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Bland hemmafruar, ikoner och påskägg 
En fältstudie i miniformat om fasta och påsk i Grekland 

 

Inledning 
 
Påsken är Greklands överlägset största högtid. Den har en enorm betydelse för den grekisk-
ortodoxa kyrkan och den grekiska traditionen. Påsken firas såväl i kyrkan som i hemmen med 
familjen. Maten har en central plats med fasta som inleder påsken, vilken sedan kulminerar i 
Jesus Kristus lidande, död och uppståndelse. Familjen samlas kring en stor påskmåltid på 
söndagen för att fira uppståndelsen. Glädjen över uppståndelsens mirakel är ett bevis och en 
påminnelse om den kristna trons kärna. Varje vår sker detta firande hos miljontals greker och 
jag vågar påstå att den grekiska påsken är en större högtid än den svenska julen jag känner. 
Det religiösa samt de sociala funktionerna fylls både i kyrkan och genom av samlandet av 
familjen. I centrum för den religiösa påminnelsen och den sociala festligheten, står maten.   
 
Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka hur fasta och påskfirande kan 
se ut i det moderna Grekland, med fokus på matens symboliska betydelse. 
 
Samtliga av följande frågeställningar avser att gälla endast det avgränsade område som jag 
undersöker i min fallstudie:  
Hur firar greker påsk i kyrkan och privat? Vilka ritualer förekommer? 
Fastar man fortfarande? Vad är tillåtet att äta under fastan? Med vad bryter man fastan? Hur 
ser man på fastan?  
Vad äter man för mat under påsken? Vilken roll och symbolik finns i påskens mat? 
Hur ser förberedelserna ut och vem gör vad? 
 
 

Metod och material 
 
Metoden jag använt mig av är ett etnologiskt fältarbete i liten skala, ett mini-fältarbete. Jag 
har tillbringat två veckor i fältet där jag observerat och deltagit i händelserna kring påsken. 
Min fältstudie gör inte anspråk på att ge en generell bild av den grekiska påsken. Den bör ses 
som ett nedslag i ett större sammanhang. Metoden är således kvalitativ. Mitt arbete är 
avgränsat till att redogöra för är endast det jag har observerat och fått berättat för mig under 
mitt fältarbete. Det rör främst de personer som varit mina informanter och är lokaliserat 
framförallt till den by där de bor. Jag vill framhålla att detta främst är en studie i entologi och 
det praktiska religionsutövandet. Jag kommer inte att redogöra för bakgrunden till ortodoxa 
kyrkans historia eller fördjupa mig i kristen teologi. 
 
Jag har läst andra, äldre, etnologiska beskrivningar från påskfirande från olika delar av 
Grekland. Dessa har gett mig en förförståelse för denna högtid och har troligtvis haft inverkan 
på mina förväntningar och vad jag väljer att berätta om. Om den förförståelsen är till fördel 
eller inte för mina observationer låter jag vara osagt. I uppsatsen använder jag en del litteratur 
för att tolka mina beskrivningar. Man kan säga att annan forskning bidrar till helhetsbilden 
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och förståelsen av den grekiska fastan och påsken. Jag kommer att göra tydligt i texten när det 
handlar om mina observationer och när det handlar om min eller andra forskares tolkning. 
 
För att förbereda mig inför observationerna och materialinsamlandet har jag läst handböcker i 
etnologiskt fältarbete1. Från denna litteratur har jag hämtat metodologisk kunskap som legat 
till grund för hur jag förstår mig själv i rollen som forskare och hur jag samlar mitt material. 
Som forskare kan jag inte och avser inte heller att ge en objektiv bild av det jag observerat. 
Jag som person med mina erfarenheter och referensramar påverkar vad jag ser, vad jag väljer 
att berätta, hur jag reflekterar över det jag upplevt och hur jag analyserar materialet. Detta 
kallas inom etnologisk forskning för reflexivitet2. Jag vill alltså vara tydlig med min 
subjektivitet i forskningsprocessen. Under mitt skrivande skapas materialet och det sker då ett 
urval och en formulering som påverkar hur den slutgiltiga produkten blir. När jag talar om 
material och produkt menar jag alltså själva texten som beskriver mina observationer och den 
i fältet inhämtade kunskapen. Jag kan aldrig kopiera verkligheten, bara visa en bild av vad jag 
har upplevt. 
 
Varje dag under fältarbetet gjorde jag logganteckningar där jag beskrev det jag varit med om 
och det jag fått veta genom samtal. Dessa anteckningar har jag sedan bearbetat för att försöka 
ge läsaren en närvarokänsla av fältet. Skrivandet har för mig varit den viktigaste delen i 
processen när det gäller att memorera och välja ut relevanta observationer. Jag fotograferade 
också sådant som för mig var viktiga ting och situationer att bevara på bild för minnets skull. 
 
Jag har besökt gudstjänster, deltagit i middagar hos familjen, besökt en hemmafru samt pratat 
med och ställt frågor till människor jag träffat. Att ställa en enkel fråga har inte alltid gett ett 
enkelt och rakt svar, utan har öppnat upp för resonemang och diskussioner. Samtalen bör inte 
ses som intervjuer, utan som en ledig konversation som pågått under hela fältarbetet. Jag har 
inte dokumenterat samtalen på annat sätt än i form av anteckningar som gjorts i efterhand för 
att memorera det jag tyckte var mest intressant för min studie.  
 
Jag talar inte grekiska, annat än enstaka ord och fraser, vilket naturligtvis utgjort ett hinder för 
mig. Familjen, mina huvudinformanter, använder både svenska och grekiska som 
vardagsspråk vilket varit en stor tillgång. Det har dock funnits en viss språkbarriär då deras 
respektive språkkunskaper i svenska är varierande. Ibland har det svenska ordförrådets storlek 
begränsat samtalet. Vid samtal med icke svensktalande har mina tvåspråkiga informanter fått 
agera tolkar, vilket har varit till stor hjälp. Dock hade det naturligtvis underlättat om jag själv 
kunde grekiska och kunde prata obehindrat med vem jag ville. Jag anser alltså språket vara ett 
hinder men inte för stort för att kunna utföra observationer. Trots svårigheter vill jag 
framhålla människors välvilja och glädje att bidra till mitt materialinsamlande. Jag har 
mottagits med öppna armar och inte på något sätt känt att min närvaro varit oönskad. 
 
Informanternas kunskap om den grekiska kulturen har också gjort att de fungerat som ett slags 
guider, som förklarat och kontextualiserat vad jag observerat. Mina huvudinformanter har 
alltså haft flera funktioner. Förutom just informanter, har de varit tolkar, men också fungerat 
som gatekeepers3. Detta innebär att de öppnat dörren till en värld jag utan dem inte haft 
tillgång till. De har exempelvis tagit med mig till både kyrkan och marknaden, där jag tack 

                                                
1 Kaijser, L. & Öhlander, M. red. (2011), Etnologiskt fältarbete: Kerstin Gunnemark, red. (2011) Etnografiska 
hållplatser – om metodprocesser och reflexivitet: Gösta Arvastson & Billy Ehn, red. (2009), Etnografiska 
observationer. 
2 Gunnemark K. (2011), Etnologiska hållplatser s. 21-26. 
3 Wiklund, L. (2011), Etnologiska hållplatser Kerstin Gunnemark red., s. 67. 
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vare dem inte har känt mig, eller agerat som en bortkommen turist. Självklart hade jag kunnat 
besöka de här sammanhangen på egen hand. Men då hade jag aldrig känt mig bekväm eller 
förhållit mig lika naturligt till situationen, som i sällskap med mina gatekeepers. De har 
naturligtvis också påverkat vad jag har fått uppleva och vilka personer jag har fått träffa. Jag 
har fått anpassa mig till dem. En gatekeeper kan således även vara kontrollerande och 
begränsande eftersom fältarbetet till stor del sker på dennes villkor.  
 
I enlighet med anonymitets- och konfidentialitetskravet i de forskningsetiska principerna4, har 
jag fingerat samtliga informanters namn. Jag nämner inte något som rör deras identitet, utan 
väljer endast att beskriva vad de gör och vad de säger, som har med uppsatsämnet att göra. De 
har hela tiden varit införstådda med det fältarbete jag har utfört och att de kommer att 
avidentifieras i texten och på eventuella bilder.  
 
Inom kulturforskning finns två centrala begrepp som behöver klargöras: emic och etic. Emic 
står för det studerades dvs informanternas syn på saken, medan etic, står för forskarens 
perspektiv.5 Jag som forskare delar alltså in tolkningar i emiska och etiska. De tolkningar som 
mina informanter har motsvaras nödvändigtvis inte av de tolkningar jag gör och vice versa. 
Mitt mål är att jag ska klargöra det emiska perspektivet vilket kommer att komplementeras 
med etiska tolkningar. Jag kommer att så tydligt som möjligt hålla isär dessa olika perspektiv 
och tolkningar i texten. 
 
 

Genusperspektiv och könsroller i Grekland 
 
Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv förstås könsroller som socialt och kulturellt 
konstruerade och inte beroende av biologiska faktorer. Detta är det perspektiv med vilket jag 
ser på förhållandet mellan könen och könsrollerna i fältet, och är således en etisk tolkning. Ur 
ett emiskt perspektiv kan könsrollerna i Grekland ses som naturligt givna och en förutsättning 
för hur familj och samhälle är konstruerat. Den grekiska kulturen skiljer sig mycket åt från 
den svenska och med mitt individualistiska, svenska perspektiv ter sig den grekiska kulturens 
könsroller som stereotypa och konservativa. Från ett genusperspektiv ser jag alltså 
könsrollerna som inlärda och socialt konstruerade. Fokus för den här uppsatsen är matens 
symboliska betydelse under fasta och påsk. De som oftast lagar maten är kvinnorna och det 
sker i hemmen. Kvinnor och män har ofta olika uppgifter i en familj. För mig blir det 
oundvikligt att inte se och uppmärksamma könsrollerna i fältet. Mitt material måste alltså 
förstås utifrån denna utgångspunkt, ett genusperspektiv.   
 
Den ortodoxa kyrkan är ett patriarkalt utformat system. Det är män som har format och byggt 
upp kyrkans organisation. Där finns ingen plats för kvinnliga religiösa ledare. Kvinnornas 
kyrkobesök har också länge varit reglerade utifrån deras menstruationscykel, de fick inte gå in 
i kyrkan under mens. Under den fyrtio dagar långa perioden efter en förlossning, fick de inte 
heller besöka kyrkan.6 Kvinnor har alltså inte villkorslöst varit välkomna i kyrkan. Trots detta 
har kvinnor varit de mest frekventa kyrkobesökarna.7  
 

                                                
4 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 
5 Kaijser L. & Öhlander M. red. (2011), Etnologiskt fältarbete, s. 281. 
6 Dubish, J. (1982), Greek Women: Sacred and Profane, s. 188. 
7 Dubish, J. (1982), Greek Women: Sacred and Profane, s. 192. 
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I det grekiska samhället och i synnerhet på landsbygden, är könsrollerna fortfarande 
konservativa och stereotypa. Man kan tala om att kvinnor och män har komplementära roller. 
Många av kvinnorna jag mötte är eller har varit hemmafruar medan mannen är eller har varit 
familjeförsörjaren. Undantag finns naturligtvis, som i familjen som är mina 
huvudinformanter. Där har modern länge varit hemma medan fadern lönearbetat. Nu är det 
ombytta roller för dem då hon lönearbetar och han är hemma som pensionär. Han tar hand om 
hushållsarbete och lagar mat när hon inte är hemma.  
 
I Grekland är många beroende av sin familj på ett helt annat sätt än vad vi är i det 
individualiserade Sverige. Inom kärnfamiljen finns ofta tydliga stereotypa könsroller och de 
utgör en viktig grund då den heteronormativa kärnfamiljen fungerar som samhällets minsta 
beståndsdel. Det är uppenbart då jag träffat barn och hört hur man talar om barn, att de 
placeras in i könsroller redan vid födseln. Det verkar vara viktigt att inte frångå normen för 
vad som anses vara kvinnligt och manligt.  
 
Den ortodoxa kristendomens inverkan på kulturen kan ha format och bidragit till att 
konservera könsrollerna. Du Boulay menar att den heliga familjen står som förebild för det 
grekiska kärnfamiljsidealet. Hon beskriver detta så här: ”…the love and trust which bind the 
members of the family together are reflections of the values of love and peace which are those 
of the sacred world”8. Detta kan alltså vara en tolkning som förklarar den heteronormativa 
familjens status och könsrollernas komplementära förhållande. Inom den grekisk-ortodoxa 
traditionen framhålls även Panayía, alltså Jungfru Maria, som den heligaste av heliga och 
som en förebild för kvinnor, menar Dubisch9. Genom att uppfylla sin roll som hustru och 
moder liknar kvinnan Panayía. Utifrån denna tolkning skulle vi kunna förstå hemmafruns 
status i kärnfamiljen och med vilken bakgrund de stereotypa könsrollerna upprätthålls. 
 
Dubisch framhåller att kvinnor och män traditionellt har olika uppgifter och ansvarsområden i 
det vardagliga livet, där religionen traditionellt sett varit en stor del. Kvinnornas område är 
hemmet och det privata medan männen tar plats i det offentliga, genom att de ofta 
lönearbetar. Kvinnorna har ansvar för familjens välmående, barnen, husets renhet och de 
ritualer som sker i hemmet. Männens uppgift är som familjeförsörjare men också de som 
funderar kring tro och teologiska frågor. Kvinnorna sköter om familjens ikoner och tänder ljus 
vid hemmets altare om ett sådant finns samt sköter om de hädangångna anhörigas gravar. De 
utför alltså det praktiska och konkreta i religionsutövandet.10  
 
Sered har skrivit om ett liknande system inom en grupp kurdiska, judiska kvinnor i Jerusalem 
som är rituella experter i sin kvinnliga sfär, alltså i hemmet. Det religiösa samhället som de 
lever i är mansdominerat och anpassat för män. Det finns inga kvinnliga religiösa ledare eller 
präster. Samhället de lever i är tydligt könssegregerat där män och kvinnor lever olika liv och 
rör sig i olika världar. Männen studerar och ber medan kvinnorna sköter hemmet. Eftersom 
kvinnorna inte är mindre religiösa skapar de andra religiösa värden i den värld de har tillgång 
till. De sakraliserar vardagen genom privata ritualer. Deras liv går ut på att vara en god 
religiös kvinna och det innebär att vara hustru och moder. I deras sysslor ingår kosher-
matlagning, att ta hand om hemmet och välgörenhet. Att ta hand om familjen och se till att 
familjemedlemmarna har det så bra som möjligt är deras huvudsakliga uppgift. Kvinnorna i 

                                                
8 Du Boulay, J. (1974), Portrait of a Greek mountain village, s. 57. 
9 Dubisch, J. (1982), Greek Women: Sacred and Profane, s. 195.  
10 Dubisch, J. (1982), Greek Women: Sacred and Profane, s. 194. 
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detta samhälle skapar alltså ett religiöst meningsfullt liv utifrån sina förutsättningar i den 
privata, kvinnliga sfären.11 
 
För denna uppsats är detta relevant då maten står i centrum. Matlagning tillhör som bekant 
traditionellt kvinnornas uppgift och sker i den miljö där de har sin primära plats, i hemmens 
kök. Mina observationer kommer visa att kvinnor och män har olika uppgifter vad gäller 
förberedelser inför påskens måltider. Även om Grekland går mot ett mera jämställt och 
individualistiskt samhälle, finns dessa könsnormer kvar. Dock ser det naturligtvis olika ut i 
alla familjer men det finns fortfarande ett stort antal kvinnor som lever som hemmafruar. 
Därför är det både intressant och viktigt att lyfta fram detta perspektiv. 
 
 

Presentation av fältet 
 
Jag har valt att göra ett etnologiskt fältarbete i mindre format, i norra Grekland, närmare 
bestämt i Makedonien på en mindre ort utanför Thessaloniki. Thessaloniki är efter Athen 
landets näst största stad med närmare en miljon invånare. Mitt fältarbete är lokaliserat till en 
by 20 minuters bilfärd utanför staden. Byn har 4000 invånare och har växt kraftigt de senaste 
åren. I byn finns en kyrka och en skola och några mindre matbutiker samt ett par restauranger 
och caféer. Bostadshusen är relativt nybyggda och består oftast av två våningar med två eller 
flera lägenheter. De är byggda tätt ihop i olika kluster. Byn ligger vid foten av ett litet berg 
och den är omgiven av gröna fält med plantager och ängar. Som vanligt i det grekiska 
landskapet finns många ofärdiga byggnadsprojekt, både småhus och stora bostadshus. Många 
av dessa ödetomter har stått så här i över tio år.  
 
Mina informanter är en svenskgrekisk familj som är släktingar till mig. Under mitt fältarbete 
har jag bott hemma hos dem och tagit del av deras sätt att fira påsken. Släktingar, grannar och 
vänner till dem har hjälpt mig att ge en mera fullständig bild av hur denna högtid kan se ut. 
Jag har varit i Grekland ett flertal gånger förut och är väl bekant med den grekiska kulturen; 
den är inte främmande för mig, utan jag känner mig ganska hemma i den. Den familj som är 
mina primära informanter känner jag mycket väl och jag har bott hos dem flera gånger förut, 
vilket bidrar till att jag känner mig trygg hemma hos dem och tillsammans med dem. Det vore 
alltså inte fel att säga att fältarbetet har pågått under en mycket längre tid än de två veckorna 
som jag tillbringade där under påsken 2012. I och med att jag sedan tidigare har bekantat mig 
med fältet har jag förberett mig och lagt grunden för detta arbete redan tidigare.  
 
Familjemedlemmarnas namn är fingerade och består av en man och en kvinna i medelåldern, 
Anna och Spiros samt deras två vuxna barn, Dimitris, 22 år och Katarina, 24 år. Mamman är 
svenska och pappan är grek. Barnen är födda i Grekland och har bott där i hela sina liv. De 
reser dock till Sverige så gott som varje år och de är vana vid den svenska kulturen samt talar 
alltid svenska med modern.  
 
Familjens medlemmar är grekisk-ortodoxa förutom Anna, som är protestant. Hemma finns det 
ett antal ikoner i några av rummen. Jag minns att de hade en ikon av den sista måltiden i köket 
förut. Men den har de inte kvar för den gick sönder, berättar de för mig. De grekiska såväl 
som de svenska traditionerna är viktiga för familjen och de firar de stora högtiderna på både 
                                                
11 Sered, S.S. (1992), Women as ritual experts: the religious lives of elderly Jewish women in Jerusalem. 
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svenskt och grekiskt sätt. De högtider som är störst i Sverige (jul och födelsedagar) firas på 
svenskt vis och de högtider som är störst i Grekland (påsk och namnsdagar) firas i sin tur på 
grekiskt vis. Nu är det påsk och den kommer att firas på traditionellt grekiskt vis. Familjen 
brukar gå i kyrkan varje påsk. Detta är min första erfarenhet av den grekiska påsken. 
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Kristendomen och påsken 
 
Påsken firas bland kristna för att minnas de händelserna som inträffade under den sista veckan 
av Jesu liv. Händelserna återges liturgiskt, alltså i gudstjänsterna, under hela påskveckan. Det 
börjar med intåget i Jerusalem på palmsöndagen och avslutas med uppståndelsen på 
påskdagen12. Eftersom jag endast kommer att göra en kort genomgång, krävs det av läsaren en 
viss förförståelse för kristendomen och de bibliska berättelserna. 
 
Under Jesu tid firades den judiska påsken, pesach, som en påminnelse av händelserna i 
Exodus, Gamla Testamentet. I Nya Testamentet kallas denna högtid för ”det osyrade brödets 
högtid”, ”påsken” och ”påskhögtiden”13. I templet slaktade man ett påsklamm för att erinra 
sig om räddningen undan dödsängeln. I påskmåltiden ingick också bröd och vin. Detta skulle 
påminna om befrielsen från slaveriet och uttåget ur Egypten. Detta var alltså den påsk som 
firades när Jesus befann sig i Jerusalem dagarna före sin död, alltså då Passionshistorien 
utspelar sig.  
  
De synoptiska evangelierna (Matteus, Markus och Lukas) och Johannesevangeliet skiljer sig 
något åt på detaljnivå vad gäller Passionshistorien. I stora drag ser händelserna ut som följer: 
På söndagen rider Jesus in i Jerusalem på en åsna. Detta ska underförstått visa att han är en 
davidisk kung som rider in i huvudstaden. Enligt Johannes får Jesus sina fötter smorda av 
Maria från Magdala och det ska visa att han är Messias, den smorde. De följande tre dagarna 
renar Jesus templet genom att kasta ut månglarna därifrån. Jesus predikar och provocerar de 
judiska ledarna i templet genom att kritisera deras maktbefogenhet.14 
  
På torsdagen äter Jesus en måltid, troligen en påskmåltid, tillsammans med sina lärjungar. 
Nattvarden instiftas genom att Jesus delar ett bröd och ger till sina lärjungar och bjuder dem 
att dricka vin ur en bägare. Han säger att brödet är hans kropp och vinet är hans blod. Enligt 
Matteus säger Jesus att ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till 
syndernas förlåtelse”15. Jesus uppmanar dem att göra nattvarden till ett minne av honom. 
Jesus pekar ut sin förrädare och förutsäger Petrus förnekelse. Senare går de till Getsemane 
och Judas förråder Jesus som grips av översteprästernas utsända. På fredagens morgon hålls 
en rättegång inför judarnas stora råd där översteprästerna och de skriftlärda finner honom 
skyldig till hädelse. Jesus överlämnas till Pontius Pilatus som låter folket avgöra om Jesus 
eller någon annan ska friges, eftersom det är sed att frige en fånge vid varje högtid. Folket 
ropar att de vill att rövaren Barabbas ska bli fri. Pontius Pilatus låter sig övertalas och 
bestämmer att Jesus ska bli korsfäst som politisk förbrytare. Jesus blir hånad och torterad. 
Han blir avklädd och man drar lott om hans kläder. Tillsammans med två kriminella blir han 
korsfäst på kullen Golgata. Ovanför hans huvud sätts en skylt med texten: Jesus från Nasaret, 
judarnas konung. Han dör efter några timmar.  
 
Jesus döda kropp tas om hand och läggs i en grav av Josef från Arimataia. Två dagar senare 
kommer Maria från Magdala i sällskap av några andra kvinnor för att smörja kroppen. De 
möts då av en tom grav och budskapet att Jesus har uppstått från de döda. Jesus visar sig för 
Maria från Magdala och för sina lärjungar efter detta. 
 
                                                
12 Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2007), Kristendomen s. 194. 
13 Matt 26:17; Mark14:12; Luk 22; Joh 13. 
14 Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2007), Kristendomen s. 29-31. 
15 Matt 26:28. 
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Det finns två tillfällen i Kristus liv som tydligt visar hans gudomliga härlighet och som 
särskilt betonas i den ortodoxa kyrkan. Den ena är ”Kristi förklaring på berget Tabor när hans 
Gudoms oskapade ljus genomträngde hans kroppsliga klädnad” och den andra är givetvis 
”…uppståndelsen, när graven öppnade sig under det gudomliga livets tryck och Kristus 
återvände segrande från de döda”.16 Uppståndelsen är fundamentet för kristendomen och den 
firas under påsken som är den största högtiden inom den ortodoxa kyrkan.  
 
Påskveckans händelser i Jerusalem leder fram till Jesus korsfästelse, död och 
återuppståndelse. Varje år firas inom kristendomen denna vecka som en påminnelse av dessa 
händelser som enligt bibeln utspelade sig för runt 2000 år sedan. Passionshistorien 
återupprepas under påsken i form av bibelläsning och ritualer. I ortodoxa kyrkan gestaltar 
man också händelserna genom dramatiseringar under gudstjänsterna. Varje dag har sin 
speciella gudstjänst med sina ritualer och kyrkorna brukar vara välfyllda under denna helg.  
 
 

Kyrkokalendern 
 
Det finns en kalender för grekisk-ortodoxa att följa. Jag har under mitt fältarbete inte sett 
någon sådan i något hem. Jag antar att folk kan fastedagarna och påskdagarna utan att ta hjälp 
av en kalender. Eftersom den ger en förståelse för det ortodoxa kyrkoåret och i det här fallet 
fastan och påsken, har jag här valt att redovisa utdrag ur kalendern17. Den upplyser vilken 
helig dag det är, vem som har namnsdag, vilka regler som gäller för fasta samt bibelord att 
läsa. Fasta pågår kontinuerligt under hela året men bara vissa dagar, ofta onsdagar och 
fredagar. Den stora fastan inleds år 2012, den 27 februari. Vissa ortodoxa väljer att fasta från 
och med detta datum och under fyrtio dagar fram till uppståndelsedagen då fastan bryts, på 
lördagen under den stora veckan. De flesta fastar endast under den stora veckan.  
 
Vad gäller första veckan i fastlagen ser fastedagarna ut som följer för år 2012. 
 
Måndag 27 februari – Rena måndagen – Den stora fastan inleds – Fastedag 
Tisdag 28 februari – Fastedag 
Onsdag 29 februari – Fastedag 
Torsdag 1 mars – Fastedag 
Fredag 2 mars– Fastedag 
Söndag 3 mars – Vin och olivolja är tillåtet 
 
Själva påskveckan kallas för stora veckan och inleds med Palmsöndagen. 
 
Söndag 8 april – Palmsöndagen – Fisk, vin och olivolja är tillåtet 
Måndag 9 april – Stora måndagen – Fastedag 
Tisdag 10 april – Stora tisdagen – Fastedag 
Onsdag 11 april – Stora onsdagen – Fastedag 
Torsdag 12 april – Stora torsdagen – Den mystiska måltiden – Fastedag 
Fredag 13 april – Stora fredagen – Korsfästelsen av vår frälsare – Fastedag 
Lördag 14 april – Stora lördagen – Begravning av vår frälsares heliga kropp – Fastedag 
Söndag 15 april – Vår frälsares återuppståndelse – Ingen fasta 

                                                
16 Ware, K. (2003), Den ortodoxa kyrkan s. 228. 
17 http://www.ortodoxakyrkan.se/2012_kalender.pdf 
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Fasta 
 
Redan när jag flyger ner till Grekland får jag en försmak av vad som väntar. Det grekiska 
flygbolaget serverar nämligen mat anpassad för fastan. Det bjuds på en vegetarisk pastarätt 
utan mejeriprodukter. Eftersom jag vet att kött utesluts under fasteperioden blir jag inte 
förvånad, dock överraskad över att det är så allmängiltigt att även flygplansmaten är anpassad 
till den religiösa högtiden.  
 
Väl på plats hos mina informanter bjuds jag på en måltid bestående av fyllda paprikor och 
tomater. Maträtten är helt vegetarisk, men det bjuds på fetaost som tillbehör. Innan vi äter bes 
en bordsbön med tillhörande korstecken. Spiros säger att fastan handlar dels om att bli ren 
inför gud och dels om att avstå från något för att kunna ge till den som behöver. Han säger 
dock att den egentliga fastan sker i själen och att man alltid borde tänka på samma sätt som 
man gör under fastan, nämligen just att vara ren och att hjälpa behövande.  
 
En ortodox församling i Sverige informerar på sin hemsida om fastan på följande sätt: Det 
ofattbara mysterium som Jesus uppståndelse innebär är ett fundament för den kristna tron. 
Uppståndelsen firas under påsken och för att kunna ta del av denna högtid och den inre 
meningen av den, krävs en förberedelse i form av den reningsprocess som fastan är. 
Människan består av kropp och själ och fasta sker på dessa två nivåer. Genom att avstå från 
mat och dryck sker en inre nedbrutenhet som gör oss medvetna om vårt beroende av Gud. Om 
vi känner hunger och fysisk utmattning kan vi förstå att vi är hjälplösa utan gud. Fastan 
handlar som sagt inte bara att avstå från vissa livsmedel utan också om bön och gåvor. Det är 
viktigt att man lever som en så bra människa som möjligt under fastan och avstår från olika 
former av synd. Fasteperioden ses som en gåva från Gud och inte som någon börda.18  
 
Fastan börjar som framgår av kalendern, redan den 27 februari detta år. Vissa väljer att fasta 
under hela perioden. Mina informanter fastar bara under den sista veckan innan påsk. Fasta 
betyder i det här fallet inte att avstå helt från fast föda. Man avstår från de livsmedel som 
föreskrivs i kalendern, vilket är kött, fisk, mejeriprodukter, olivolja och alkohol. Det innebär 
alltså ingen period av svält och inte heller någon fara för hälsan. För många kan det tvärtom 
innebära att man känner sig piggare och mera fridfull. Teologen McGuckin menar att fasta 
kan ses som en sorts kärleksaskes och att den ”becomes a peaceful way of cleansing the mind 
as well as the body: reminding the flesh that it has to be obedient and in good condition to 
serve the lord”19. Fastan är naturligtvis också en påminnelse om hur Jesus tillbringade fyrtio 
dagar i öknen utan mat och antalet dagar motsvarar också det antal år som Israels folk 
vandrade i öknen.20 
 
Du Boulay menar att lekmän inte avstår från olja och alkohol, utan det är endast nunnor och 
munkar som drar fastan så långt. Stora fredagen har traditionellt sett varit den allra striktaste 
dagen av fasta då man inte äter något alls förrän efter gudstjänsten på eftermiddagen. Då äter 
man endast något litet som inte innebär att man behöver sitta ner kring ett bord. Eftersom 
Jesus Kristus dog den dagen, vore det fel att sitta ner och äta. Det man äter då innehåller bland 
annat vinäger, eftersom Jesus blev bjuden på vinäger när han hängde på korset.21 
 

                                                
18 www.ortodoxakyrkan.se/ommedv/fasta.htm 
19 McGuckin, J.A. (2008), The ortodox church, s. 354. 
20 Rasmussen, T. & Thomassen, E., (2007) Kristendomen s. 194. 
21 Du Boulay, J. (1974), Portrait of a Greek mountain village, s. 60. 
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Kvinnor förbereder  
 
På torsdagen bakas ett speciellt påskbröd, tsoureki, och ägg hårdkokas och färgas röda. Jag 
besöker grannfrun, Popi, för att se hur hennes förberedelser inför helgen ser ut. Hon är i 40-
årsåldern, liten, rask, muskulös och klädd i linne, mjukisbyxor och huvudduk. Köket och 
vardagsrummet sitter ihop i en öppen planlösning. Det är ett modernt och rent hem. Tre barn 
sitter i soffan och spelar tv-spel, två av dem är hennes egna och det tredje är grannpojken. 
  
På väggen i köket hänger en ikon av den sista måltiden där Jesus tillsammans med sina 
lärjungar sitter vid ett dukat bord. Denna ikon har jag sett i många kök. Den kan ses som en 
bild av en himmelsk tillvaro och som en förebild för alla måltider som äts i det köket. Precis 
som jag beskrev att den heliga familjen är en himmelsk förebild för grekisk-ortodoxa familjer, 
finns det himmelska förebilder för livets handlingar. Bodin skriver att de jordiska 
handlingarna ”får sitt verkliga värde genom deras resonans i en himmelsk verklighet, genom 
att de är en jordisk avbild av en himmelsk urbild”. Man kan inom ortodoxa kyrkan se hela 
livet som en kulthandling och då blir också varje måltid ett nattvardsfirande.22 

 

 
 

    Kökets nattvardsikon. Foto: Erika Skoglund. 
 

På vardagsrumsbordet står en bytta med kanske tio färdiga och förpackade tsoureki. På 
köksbänken ligger också flera nybakade bröd. Hon håller precis på att fläta ihop ett bröd och 
tar ut ett annat ur ugnen. Det hon tar ut ur ugnen är flätat och format som en rund kaka. De 
övriga är flätade längder. Det ser ut som de vetelängder som vi är vana vid i Sverige, fast utan 
pärlsocker. Receptet påminner om det svenska vetebrödet men innehåller betydligt fler ägg.  
 
Hon bjuder mig på en kopp grekiskt kaffe och en provsmakning av brödet. Den bit jag får 
smaka av gjorde hon redan igår. Det smakar ungefär som svenskt vetebröd, fast är lite mera 
kompakt i konsistensen. Hon sätter sig ner vid bordet för att dricka kaffe och tänder en smal 
cigarett. Hon andas ut en liten stund och berättar att hon har haft på sig sin huvudduk i två 
dagar nu när hon hållit på med alla förberedelser. Men hon menar att det är så roligt att det 
                                                
22 Bodin, P-A. (1987) Världen som ikon s. 120. 
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inte gör henne något. Hon ser husmorsarbetet som en terapi, det är ett sätt att skingra 
tankarna.  
 
Mot väggen står en skurmopp lutad. Hon säger att hon försöker städa och baka samtidigt, men 
att moppen blivit stående där sen igår. Hon hinner inte med allt som hon vill, det är mycket nu 
inför påsken. Hon är väldigt glad och vänlig och ger mig en burk med hennes hemmagjorda 
fikonmarmelad. Det är något som jag kommer att märka under mitt fältarbete, att speciellt 
kvinnorna jag möter, är väldigt vänliga och gulliga mot mig trots att de inte känner mig. Att 
ge små presenter och passa upp på en gäst verkar vara kutym. Jag antar att detta är en del av 
den omhändertagande kvinnorollen.  
 
Det märks att Popi är den som sköter om huset. Hon ser till att maten lagas och hon ser till att 
det är städat. När barnen är hemma för påsklov är hon den som tar hand om dem. Precis som 
Dubisch understryker är det kvinnan som kontrollerar det som sker i hemmet: matlagningen, 
renligheten och familjens välmående.23 Dessutom tar hon väl hand om sina gäster och bjuder 
dem på kaffe och ger dem presenter vilket är en form av välgörenhet.  
 
På köksbänken står en stor glasbunke med ett märkligt innehåll. Hon ställer den på bordet och 
visar. Det är fårtarmar som hon har vänt ut och in på med hjälp av tandpetare. Dessa har hon 
tvättat och kokat tre gånger så att de ska bli riktigt rena. Tarmarna är ljust grå och ser torra ut. 
De kommer att hackas upp i småbitar. Av dem ska hon koka mageritsa, den traditionella 
soppa som man äter på lördagens natt efter kyrkobesöket. Med denna maträtt bryter man 
fastan och den äts efter kyrkan på uppståndelsen, på lördag natt. Jag frågar varför man äter 
den här maträtten och varför den bryter fastan. Hon svarar att hon tror att det är för att man 
har ett lamm och man ska ta reda på alla delar av djuret. Jag kommer att återkomma till denna 
maträtt senare. 
 
På torsdagen kokas och färgas alltid äggen. Den här dagen kallas ibland för den röda 
torsdagen. Hemma hos familjen färgar Katarina äggen och bakar tsoureki, eftersom modern i 
huset inte är hemma. Äggen kokas i en stor kastrull tills de är hårdkokta. När de är färdiga 
färgas de röda i en kastrull med vatten, vinäger och ett rött färgpulver. Detta är ett pulver 
speciellt avsett för att färga påskägg. Äggen läggs försiktigt ner och badas i färgen i några 
minuter för att sedan tas upp igen. De blir klart röda och läggs i äggkartonger i väntan på 
lördagskvällen då de ska ätas.  
 
En svenskgrekisk kvinna berättar senare för mig om en ritual som vissa gör då äggen färgas. 
Det första ägg som målas har särskild betydelse. Med det välsignas familjens barn genom att 
man gör korstecknet med ägget över barnets ansikte. Det ägget kallas på många håll för 
”Jungfru Marias ägg” och läggs vid hemmets ikon där det får ligga och skydda hemmet mot 
allt ont tills det blir dags att måla nya ägg igen ett år senare. Det gamla ägget grävs ner på 
åkern eller läggs i stallet hos djuren för att öka bördigheten och fruktsamheten. Om ett 
dödsfall inträffat i familjen under året, målar man inga påskägg. Istället får man ägg från 
släktingar eller vänner den påsken och ett av dessa ägg läggs på den dödes grav.  
 
Anna ställer fram en glasskål med flera olika ägg på vardagsrumsbordet. Detta är ägg som 
hon sparat från tidigare påskar. Några är rödfärgade, några har mönster av blad och några är 
målade på andra sätt. På några av äggen finns årtal skrivna, så att man ska veta från vilken 
påsk ägget är sparat. De får stå framme under påskhelgen för att minna om tidigare påskar.  

                                                
23 Dubisch, J. (1982) Greek Women: Sacred and Profane. 



 13 

Katarina gör inga ritualer när hon färgar äggen. Men hon har också en huvudduk, precis som 
grannfrun, förmodligen av praktiska skäl, så hon ska slippa få hår i degen eller mjöl i håret. 
Dessa förberedelser kan ses som ritualer i sig själva. Brödbakningen och äggfärgningen ska 
ske på en bestämd dag, på torsdagen, eftersom inget arbete ska utföras på fredagen. Det sker 
också med noggrannhet och jag uppfattar det som om övriga familjemedlemmar ser på dessa 
förberedelser med respekt. Det här är ju mat som de kommer att äta av under påskhelgen och 
det är återkommande varje år. Det är alltså något som man har sett fram emot att få tillreda 
och äta under hela året.  
 
Keinänen24 har skrivit om kvinnors religiositet i det rysk-ortodoxa Karelen i det förmoderna 
samhället. Där styr kyrkokalendern kvinnornas hushållsarbete genom att avgöra när vissa 
förberedelser ska ske och vilken sorts mat som är tillåten under de olika fastedagarna och 
högtidsdagarna. Kvinnorna ansvarar alltså och förverkligar kalenderns föreskrifter i praktiken. 
De ser till att familjen följer reglerna och upprätthåller därmed de religiösa traditionerna. 
Detta stämmer väl överens med de grekiska kvinnorna som förbereder inför påsken i flera 
dagar och i huvudsak är de personer som lagar maten som äts under både fasta och fest.  
 
 

Jesus korsfästelse  
 
Vid åttatiden på torsdagskvällen går vi den korta promenaden till kyrkan. Som vanligt i 
grekisk-ortodoxa kyrkor kan man komma och gå när man vill. Gudstjänsten pågår i flera 
timmar men vi har fått höra ungefär vilken tid den viktigaste ritualen kommer att utföras. I 
närheten av kyrkan står många bilar parkerade. Utanför kyrkan finns ett försäljningsstånd som 
säljer blommor och popcorn. Kyrkobyggnadens dörrar står öppna.  
 
Inuti är det varmt och mycket folk. Vi hör mansröster sjunga en sällsam kyrkosång inifrån 
kyrkan. Strax innanför dörren köper vi varsitt gult, smalt stearinljus för 50 cent. Jag tänder det 
från lågan på ett annat ljus som står på den stora ljushållaren innanför dörren och sätter det i 
sanden. De flesta jag ser som kommer in i kyrkan gör likadant, köper ett ljus som de tänder 
och kysser ikonerna eller gör korstecknet framför dem. Detta ska vi komma att göra vid varje 
kyrkobesök under den här helgen. I kyrksalen finns det sittplatser men de är fullsatta. Kvinnor 
och män sitter blandat på båda sidor. Vi ställer oss ganska långt bak till höger. 
 
Längst fram, framför ikonostasen sitter två män, psaltes, på varje sida och sjunger antingen 
psalmer eller bibelord. Jag får berättat för mig att många greker som går i kyrkan har svårt att 
förstå vad de sjunger eftersom det språket är en ålderdomlig grekiska. Många har sina biblar 
med sig och följer med i texten. Vid flera tillfällen gör alla i församlingen korstecknet. Sedan 
läses det ur evangeliet. 
 
Helt plötsligt släcks lamporna ner i kyrkan och det blir helt mörkt förutom det lilla ljus som 
kommer från prästens ljuslykta. Två präster och ett antal korgossar iklädda gula kåpor 
kommer ut genom ikonostasen och bär på korset med den korsfäste Jesus samt två stora ikon-
figurer (Jungfru Maria och Maria Magdalena) samt ett mindre kors av silver och en seraf 
(sexvingad ängel). Processionen går ett varv inuti kyrkan långsamt och högtidligt och bär 
fram korsen och bilderna. Prästen som går sist bär med sig en rökelselampa som klingar med 

                                                
24 Keinänen, M-L. (2012), Everyday, fast and feast: Household work and the production of time in pre-modern 
Russian Orthodox Karelia.  
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sina klockor. När de passerar förbi korsar alla sig. Det doftar gott av rökelsen och det känns 
andaktsfullt och sorgligt då detta gestaltar korsfästelsen. När de gått ett varv ställs bilderna 
längst fram och alla får gå fram till dem och kyssa dem, Jesus på korset, Jungfru Maria och 
Maria Magdalena. Ljuset tänds igen och det bildas en kö eftersom många vill gå fram och 
kyssa korset.  
 
Kristi död på korset framhålls av biskopen Ware som en symbol för långfredagens händelser. 
Denna bild finns i många kyrkor och är även en symbol för själva kristendomen. De ortodoxa 
ser under påsken Jesus som både en lidande människa och som en lidande gud när han hänger 
på korset. Samtidigt som lidandet ser de också Jesus som segraren och konungen. 
Korsfästelsen och uppståndelsen ses som en och samma handling där sorg och glädje sker 
samtidigt. I väst tenderar vi att se Jesus som ett offer medan man inom den ortodoxa kyrkan 
ser döden och uppståndelsen som en seger där korset är ett segertecken.25  
 
Jag får berättat för mig att under natten och morgonen därpå smyckas Jesu grav, epitáphios, i 
kyrkan. Kyrkan brukar stå öppen för dem som vill hjälpa till. Det är oftast kvinnor, förutom 
ett fåtal män, som vanligtvis brukar delta i denna aktivitet. Jag antar att blommorna som fanns 
till försäljning utanför kyrkan när vi kom till gudstjänsten var till för att användas till gravens 
utsmyckning. Jag ser dock inte till denna aktivitet då vi går hem efter processionen. Kyrkan är 
fortfarande full när vi går. Det är skönt att komma ut i den friska kvällsluften eftersom luften 
inuti kyrkan var kvav och inte så syrerik. Enligt Dubisch26 hör det till kvinnornas göromål att 
smycka Jesu grav. Kvinnorna är traditionellt de som utför sorgeritualer när någon anhörig har 
avlidit. Handlingen att smycka Jesu grav ses både som en symbol för den bibliska berättelsen 
om de kvinnor som begravde Jesus, men också som ett sätt att uppfylla sin roll som sörjande 
och omhändertagande. Detta är också en förlängning av hushållsarbetet, som nu sker i kyrkan. 
 
 

Den stora fredagen 
 
Långfredagen, eller som det kallas här, Stora fredagen, är en dag då man ska hålla sig lugn. 
Man ska inte arbeta och inte spela hög musik, till exempel. Från balkongen ser man ett 
pågående husbygge. Där arbetar människor som hojtar till varandra med höga röster. Jag 
frågar varför inte de är lediga och får då svaret att det inte är förrän kl. 14 som ledigheten och 
lugnet börjar. Katarina säger att hon är försiktig med att spela hög musik under långfredagen 
eftersom man inte vet hur grannarna ska reagera. Det verkar som om ingen vill stöta sig med 
eller störa någon annan. Den här dagen stänger också affärerna tidigare, ungefär kl. 18. 
 
På kvällen går vi till kyrkan vid 20-tiden. Det är skymning, mulet på himlen och det har 
regnat under eftermiddagen. Spiros och Dimitris säger att det väldigt ofta brukar regna på 
långfredagen. Man säger att gud eller änglarna gråter för Jesus död på korset. Just den här 
helgen stämmer det nog eftersom det varit solsken alla de andra dagarna förutom just på 
långfredagen. Det står massor av människor utanför kyrkan och inuti är det fullt av folk, 
många fler än det var föregående kväll. Människor hälsar glatt på varandra och de är även 
vänliga mot mig, som de inte känner. Det är en fin stämning.  
 

                                                
25 Ware, K. (2003), Den ortodoxa kyrkan, s. 227-232. 
26 Dubisch, J. (1982) Greek Women: Sacred and Profane.  
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Inuti kyrkan är det redan en lång kö för att komma fram till epitáphios, Jesu grav, som står 
längst fram i gången framför ikonostasen. Församlingen sjunger texter som handlar om Jesu 
begravning. Graven gestaltas av en likbår, ett bord med en baldakin egentligen, som är 
smyckad med tyg och blommor. Av blommor står det skrivet ”Tiden i graven” på toppen av 
likbåren. Kön av människor leder fram till båren för att de som vill ska kunna kyssa Jesus som 
finns inuti den i form av en ikon. Enligt Bodin är hela epitáphios en ikon av tyg. Han menar 
att församlingen i kyrkan fungerar som en fortsättning av ikonen, då de deltar i Jesu 
begravning och speglar berättelserna i bibeln.27 
 

 
 
      Epitáphios. Foto: Erika Skoglund. 
 
Idag märks en tydligare uppdelning mellan män och kvinnor i kyrkan. På de sittplatser som 
finns, sitter de flesta kvinnor till vänster och de flesta män till höger. Traditionellt har den 
vänstra sidan i kyrkan varit kvinno-sidan och den underordnade sidan28. Växelvis sjunger 
kvinnor och män om Jesu begravning. En präst bestänker graven med vad jag tror är heligt 
vatten eller myrrakryddat vatten ur en silverkanna. Sedan går han bakåt i kyrkan och stänker 
på människorna också. En man kommer och tar upp kollekt och delar ut vatten. Vattnet doftar 
gott. 
 
Sedan går vi ut ur kyrkan och köper varsitt gult ljus vid ingången. Vi ställer oss utanför och 
väntar och minglar med bekanta från byn. Många är fint klädda, det känns högtidligt. Efter en 
stund kommer en man ut och blåser i en visselpipa och ger tecken åt folkmassan att flytta sig 
åt sidorna. Ut ur kyrkan kommer korgossarna, med orangea kåpor. De bär på ljus och samma 
stavar med korset och serafen, som de bar föregående dag. Efter dem kommer små flickor 
som bär på korgar med blomblad. Jag ser inte vad de gör med dessa, men jag antar att de strör 
det på marken. Efter dem kommer Jesu grav som bärs fram av ett par män. Detta är inte 
samma epitáphios som fanns inne i kyrkan, utan en mindre, som är till för att bära runt på. 
Efter den kommer prästerna. 
 

                                                
27 Bodin, P-A. (1987) Världen som ikon, s. 21. 
28 Dubisch, J. (1982) Greek Women: Sacred and Profane, s. 118. 
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Hela folkskaran följer efter begravningsföljet med tända ljus i händerna. Det är svårt att hålla 
lågan tänd eftersom det blåser lite. Vi tänder ljuset flera gånger på andras ljus och vi går 
tillsammans i ett långt tåg runt i byn. Det är ganska stillsamt och folk småpratar med 
varandra. Alla beter sig väldigt respektfullt och vänligt och jag tycker att det känns som en 
väldigt fin ritual. Detta ska alltså gestalta en begravningsprocession och jag tycker att den 
känslan finns där även om jag inte ser någon som gråter. Det är en allvarlig ritual som byns 
invånare gör i gemenskap med varandra. Trots att människor inte känner varandra samlas de 
ändå för att delta i samma ritual och skapar på så vis en känsla av samhörighet. Längs vägen 
väljer många att avvika från tåget, då det passerar deras bostad. När vi kommer tillbaka till 
kyrkan igen, efter promenaden genom byn, går prästerna och de övriga kyrkliga aktörerna in i 
kyrkan igen. En del av folket följer efter då gudstjänsten fortsätter därinne. Vi väljer att gå 
hem. 
 
 

Kristus är uppstånden och fastan bryts 
 
På lördagens uppståndelsegudstjänst som ska man ha med sig ett ljus, lambades, till kyrkan. 
Det kan vara ett enkelt vitt stearinljus eller ett större dekorerat ljus. Det är en tradition att 
gudföräldrar ger ljus till sina gudbarn. Därför finns det ett stort utbud i butikerna av ljus med 
dekorationer och medföljande leksaker, anpassade för barn. Det finns också butiker som 
enbart säljer lambades. Under lördagskvällens gudstjänst kommer alla att få ta del av den 
ljuslåga som färdats ända från Jerusalem ut till alla ortodoxa församlingar. På TV rapporteras 
om hur lågan under stor uppståndelse hämtas i Gravkyrkan i Jerusalem och transporteras i 
statens flygplan till Grekland. Präster, politiker och poliser övervakar den heliga lågans färd 
från Jerusalem till Athen. Hela landet är alltså engagerat i denna stora händelse. 
Informanterna säger att de inte tror att det är den riktiga lågan som kommer till kyrkan, utan 
menar att allt är ett skådespel. Dottern i familjen åkte dock förbi Thessalonikis flygplats och 
såg pådraget när lågan kom till staden. Kanske finns det alltså en möjlighet att det är den 
autentiska ljuslågan som delas ut även i byns kyrka.  
 
Under dagen åker vi för att handla mat inför påsksöndagen. Första stoppet är en marknad i 
utkanten av staden. Det är en enda lång gata som huserar massor av marknadsstånd. Det säljs 
mest grönsaker av olika slag, men också ostar, oliver, fisk, vin, sprit, godis, nötter och 
lambades. Det är ett blandat klientel som handlar på marknaden, både kvinnor och män i olika 
åldrar. Vi kommer på eftermiddagen och då finns det större chans att fynda, eftersom priserna 
sänks ju senare på dagen det blir. Vi köper flera påsar med olika grönsaker – gurka, tomat, 
paprika, sallad, purjolök, rödbetor, auberginer, bananer, persilja, dill osv. När alla påsar är 
inlastade i baggageutrymmet på kombin, åker vi till en stormarknad. Där märks det att det är 
påsk eftersom det säljs påskpynt och skyltar önskar ”Kalo Pascha”, alltså glad påsk. Vid 
charkdisken står ett fåtal kvinnor bland säkert trettio-fyrtio män i medelåldern och trängs och 
väntar på att få sitt lamm. Hela och halva slaktade lamm och getter ligger i kyldiskarna och 
hänger på krokar i kylskåp. Charkpersonalen har fullt upp med att stycka kött. Vi köper bröd 
och mejeriprodukter av olika slag. Morgondagens fest kommer att vara ett knytkalas och 
lammet är inte vårt ansvarsområde.  
 
På kvällen hjälps vi åt att laga mageritsa, soppan som traditionellt lagas av tarmar och lever 
från får. Eftersom ingen i familjen tycker om denna maträtt, görs den på ett alternativt recept 
där kyckling ersätter tarmarna och champinjoner ersätter levern. Vi hjälper till att hacka 
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ingredienserna medan Anna kokar soppan. Det är en enkel soppa som snabbt kokas ihop 
innan kyrkobesöket, eftersom den ska ätas efteråt när vi kommer hem ifrån gudstjänsten. 
  
Vi går till kyrkan vid 23-tiden. Det står inte så mycket folk utanför men inne i kyrkan är det 
fullt av folk. Det sjungs psalmer om uppståndelsen. Kyrkobesökarna är finklädda, många män 
bär kostym och de flesta kvinnor bär kjol och högklackat. Små barn är också med inne i 
kyrkan. Framför ingången i mittgången, står epitáphios och människor står i kö för att få 
komma fram och kyssa den. Vid midnatt släcks belysningen ner inne i kyrkan och prästen har 
då dragit för skynket i mitten av ikonostasen. Förväntan finns i luften och bakom ikonostasen 
syns snart ett ljus. En präst kommer ut genom skynket och bär på tre tända stearinljus. Detta 
är elden som sägs komma från Jerusalem. Prästen går rakt ut genom kyrkan och folk tänder 
sina medhavda stearinljus från hans ljus. Alla vill få av lågan men det går ändå lugnt och 
stillsamt tillväga. Korgossarna bär på symbolerna som varit med under föregående dagar och 
går efter prästen ut ur kyrkobyggnaden. Vi kommer ut samtidigt som dem. Därute har det nu 
samlats ännu fler människor. 
 
Prästerna går fram till ett podium som tillfälligt byggts upp utanför kyrkan och fortsätter 
gudstjänsten utomhus. Alla som är på plats tänder sina ljus på varandras låga och den heliga 
lågan från Jerusalem sprids sålunda till alla i byn. Vid tolvslaget deklarerar prästerna i 
högtalarna att Kristus är uppstånden. ”Xristos Anesti!” säger han. Det ringer i kyrkklockorna 
med en glad klang och flera smällare smälls av. Det brukar vanligtvis vara fyrverkerier, men 
vi ser inga nu. Människor önskar varandra ”Xristos Anesti” och kramas och pussas. Det liknar 
det nyårsfirande som jag är van vid. Eftersom folk är uppklädda och glada uppfattar jag det 
verkligen som en fest.  
 
Vi håller reda på vårt ljus och tar upp ett rött ägg ur fickan. Vi leker en rituell lek. Man slår 
ägget mot en annans och om skalet inte spricker får man slå mot nästa person. Mitt äggskal 
håller för flera slag och de säger att det betyder att jag kommer att få ett bra år. Jag ser inte 
någon som gör detta men jag får berättat för mig att vissa har med sig salt och äter ägget där 
utanför kyrkan för att bryta fastan. Det är en glad och fin stämning och folkmassan börjar 
skingra sig för att bege sig hemåt.  
 
Vi kliver försiktigt in i bilen med våra brinnande ljus. När vi kommer innanför dörren till 
bostadshuset sotar Spiros ett kors i taket av ljuslågan. Det finns redan flera andra sotade kors i 
taket innanför ytterdörren. Många sparar elden länge i en lampa på sitt hemaltare framför sina 
ikoner. Vi ställer våra ljus i ett glas och låter dem brinna under kvällen. Sedan blåser vi ut 
dem. Vi dukar fram för måltiden och sätter oss runt bordet. Stora vinglas på fot ställs fram 
och rött vin hälls i. Nu ska vi äta av mageritsa (soppan), röda hårdkokta ägg och tsoureki (det 
söta vetebrödet). Det här är första gången vi äter kött på en vecka. Maten smakar mycket bra. 
De berättar för mig att de röda äggen står för Jesus Kristus blod och död och hans 
uppståndelse. Vid uppståndelsen och när man äter äggen säger man ”Nytt blod, nytt liv” och 
att ”Jesus övervann döden genom döden”.  
 
Det finns många möjliga symboliska tolkningar av ägget. Ägg har länge varit en universell 
symbol för liv och fruktbarhet, vilket hör våren till, då påsken inträffar. Ägget är också en 
symbol för återuppståndelse. Newall menar att det blev en kristen symbol för 
återuppståndelsen via myten om fågel Fenix. Denna mytologiska fågel blir hundra år gammal 
och dör sedan i eldslågor för att sedan födas på nytt ur ett ägg i lågorna. Fenix-fågeln togs 
som kristen symbol under första århundradet e.kr. eftersom den representerar 
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återuppståndelsen, segern över döden och det eviga livet. Den avbildades i kyrkor och på 
gravstenar. Tillslut blev ägget den kristna symbolen för återuppståndelse.29  
 
Liksom mina informanter berättat, symboliserar äggens röda färg blod. Blod ses i många 
kulturer som livet självt och som en livgivande kraft. För kristna symboliserar rött specifikt 
Jesus Kristus blod som genom hans död blev utgjutet för våra synders skull. Det är alltså en 
symbol för både livet, döden och uppståndelsen.30 Ägget kan också ses som en symbol för 
Jesu grav. Äggskalet är då klippgravens valv som krossas av livet som återuppstår därinne 
och bryter igenom det. Den lek som jag tidigare beskrev där man spräcker äggskalen mot 
varandras ägg, skulle då kunna vara en symbol för gravvalvet som man spräcker och öppnar 
upp när uppståndelsen sker31. Innanför det hårda skalet finns ägget som står för nytt liv och 
som man dessutom kan äta, ett livgivande livsmedel.  
  
När uppståndelsen skett kan man alltså bryta fastan. Huvudmaträtten för detta är mageritsa, 
och jag frågar varför denna soppa på inälvor är obligatorisk som den rätt man bryter fastan 
med. Ingen vet precis varför denna soppa äts för att bryta fastan. Men de tycker alla att det är 
lite konstigt att man efter den reningsperiod som fastan innebär, äter de smutsigaste delarna 
av djurkroppen – lever som tagit hand om slaggprodukter och tarmar som transporterat avfall. 
Anna berättar att hon hört att soppan har anor från det antika Grekland. Då kokades en soppa 
med ett liknande namn, som innehöll kött, inälvor och grönsaker. Den soppan hade en 
koppling till grekiska gudarna och fungerade som en förberedelse för krigare. Hon tror också 
att soppan kan vara ett sätt att vänja magen vid kött efter en lång fasta, tack vare att den 
innehåller citron, dill och mynta, som hon menar ska vara snällt mot magen.  
 
En möjlig tolkning till att mageritsa bryter fastan, hittar vi i Exodus. Herren säger åt Mose och 
Aron att de ska slakta ett lamm, tillaga det och äta upp det samma natt och inte spara något av 
det till dagen efter32. Att göra soppa på inälvor kan alltså vara ett sätt att ta vara på hela 
lammet, precis som grannfrun Popi trodde. Förr köpte ju familjerna ett helt lamm till 
påskdagen. Då kunde man alltså ta reda på djurets innanmäte och koka en god soppa på det.   
 
Det är vanligt att ungdomar går ut och träffar sina kompisar efter att de ätit den här måltiden 
med sina familjer. Det är alltså en stor och glädjefull fest. Man får efter en period av fasta och 
stillsamma helgdagar med många kyrkobesök äntligen äta kött och leva som vanligt igen. 
Oavsett om man som ung är troende ortodox eller ej, är det säkert påtagligt att uppståndelsen 
innebär en nystart och en glädje av något slag, eftersom det är en tradition som hela samhället 
delar. Påsklovet är långt och de flesta vänder hem till sina föräldrar, så det finns alltså 
anledning att gå ut och festa. 
  
 

Familjen samlas till en påskmåltid 
 
Vi går upp lite tidigare än vanligt på söndagen eftersom vi ska åka iväg till en annan by för att 
fira påsk hos Spiros bror. Man brukar vara där under hela dagen och äta en lång påsklunch för 
att sedan åka hem sent på eftermiddagen. Solen skiner och det är den varmaste dagen hittills 

                                                
29 Newall, V. (1967), Easter Eggs. 
30 Newall, V. (1967), Easter Eggs. 
31 Baldovin, J. F. (1987), Encyclopedia of religion, Easter, s. 2580. 
32 2 Mos 12:10. 
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under min vistelse här. Vi sätter oss på balkongen för att äta frukost. Grekisk folkmusik spelas 
på hög volym från grannens hus. På gatan utanför har de riggat en grill. Det är en kolgrill med 
elektroniskt vred som snurrar på ett spettat lamm. Under lammet grillas kokoretsi, fårtarm 
fylld med inälvor. De har ställt fram ett bord med stolar runt och 3-4 män sitter där och vaktar 
grillen. Några unga pojkar sitter också kring bordet. Frun i huset kommer ut med dricka åt 
dem och går sedan in igen. De verkar ha det trevligt, det ser inte ut att vara så ansträngande att 
ha ansvaret för grillningen då den sköter sig självt. Det brukar ta runt fyra timmar att grilla ett 
helt lamm, men det beror naturligtvis på djurets storlek, säger Spiros. Som i många kulturer är 
det männen som har hand om grillningen och kanske är en text som skulle stödja denna sed 
Exodus33 där herren uppmanar varje familjefar att slakta ett lamm för sitt hushåll och tillaga 
det över öppen eld. Kvinnan håller sig inomhus och förbereder förmodligen den övriga maten 
som ska ätas under dagen. 
 
Hemma hos familjen hjälps Spiros och Anna åt med att förbereda tsatsiki och grönsallad som 
de ska ta med till påskmåltiden. Anna gör färdigt den svenska gräddtårtan. Vi tar bilen till byn 
som ligger en halvtimme bort, där bor Spiros bror, Stavros, med familj. Han och hans fru 
Sophia, har ett hus och en av döttrarna, Athena, har ett nybyggt hus alldeles intill där hon och 
hennes familj bor. Vi befinner oss på landsbygden och bakom husen finns gröna kullar där en 
fårskock och en herde långsamt rör sig. På gården utanför det nya huset står Stavros och 
grillar souvlaki, grillspett, på en liten enkel grill.  
 
Inifrån det nybyggda huset spelas hög folkmusik genom öppna dörrar. Det gör nästan ont i 
öronen att stiga in i vardagsrummet där stereon står. I de både husens respektive kök står 
mödrarna, mor och dotter, och lägger sin sista hand på maten. Sophia har uppfostrat fyra barn 
som nu är vuxna och Athena har nu två små barn. De är båda hemmafruar. Eftersom 
kvinnorna befinner sig inne i sina kök är det påtagligt att det är deras hus jag stiger in i. De 
härskar över sina hem, speciellt över köket, som verkligen känns som deras rum. Det är i 
köket vi möts och stannar och pratar. Det är inte så konstigt eftersom det är där som 
påskmaten har tillagats och förvaras. Det nybyggda huset är fullt av moderna prylar, men 
känns ändå sterilt eftersom det nästan inte finns någonting uppsatt på de vitmålade väggarna. 
Jag säger att det är ett fint och stort hus de har byggt och noterar att det har väldigt många 
balkonger. Athena verkar stolt över sitt nya hus men klagar att det är väldigt mycket att städa.  
 
Du Boulay menar att hemmet i Grekland kan ses som en fristad och ett skydd för familjen. 
Hemmet står i kontrast till den stökiga omvärlden. I huset har Kristus segrat över Djävulen 
och här finns guds närvaro i form av hemmets ikoner, som man åtminstone hade i hemmen 
förut34. Idag är det inte lika vanligt, eller så är de inte lika synliga. Kanske finns det ikoner i 
hemmen som man inte ser.  
 
Vi bär tillsammans ut maten och ställer den på det dukade långbordet på gräsmattan. Vi är 
fjorton vuxna och två barn som ska äta och det finns ett överflöd av mat. Vi har tagit med oss 
grönsallad, tsatsiki och efterrättstårta. De övriga rätterna som finns är souvlaki, hembakat 
bröd, en serbisk sallad med majonnäs och gräddfil och en italiensk terrine av pesto och 
mozarella. De röda äggen finns såklart på bordet också. Lammet har grillats i svärsonens 
restaurang som ligger i närheten, eftersom vädret var så osäkert. Brodern till svärsonen skär 
upp det färdiga lammet när det är dags att äta. Han delar vant upp lammet i bitar. Köttet ser 
mört ut och det går mycket lätt för honom. Här är det återigen männen som har ansvar för 
grillningen och köttet medan kvinnorna gör sitt jobb i köket med resten av maträtterna. 
                                                
33 2 Mos 12:3. 
34 Du Boulay, J. (1974), Portrait of a Greek mountain village, s. 54. 
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Det grillade lammet är den viktigaste maträtten under hela påsken. Det finns alltid med på 
påskdagens fest och refererar både till påskalammet i gamla testamentet, alltså under den 
judiska påsken, samt till Kristus som Guds lamm i nya testamentet.35 I Andra Mosebok, 
Exodus, slaktas lamm och äts och dess blod räddar Israels folk från dödsängeln då det stryks 
på dörrposterna. På Jesu tid slaktades ett lamm i templet under den judiska påsken. Jesus sista 
måltid kan ha varit en påskmåltid som innehöll lamm menar Cullen36. Enligt Johannes är 
Jesus ”Guds lamm som tar bort världens synd” och enligt Paulus är Kristus påsklammet37. 
Symboliskt äter man alltså Jesus Kristus i form av lammet.  

 

 
            
                Påsklammet grillas. Foto: Erika Skoglund. 

 
Widengren skriver om påskalammet som ”ett ursprungligt substitutsoffer för de förstfödda 
barnen, vilka åtminstone i vissa kretsar i Israel långt ned i tiden offrades.”38 Man övergick 
alltså till att offra lamm och att äta en gemensam måltid. Widengren menar att offrets karaktär 
förändrades till att bli ett måltidsoffer. Genom att lammets blod ströks på dörrposter, för dess 
livgivande kraft, kunde offret delvis också ses som ett försoningsoffer. Här hänvisas det till 2 
Mosebok, Exodus, som en ursprungskälla till dessa riter. Där står att lammet ska tillredas 
genom stekning över eld39 vilket vi kan se som en förklaring till att lammet även idag tillreds 
genom grillning. I den ursprungliga påskmåltiden finns Jesus närvarande i bröd, vin och även 
i lammet. ”Han är Guds lamm, som borttager världens synd, han är livets bröd, som skänks 
från himlen, och han är det sanna vinträdet”40 skriver Widengren. Denna måltid, liksom 
nattvarden eller kommunionen, kan ses som en måltid som äts i gemenskap med gud och som 
en andlig upplevelse. Påskmåltiden kan alltså ses som en variant av nattvarden. Under 
fältarbetet kom jag inte i kontakt med något nattvardsfirande i kyrkan. Jag fick dock veta att 
det förekommer på någon gudstjänst under påskhelgen, men verkar inte vara något som mina 
informanter brukar delta i.  
 
När Athenas gamla svärföräldrar anländer till påskfesten i bil, sätter vi oss kring bordet. Nu 
börjar ett frosseri av all mat. Vi äter lite av allting och det smakar ljuvligt. Retsina (vitt vin 

                                                
35 Baldovin J. F. (1987), Encyclopedia of Religion, Easter, s. 2580. 
36 Cullen I.K Story  (1989) The Bearing of Old Testament Terminology on the Johannine Chronology of the 
Final Passover of Jesus.  
37 Joh 1:29, 1 Kor 5:7. 
38 Widengren, G. (1971), Religionens värld, s. 174. 
39 2 Mos 12:8. 
40 Widengren, G. (1971), Religionens värld, s. 185. 
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smaksatt med kåda) finns i överflöd och glasen fylls på ideligen. Det önskas ”Xristos Anesti” 
(Kristus är uppstånden) och ”Xronia Pola” (Lev i många år) av de gamla när det ska skålas. 
Vi tar för oss mat i flera omgångar och det är en fin stämning. En av markörerna för denna 
högtid är just mängden mat och variationen av olika maträtter, menar Keinänen41. Jag kan 
jämföra det med det svenska smörgåsbordet med flera olika sorters maträtter. Vi är glada över 
att kunna sitta utomhus i solskenet. Till efterrätt dukas det fram gräddtårta med jordgubbar, 
hemmagjord jordgubbsgranita (isglass) med jordgubbssås, chokladbiscotti, muffins samt en 
låda med konditoribakelser. Till det dricker vi en kopp kaffe och fortsätter med vinet. Jag är 
verkligen överväldigad över den mängd olika maträtter och dessertalternativ det finns att äta 
av, och allt smakar ju så gott. 
 
Den här påskmåltiden kan ses som en spegling av den himmelska måltiden, alltså den som 
syns på ikonerna, nattvarden. Liksom jag tidigare nämnde kan nattvarden ses som en förebild 
för varje måltid. Denna måltid är dock speciell, eftersom den äts för att fira Jesus 
uppståndelse och består av ett stort antal rätter samt att vi är ett stort sällskap runt bordet. Det 
påminner om en himmelsk tillvaro där ett det finns ett överflöd av mat och vin.  
 
Med tanke på den pågående ekonomiska krisen tycker jag att det finns oväntat mycket mat. 
Jag hade förväntat mig det hela lite mera sparsmakat. Fast å andra sidan vet jag ju inte hur 
mycket mat de brukar ha i vanliga fall, när det inte är kris. Detta är den fattigaste påsken på 
över tio år, nu när lönerna sänkts med ca 40 % och över en miljon greker är arbetslösa. Enligt 
officiella försäljningssiffror var detaljhandeln 15 % lägre de två första veckorna i april detta 
år, än vad den brukar vara. Siffrorna för mat och dryck hade sjunkit med 10 %.42 Jag tolkar 
detta som att grekerna trots krisen, ville fira påsk. Handeln hade inte sjunkit så mycket som 
man kunde ha förväntat sig att den skulle göra under denna påsk. Kanske är det viktigt för 
grekerna att inte tumma på traditionerna under svåra tider. 
 
Barnens mostrar leker skattjakt med de små barnen genom att lägga ut de röda ägg som finns 
kvar, på gården. Vi åker hem när det börjar bli lite kyligt men innan solen går ner. Det här är 
en stor reshelg eftersom i princip alla träffar sina familjer. Ofta åker man ut från staden till 
landsbygden. En svensk student som bor inne i Thessaloniki berättar att hon upplevde staden 
med en miljon invånare som en spökstad under påskdagen. Hon var ute och promenerade och 
träffade inte på en själ. Påsken och särskilt söndagen är en dag som vigs åt familjen. Man 
träffas hemma hos varandra, kanske i barndomshemmen. Påsken blir alltså en högtid då man 
ser till att umgås med sina nära och på ett socialt plan, kanske knyta familjebanden hårdare. 
Könsrollerna markeras också tydligt i och med de förberedelser som krävs inför påsken, 
särskilt med tanke på den viktiga maten. Kvinnor och män intar sina roller när familjerna 
träffas och på så sätt återskapas genus vid högtiden. Barnen kläs upp och får presenter, allt i 
könsstereotypa mönster. Ordningen ställs till rätta under påsken, om den nu skulle ha rubbats 
under året. 
 
 

                                                
41 Keinänen, M-L. (2012), Everyday, fast and feast: Household work and the production of time in pre-modern 
Russian Orthodox Karelia, s. 38. 
42 No-frills Easter celebration in crisis-hit Greece (2012).  
 



 22 

Avslutning 
 
Den grekisk-ortodoxa påsken firas främst som en påminnelse om Jesus död och uppståndelse, 
den viktigaste händelsen för kristendomen. Som förberedelse för denna högtid fastar många 
greker. När den heliga veckan kommer går många till kyrkan för att delta i gudstjänsterna som 
aktualiserar passionshistorien. Detta kulminerar i uppståndelsen och dagen efter firas detta 
med en stor måltid där det grillade lammet är den centrala maträtten. 
 
Fastan är viktig för att förbereda sig inför påsken. Kyrkokalendern berättar vilka dagar som 
fastan gäller. Många fastar under den sista veckan innan påsk och utesluter då främst 
animaliska produkter. Eftersom kvinnorna är de som oftast lagar mat blir de ansvariga för att 
fastan utförs som den ska. De lagar maträtterna utan kött och förverkligar kyrkokalenderns 
föreskrifter. Innan påsken finns många förberedelser att utföra i hemmet, vilket oftast är 
kvinnans uppgift. Hon städar, bakar och lagar mat. Hon blir familjens och hemmets rituella 
expert, den person som planerar och ser till att allt blir ordnat inför påsken. Egentligen den 
person som ser till att traditionen är levande och för den vidare till sina barn. 
 
Även om den grekisk-ortodoxa fastan inte innefattar någon form av hunger, innebär den en 
enklare kosthållning och kanske att man saknar att äta kött. Det är ett sätt att känna med 
människor som är fattiga och inte har mat för dagen. Fastan är framförallt ett sätt att göra 
kroppen rituellt ren för att kunna förstå vad påsken verkligen innebär. Den mentala fastan, 
sättet att tänka kring mat och överflöd när man avstår från vissa livsmedel kan också bidra till 
ett personligt uppvaknande och reflektion över det liv man lever. Att äta en enklare mat under 
en period kan resultera i att man sparar pengar. Dessa pengar kan komma väl till pass nu i 
kristider både för den egna familjen och för andra behövande. Att avstå från något kan också 
ses som en solidarisk handling oavsett om man ger bort det ekonomiska överskottet eller inte. 
Hälsomässigt kan nog många uppleva att avsägandet av kött och mejeriprodukter gör att man 
känner sig friskare och piggare. Fastan kan således ha en hälsomässig vinst. 
 
Fastan fyller också en funktion för identiteten som kristen och som grekisk-ortodox. Den ger 
en känsla av sammanhållning och att tillhöra ett större religiöst sammanhang precis som hela 
påsken gör med de gudstjänster som firas. Hela byn samlas i kyrkan under denna helg och 
man återser gamla grannar och bekanta som man inte träffat på flera år. På så vis stärks 
gemenskapen i byn. De gemensamma ritualer som utförs ger också en stark 
gemenskapskänsla över denna religiösa tradition.  
 
Varje påsk upprepas och gestaltas i kyrkan händelserna under Jesus sista vecka i livet. Dessa 
påminner om texterna i bibeln och kristendomens kärna – Jesus Kristus uppståndelse och 
beviset på att han var Guds son. De ritualer som görs under gudstjänsterna återspeglar 
bibliska händelser och utförs parallellt med sjungandet av bibeltexter. Församlingen kan ses 
som en utökad ikon, då de exempelvis sörjer den korsfäste Jesus och sedan firar hans 
uppståndelse. Genom att delta i Jesu begravning och ta emot den heliga ljuslågan från 
Jerusalem blir döden och uppståndelsen verklig, något konkret. Församlingen får uppleva 
Jesu död och uppståndelse. De får känna sorgen och glädjen. Jesus blir närvarande och man 
förstår vad som händer och förhoppningsvis också innebörden, glädjen och härligheten i guds 
närvaro. Dessa konkreta handlingar blir alltså en stark påminnelse om och upplevelse av den 
grekisk-ortodoxa tron.  
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I hemmen är det alltså kvinnan som är den religiösa nyckelpersonen, medan det i kyrkan är de 
manliga prästerna som är de viktigaste aktörerna. Präster, psaltes, (sångarna) och korgossar är 
de som håller i gudstjänsterna, alla är de män. Det är tydligt att männen har makten i kyrkan. 
Till kyrkan kommer både kvinnor och män. Om vi ser påsken från ett genusperspektiv kan 
den ses som ett sätt att stärka familjens band och att upprätthålla könsroller. Även om inte 
högtiden i sig förskriver att kvinnorna och männen har olika uppgifter, utför de ändå olika 
sysslor när familjen ska samlas för fest. Inom hushållet sköter kvinnan om alla förberedelser 
och får likna Panayía. I centrum för det rituella som sker i hemmet står maten. Männen utför 
den matlagning som sker utanför huset, det vill säga grillningen, medan kvinnorna sköter om 
alla bestyr som sker inuti hemmet. Påsken blir i sig en manifestation för den könsordning som 
traditionellt har rått och fortfarande till stor del råder i Grekland. Grannfrun Popi får i min 
uppsats representera alla de kvinnor som fortfarande är hemmafruar. Hennes uppgift är att ta 
hand om hemmet och att uppfostra barnen. Under påsken blir hennes arbete mer synligt än 
annars, eftersom det är mer att förbereda och att det ska göras vissa dagar. Eftersom hon lagar 
maten till familjen, blir hennes roll i fastan och påsken avgörande.  
 
Familjen och släkten är viktiga då man samlar alla levande generationer för att fira 
tillsammans. Man minns också de hädangångna släktingarna under denna högtid. Ljus tänds 
på gravarna och det förekommer speciella ritualer för de döda under påsken, till exempel att 
lägga ett rött ägg på graven.  
 
De symboliska maträtterna som lagas och äts under påsken påminner om den kristna läran, 
den religion man tillhör. De röda äggen symboliserar Jesus blod, död och uppståndelse. 
Lammet är Jesus Kristus själv som offrades för världen. Tillagandet och ätandet är ritualer 
som fyller alla de funktioner jag redan nämnt – upprätthållandet av religionen och av 
familjen, där könsrollerna är bärande. Påskmåltiden kan ses som ett sorts nattvardsfirande där 
man offrar Jesus, liksom han offrades på korset, i form av ett lamm som grillas och förtärs. 
Lammet är alltså en symbol för Jesus Kristus vars uppståndelse från de döda man firar genom 
denna måltid. Gemenskapen är viktig i denna måltid och eftersom Jesus finns närvarande i 
lammet, äts måltiden i gemenskap med Gud. Det finns alltså teologiska förtecken och 
förebilder för måltiden, även om detta inte är explicit under den påskmåltid jag deltog i. 
Nattvardsikonen kan ses som en sådan konkret förebild som visar en måltid i gemenskap med 
Jesus Kristus.  
 
Fastan och påsken fyller alltså många funktioner. Religiösa funktioner finns på flera nivåer, 
allt ifrån det personligt andliga planet till ett samhälleligt och nationellt plan. Påsken stärker 
religiositeten samt identiteten och håller traditionerna vid liv, samt firar glädjen över 
uppståndelsen. Påsken blir också en socialt viktig högtid, då man träffar gamla bekanta i 
kyrkan samt samlar familj och släktingar för den stora påskmiddagen. Den symbolladdade 
maten aktualiserar påskens budskap liksom de kyrkliga ritualerna gör. Varje år dör och 
återuppstår Jesus Kristus i kyrkans ritualer. Man skulle kunna säga att detta sker även i 
hemmen genom de traditionella maträtterna som tillagas och äts varje påsk. Maten blir ett 
medel för att bevara och föra kulturen och religiösa traditioner vidare. 
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