
Firandet av det kurdiska nyåret Newroz 2010 i irakiska Kurdistan, del 2 

Det kurdiska nyårets höjdpunkt den 21 mars är picknicken. Vi kan jämföra det med julbordet 
hemma i Norden. Dagen förbereds långt i förväg - nya kurdiska klänningar sys upp till kvin-
norna och traditionella kurdiska kostymer till män, både till småfolk och vuxna.  Det är obe-
skrivligt rart att se en bebis som precis har lärt sig att gå, bära den lilla glittrande långklän-
ningen med väst som inte är större än en grytlapp, eller den lille killen i den rymliga kosty-
men som faktiskt på en bebis verkar bekväm som en sparkdräkt. 

Maten är ju huvudsaken, precis som hos oss hemma! Det 
tillagas dolma av flinka kvinnofingrar. Kvinnorna sitter på gol-
vet. Jag skulle kunna skriva en kokbok om dolma, men jag kan 
inte knyta de små vinbladsknytena så de skulle klara en 
granskning av en kurdisk husmor. Än mindre gröpa ur grönsa-
ker så skickligt som de gör för att fylla dem med en röra av ris, 
kött, tomatsås – och en blandning av färska kryddor som tycks 
vara varje kurdisk mors välbevarade hemlighet. Nej, vi väster-

ländska kvinnor är för det mesta värdelösa på att lära oss tillagningen av kurdiska mammors 
stora paradnummer, dolma. 

På nyårsdagens morgon packas halva bohaget i bilar – känns det 
som. Det är kastruller med dolma, grillar, vattenpanna eller samovar 
för te och pytsar med kött, sallader, bröd, frukt, nötter, godis, vatten 
och coca cola. Med i packningen åker mattor, dynor, plaststolar, 
vagga för de minsta, gungor, bollar, badmintonracketar, drakar – och 
ett stort plastskynke som får bli matbord. Några har rentav tält med 
sig – tak över huvudet. Hela folket åker ut i det gröna, helst i närhe-
ten av en å eller ett vattenfall. 

Och hela folket åker åt samma håll – på en tämligen smal lands-
väg trängs minst fyra filer i rad! Sjätte och sjunde filen utvecklar 
man snabbt på en åker. Det finns ingen plats för mötande trafik. 
Fast å andra sidan finns det ingen mötande trafik, alla ska ju åt 
samma håll – till vattnet och grönskan! Alla tutar, alla sjunger, 
bilarna dansar, det är stor fest redan på vägen. Blir det trafikkaos? 
Nej, alla har samma mål, så en timme hit och en buckla dit gör 
väl inget! Newroz pirozbi! 

Att etablera ett picknickläger går i rasande fart med så många händer och fötter som är  
i farten! Plötsligt finns där bara en eld av naturens pinnar att koka tevatten på och värma upp 
grytorna med dolma! Dolma är huvudrätten, men senare på kvällen ska det grillas kött. Det är 
också en huvudrätt. Man hinner äta två måltider under den långa lyckliga dagen, och dessut-
om en massa småplock däremellan. 

Många familjer återkommer till samma vattendrag och gröns-
ka varje år. Alla familjemedlemmar samlas där, från hela 
Kurdistan, och det blir lätt ett par hundra personer  
per familj. Ungdomarna får tillfälle att träffas under Newroz, 
ungdomar från samma stam. Det är här man kan betrakta var-
andra, flyktigt byta några ord i ett tryggt sammanhang, byta 
blickar och lägga märke till varandras skönhet. Spänningen 

går nästan att ta på. Alla visar sig från sin allra vackraste sida.  



Den kurdiska dansen är alla picknickars huvudaktivitet, till musik från bi-
larnas högtalare. Barn, ungdomar och vuxna dansar, spelar boll och bad-
minton, flyger drake, smäller smällare, gungar för glatta livet i gungan som 
hängts upp i olivträdet. Inte bara barnen gungar, gammelfarfar återupplever 
sitt livs lycka i en gunga – friheten, elden, grönskan och det friska vattnet 
från de kurdiska bergen! 

Tio timmar senare är det samma lämmeltåg hemåt, fem filer minst, alla åt 
samma håll, mötande trafik göre sig icke besvär! Är vi trötta? Nej, vi är lyckliga! Newroz är 
en stor fest, en frihetens fest, och vi känner oss så berikade i hjärtat! 

Tiina Kantola/2010-05-06 

 

      

     

     


