
mamma packar kött i påsar. Ebru delar ut kött till grannen och till andra. 

 
08.20 Ebru berättar att hennes pappa brukar hjälpa till med att ta hand om lillebror. Pappa passar 

och säger till den busiga lillebrodern att inte bråka på Kurban. Lillebror lovar. 
 
09.25 Ebrus kompis på parkbänk. Ebru kommer gående.  Hon berättar att hon försökt att be om 

förlåtelse, ”men det gick inte, jag vet inte vad som gick snett för mig”.  
 
10.05 Mamma tillagar köttet och häller upp te. Ebru serverar gästerna som har kommit. De får 

bland annat godis, kakor och parfym i händerna. När de går, så kommer det nya gäster 
som får detsamma. Familjen och gästerna hälsar och pussar på varandra. Gästerna 
serveras och de äter. 

 
11.40 Ebru säger att man kan känna sig sårad om man inte blir förlåten. Hon går iväg med en 

påse kött. ”Om hon gör det mycket värre för mig, då tänker jag bara strunta i henne.” 
Kompisen öppnar när Ebru kommer för att lämna köttet till hennes mamma. Ebru ber om 
förlåtelse och får ett förlåt tillbaka. Tjejerna leker avslutningsvis ute. 
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Kurban Bayram/Eid al-Adha – muslimernas offerhögtid 

Vad är Kurban Bayram/Eid al-Adha? 

Eid al-Adha – offerhögtiden – är den ena av muslimernas två viktigaste högtider. (Den första 
högtiden, Eid al-Fitr, infaller när Ramadan, muslimernas fastemånad, tar slut.) Eid al-Adha firas vid 
slutet av den stora vallfärden och det är då man offrar.  

När firas Kurban Bayram/Eid al-Adha? 

Högtiden infaller under det muslimska månårets sista månad, vilket betyder att högtiden förskjuts 
ungefär elva dagar för varje år i förhållande till den gregorianska (kristna) kalendern. 
År 2003 inföll högtiden tisdagen den 11 februari 2004. 

Varför firas Kurban Bayram/Eid al-Adha? 

Offret sker till minne av när Gud befallde Abraham att offra sin son Ismael. I sista stund kom då 
änglarna ner med ett lamm som Gud accepterade som offer istället. Denna historia finns beskriven 
både i Bibeln och i Koranen. 

Hur firas Kurban Bayram/Eid al-Adha? 

Slakten av ett får eller en ko måste ske på själva högtidsdagen och under närvaro av en imam eller 
religiöst betrodd person. När man utför slakten ber man en bön och läser upp namnet på den som 
har beställt lammet eller namnen på dom som delar på kon. En ko kan delas av upp till sju personer. 
Kött som har slaktats på muslimskt vis kallas halal, som betyder tillåtet. 
Halalslakt får utföras i Sverige med bedövning. 
 
Djurkropparna kommer till köttbutikerna, i till exempel Rinkeby, så snabbt som möjligt efter slakten. 
Där styckas och fördelas de. Rätt djur ska gå till rätt person, så alla som delar på en ko måste vara 
på plats i butiken och hämta köttet samtidigt. Det är trångt och mycket att göra i köttbutiken hela 
dagen – från tidig morgon till sent på kvällen. Oftast hämtar männen köttet eftersom det är tungt att 
bära. Hemma tar kvinnorna vid och skär upp i det mindre bitar och förpackar det. En liten del av 
köttet tillagas direkt och serveras till gästerna samma dag.  
 
Familjen behåller ungefär en tredjedel av köttet. En tredjedel delar man ut till släkt och vänner och 
en tredjedel ska man ge till de fattiga. Högtiden fortsätter i tre dagar. Det kött som man inte hinner 
dela ut den första dagen, delas ut nästa eller nästnästa dag. Eftersom det inte finns riktigt fattiga 
här i Sverige, så kan man beställa slakt i till exempel Turkiet. Köttet delas sedan ut till fattiga där. 
 
Man får inte bråka den här dagen, utan man ska försonas och gå vidare. Det är en stor synd att låta 
gamla konflikter fortsätta efter offerhögtiden.  
 
Alla troende män går till moskén och ber högtidsbön tidigt under offerfestens första dag. Innan 
bönen ska man bada och ta på sig rena kläder. Högtidsbönen i moskén handlar mycket om att man 
ska underkasta sig Gud. Kvinnorna förbereder maten och ber i hemmen. 
 
Efter bönen samlas många män på torget utanför moskén, och sedan är det dags för olika 
släktkalas. De äldsta i släkten ska besökas först. Man dricker te och äter. De yngre kysser de äldre 
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på händerna för att visa respekt. Nästa dag går besöken vidare till de äldsta i nästa generation, och 
lika mycket mat ska finnas förberett i det hemmet. Det är bra när offerhögtiden infaller på vintern så 
att man kan förvara maten på balkongen. 
 
Det är kvinnorna som lagar all maten. Man förbereder den tillsammans under flera dagar. Det äts 
mycket kött förstås, men även andra rätter – som till exempel vindolmar. Vilken mat som serveras 
beror på vilket muslimskt land man kommer ifrån.  
 
Man tittar en hel del på TV på högtidsdagen. Många muslimska länders tv-kanaler sänder nyheter 
från Kaba i Mecka.  


