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T E X T :  U L R I K A  L E H M A N

En kollega gav mig en kopp te 
i morse och sa med upplivad 
röst:

 – Nu är det dags att ta tag i det där 
projektet vi pratade om för länge se-
dan, jag känner mig verkligen peppad! 
Det känns som en nystart.

Det är onsdag morgon och kolleger-
na kommer åter till jobbet med färg 
på kinderna, pigg blick och ett leende 
pa läpparna. Fastemånaden Rama-
dan är över och nu har det varit fest, 
Eid, i dagarna tre! Många har precis 
återvänt från att ha besökt släktingar 
runt om i landet eller i Pakistan. Un-
der fastemånaden så äter och dricker 
man ingenting under dygnets ljusa 
timmar. Men så fort solen gått ned, 
vilket de flesta här vet ganska precis 
när det sker, då är det fest. En efter-
middag när vi skulle åka från konto-
ret, stod jag och pratade med en kol-
lega och frågade när de skulle få äta 
middag. Kollegan svarade snabbt:
 – Klockan 17.21 blir det mat! Un-
der fastemånaden är det ocksa viktigt 
att be, läsa koranen och göra goda 
gärningar.

Jag har tillbringat en del av Rama-
dan i Kunduz, i norra Afghanistan, 
där middagen på kvällen vissa dagar 
övergått i fest som pågått långt in på 
natten. En av nätterna gick grannen 
igång. Grannen som är en minaret 
(torn för böneutrop) sjöng i knastriga 
högtalare hela natten. Min andra gran-
ne, en ko, stämde upp i kråksången. 
Tuppen som bor på andra sidan ville 
inte vara sämre och stämde galande 

in, liksom de hemlösa hundarna som 
brukar slåss på gatan utanför. Kaka-
fonin var total. Efter en stund gav jag 
upp alla försök att sova och insåg att 
det blir till att sitta vaken i natt.

Ramadan infaller den nionde må-
naden i den islamska månkalendern. 
Ramadan startar den dagen när nymå-
nen visar sig, om så bara för en liten 
stund.
  Exakt vilken dag detta sker beslu-
tas av en kommittè av mullor i Saudi 
Arabien. Vanligen vet man inte förrän 
in i det sista vilken dag det kommer att 
bli. Efter den Saudiska kommittèns be-
slut, kommer ett officiellt meddelande 
från ministeriet här i Afghanistan när 
Ramadan börjar och slutar. Det var 
mycket tal fram och tillbaka här om 
när fastan skulle sluta och Eid skulle 
starta. Skulle det bli på lördagen eller 
söndagen? På fredagskvällen var det 
fortfarande oklart men på lördags-
morgonen kom plötsligt meddelandet 
fran ministeriet att Eid nu hade bör-
jat. Så fort man gick ut på gatan kunde 
man se att nu skulle det firas. Det la-

gas återigen mat i varje gathörn och 
människor åt och drack ute på stan. 
Barnen var uppklädda i sina finaste 
kläder och skor. De familjer som har 
möjlighet köper presenter till barnen.  

På kontoret börjar det nu bli som van-
ligt igen, arbetstiden som under Rama-
dan är lite förkortad, är som vanligt 
igen. Lunch serveras åter på kontoret, 
och bäst av allt, återigen blir man bju-
den pa te när man går in till någon av 
kollegerna för att prata. Precis som i 
morse då min kollega gav mig en kopp 
grönt te med socker och vi började dis-
kutera det där projektet vi inte hunnit 
dra igång än. Båda av oss ser verkligen 
fram emot att starta upp nu.
 – Ulrika, hur tycker du vi ska kom-
municera detta till folket, för att få dem 
att lyssna? frågade kollegan mig.  
 Jag svarade: 
 – Vi kan gora som djuren, vi stäm-
mer upp i kör. 
 Kollegan såg undrande pa mig.

* Ulrika Lehamn arbetar som biståndsarbetare 

och åkte till Afghanistan i början av juli. 

Ramadan är över och äntligen får man äta.

Åh, vilket party!
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