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Glad Vaisakhi herr Singh! (Sikhiskt nyår) 

AV-nummer: 11223tv17 
 
Det sikhiska nyåret brukar firas den 14e april. I år är det extra pirrigt för 15-åriga Virpal eftersom 
han har fått en specialuppgift – han ska gå längst fram i nyårsparaden och vara flaggbärare. Virpal 
står framför spegeln och kämpar med sin praktfulla turban. Han är stolt över sitt efternamn. Alla 
sikher heter Singh och det betyder lejon. Kvinnornas efternamn betyder prinsessa. Virpal bor med 
sin syster och mamma. Denna dag är en speciell lördag och familjen beger sig till det sikhiska 
templet, gurudwaran. I gurudwaran började man läsa den heliga skriften redan på fredagskvällen. 
Vid speciella högtider ska alla 1430 sidor läsas från pärm till pärm dygnet runt. Män och kvinnor i 
församlingen turas om och på söndagsmorgonen brukar man avsluta läsningen. I programmet tågar 
den färgstarka paraden fram med bland annat svärdkonstnärer och trumslagare. Virpal och de fyra 
andra flaggbärarna går allra först. 
 

Tidkod Programinslag 

00.00 Vinjett. April. ”Sikhiskt nyår.” 
 
00.15 Virpal spelar fotboll och leker med sina kompisar. Virpal presenterar sig. Han och några andra 

svänger med käppar på ett speciellt sätt. 
 
01.10 Virpal knyter sin turban framför spegeln hemma. Denna typ av turban har han haft sedan sexan. 

Innan dess hade han en mindre. ”Jag skulle aldrig kunna tänka mig att ens gå ut ur huset utan 
turbanen, eftersom det känns som en del av mig. Det är jag. Utan min turban är det inte jag.” 

 
01.55 Systern borstar och sätter upp sitt långa hår framför spegeln. Virpal berättar att föräldrarna är från 

Indien, men att han och systern är födda i Sverige. Han berättar också att han är stolt över att heta 
Singh i efternamn. Alla sikhiska män heter det och det betyder lejon. Kvinnornas efternamn betyder 
prinsessa. 

 
02.40 ”Det sikhiska nyåret heter Vaisakhi.” Virpal berättar att Vaisakhi kommer att firas med ett tåg i 

Tullinge där de kommer att sjunga hymner och utöva svärdkonsten. Människor från alla religioner är 
välkomna till gurudwaran (templet), berättar han vidare. Det viktigaste där är den heliga skriften. 
Man börjar läsa fredag morgon och slutar söndag morgon. Och man turas om att läsa en och en 
halv timme var – dygnet runt. Kvinnorna är inne och lagar mat. Virpal: ”Det är samarbete i allting 
nästan.” 

 
04.35 Virpal kommer in i badrummet och petar med en liten pinne in allt hår i turbanen. ”Idag ska jag vara 

längst fram i paraden och leda. Och jag kommer att ha flaggan i handen. Med fyra andra. Jag har 
aldrig gjort det förut. Jag tror att det kommer att vara ganska nervöst och spänt.” Virpal, hans 
mamma och syster knäböjer och går sedan hemifrån. 

 
05.10 Män smyckar lastbilen. Virpal berättar varför den här högtiden är viktig för dem och att den första 

sikhen döptes år 1699. ”Idag brukar vi fira det här varje 14e april.” Paraden förbereds och alla 
väntar på att få börja. Virpal går först. Han har vita kläder och bär på en orange flagga. Sedan 
kommer bland annat fem män med svärd. De ska påminna om de första fem sikherna som blev 
döpta, berättar han. Den färgglada paraden vandrar sjungande fram och en man bär den heliga 
boken på huvudet ut till det smyckade bilflaket. En man ber. Barn i turban ser på. 
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07.30 Virpal står med flaggan tillsammans med de andra. ”Det känns väldigt spänt och nervöst.” De går 

främst i paraden gatan fram. Tåget passerar med bland annat flakbil och svärdkonstnärer. ”Runtom 
i världen finns det omkring 26 miljoner sikher, och det blir den femte största världsreligionen.” I 
Sverige finns omkring tusen sikher, berättar Virpal. Människor stannar för att se paraden som 
passerar. 

 
08.55 Virpal berättar att det var både kul och tröttsamt att bära flaggan. De blåklädda svärdkonstnärerna, 

både kvinnor och män, har uppvisning på en gräsmatta. ”Vi anser att svärdet är en symbol för 
självförsvar och vi anser att en döpt sikh alltid ska ha på sig det.” Inom sikhismen får även tjejer 
försvara sig. 

 
11.30 De fem svärdbärarna från tåget ropar ut något och de andra svarar. Maten serveras och äts i 

matsalen sittandes på golvet. På gurudwarans övre plan ligger ”hallen”. Därinne ska huvudet vara 
täckt och man får inte äta, dricka eller tugga tuggummi, berättar Virpal.  

 
12.40 Virpal får instruktioner i svärdkonsten. Han har börjat träna, men inte med svärd ännu – utan med 

käppar. Virpal övar steg med en käpp i vardera handen. 
 
 


