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Inledning 

Det är en lördag i början av november, solen håller på att gå ner, regnet hänger i luften och 

det är kallt ute. En grupp människor håller på att samlas i en lägenhet i en avlägsen förort till 

Stockholm, de är mourider
1, som har samlats till en religiös sammankomst, en dahira

2. 

Deltagarna kommer några i sänder och i lite otålig väntan vankar ett par rastlöst fram och 

tillbaka i lägenheten. Någon förser sig av de framställda snacksen. Till slut har alla kommit. 

De har återigen åsidosatt en ”vanlig” lördagseftermiddag/kväll för att gemensamt samlas och 

framsjunga böner till Gud. Man samlas varje vecka och sjunger samma bönesånger. Oftast är 

det ett tiotal. Att träffas så här gör deltagarna glada och upprymda. När bönestunden, efter en 

knapp timme, är slut avrundar man med att gemensamt inta en måltid.  

 

Den mouridiska gemenskapen är numera en transnationell religiös rörelse och en del av det 

islamska trädet. Ofta betraktas de med skepsis av ortodoxt muslimskt lärda, men deras stora 

uppoffringsvilja är något som inte kan gå obemärkt förbi. De lägger ner hela sin kraft i att 

praktisera sin tro. De arbetar hårt i såväl sitt förvärvsarbete som med välgörenhetsarbete av 

olika slag och de betraktar detta som en form av tjänst inför Gud. En hård dag på 

jordnötsfältet eller en tuff dag bland Stockholms äldre på ett pensionärsboende kan vara ett 

sätt att sprida Guds vilja här på jorden. Att be sina böner till Gud och utföra tjänst inför 

honom kan alltså ha en rent praktisk innebörd för mouriderna. Det handlar inte om att enbart 

att hålla de fem bönestunderna varje dag. Även strängt arbete kan betraktas som en form av 

bön och en tjänst inför Gud, en tjänst som han dessutom efterfrågar.  

 

Vi vill passa på att tacka Jonas Svensson, teol. dr i religionshistoria med islamologisk 

inriktning, för konstruktiv handledning och ständig uppmuntran, Ingalill Ahnland för själva 

idén om att studera dahiran i Stockholm, nätverkande, tolkning och gästfrihet samt 

medlemmarna i Dahira Mouridoullahi Touba Sweden för att vi fått närvara vid samman-

komster och fått många samtal och intervjuer. Dessutom vill vi tacka Uffe Svensson för hjälp 

med redigering av vår korta film samt våra tålmodiga familjer. 

 

 

 

 

                                                
1 Sufisk orden med ursprung i Senegal. 
2 Dahira betyder ordagrant ”cirkel”. 
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Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur mouridiska immigranter bygger upp sin 

organisation i Sverige, särskilt när det gäller religiös mötesverksamhet, ansvarsfördelning, 

ekonomi, könsperspektiv och koppling till Senegal eller Gambia, samt att undersöka om detta 

kan länkas till teorier om religion och migration. Vi gör detta genom att studera en dahira i 

Stockholm utifrån ett sociologiskt perspektiv. 

 

Med tanke på de förändringar som den mouridiska orden har genomfört och försökt 

genomföra i Senegal med religionen – och då i synnerhet Shaikh Amadou Bambas tolkning 

av den - som drivmotor är frågan: Hur kan delaktighet i den religiösa verksamheten i den 

mouridiska Stockholmsdahiran - Dahira Mouridoullahi Touba Sweden – få dess medlemmar 

att känna sig som en del av detta? Hur påverkas medlemmarna av att befinna sig i en 

migrationssituation? Ovanstående frågor och tankar är intressanta att undersöka och för att 

börja behöver man kunskapen om den religiösa verksamheten och läran. Vår nyfikenhet kring 

detta är det som varit vår drivmotor att genomföra föreliggande arbete. 

 

Frågeställning 

Hur ser mouridiyyas religiösa verksamhet ut, i Sverige, och hur kan detta förstås i relation till 

teorier om religion och migration? 

 

Material / metod 

Den metod vi valt att använda oss av i denna uppsats är deltagande observation. Vi har dels 

närvarat vid en dahira i ett privathem dels vid ett större evenemang i form av en kombinerad 

dahira, konferens och besök av Serigne Mame Mor Mbacké3, från Touba i Senegal. Vi har 

valt att redogöra för vår första observation på ett detaljerat sätt eftersom vi vill ge läsaren en 

bild av vår upplevelse och för att vi tycker det är relevant i förhållande till vår frågeställning. 

 

Vi har också genomfört intervjuer med mourider bosatta i Stockholm. Av dessa aktiviteter 

har vi dels gjort en kort film dels fört anteckningar av såväl intervjuer som iakttagelser gjorda 

under aktiviteterna. Vi valde att inte använda oss av bandspelare vid intervjuerna då dessa 

visade sig bli tämligen ostrukturerade och långdragna. Vi blev ofta avbrutna av, i 

sammanhanget störande moment, som mobiltelefoner, barn och gäster som kom på besök. Vi 

                                                
3 Sonson till Shaikh Amadou Bamba. Hög dignitär, med diplomatisk status, i Touba. 
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har besökt en mouridisk förening i Stockholm – Dahira Mouridoullahi Touba Sweden – vid 

två tillfällen. De intervjuer som gjorts har i en del fall skett via tolk, då vissa av våra 

informanter enbart talar franska eller wolof. Tolken är utbildad, men ej certifierad, svensk-

fransk tolk, och är dessutom bevandrad i wolof, och studerar tvåspråklighetsforskning vid 

Stockholms Universitet. 

 

Något vi ägnat mycket eftertanke och uppmärksamhet åt är problematiken kring källkritik när 

det gäller intervjuer av personer som själva är involverade i mouridernas verksamhet. Vi är 

införstådda med att dessa kanske haft för avsikt att förmedla en bild av verksamheten som 

snarare är normativa än deskriptiva, d.v.s. man vill ge en idealiserad bild av sin verklighet, 

men det är ändå vår förhoppning att vi – med hjälp av deras intervjusvar och berättelser – ska 

kunna skapa en bild av verksamheten som svarar på vår frågeställning. 

 

Det hade – för att skapa en större bredd i underlaget – varit önskvärt att vi hade haft 

möjlighet att besöka fler mouridiska föreningar, men då vi fick en god kontakt med gruppen i 

Stockholm valde vi att koncentrera oss på denna. Vi känner att vi hade behövt göra fler besök 

där men eftersom avståndet mellan Halmstad och Stockholm är tämligen stort och därmed 

förbundet med höga kostnader för resor och uppehälle har vi inte haft möjlighet till detta.  

 

Ytterligare en metod som är avgörande för vårt arbete är litteraturstudier. Litteratur vi valt att 

använda finns presenterad i litteraturförteckningen och vi har i första hand koncentrerat oss 

på att studera litteratur inom ämnesområdena religion i migration, bakgrundsöversikter över 

mouridiyyas trossatser/lära och dess praktik i Senegal samt tidigare forskning när det gäller 

mourider i migration. För att vidga våra kunskaper i relevans till vår frågeställning har vi gått 

utanför Norden för att finna andra undersökningar som är likartade vår undersökning av 

mouriders religiösa liv i migration från Senegal. 

 

När vi började vårt arbete med mouridiyya hade vi ingen kunskap alls, om denna sufiska 

orden. En smula grundkunskaper i islam från våra kurser på högskolan kombinerat med 

läsning hemma på kammaren av eget intresse var allt. Inför våra observationer och intervjuer 

har vi försökt skaffa oss en viss förförståelse kring mouridismen för att lättare kunna förstå 

vad det är vi sett och varit med om och för att kunna ringa in de intresseområden som kan 

vara av intresse för denna uppsats. 
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Precis som vid våra intervjuer har vi vid våra litteraturstudier varit medvetna om att ha en 

källkritisk hållning. I synnerhet har detta känts viktigt när vi läst Cheikh Anta Babou’s artikel 

om mourider i USA, eftersom han själv är mourid. Men då vi funnit att hans resultat stämmer 

överens med andra forskares resultat, t ex Carter i Italien, känner vi ändå förtroende för hans 

objektivitet.  

 

Några misstag som vi är medvetna om att vi gjort är bland annat att vi missat fråga våra 

informanter om hur deras religiösa liv i Senegal såg ut. Detta hade varit intressant att veta då 

vi velat veta mer om huruvida bl. a. Eva Hambergs resultat kring hur människors religiösa liv 

kan komma att förändras i en migrationssituation. Å andra sidan skulle de svar vi fått på 

frågor om detta med stor sannolikhet vara efterhandskonstruktioner och kanske ändå inte ge 

någon fullt sanningsenlig bild av detta. En annan faktor, som vi visserligen hade en aning om, 

men inte vidden av den var hur det fungerar att intervjua via en tolk. Även om vår tolk inte 

bara besatt de språkliga färdigheterna utan dessutom en viss insikt i mouridismen – via 

familjerelationer och ett personligt intresse – var det vid några tillfällen svårt för oss att göra 

oss förstådda till våra informanter, och vice versa. Det gäller bland annat begreppet dhikr där 

det uppstod problem i förståelsen av varandra innan vi insåg att ”våra” senegaleser och 

gambier använder en annan uttalsform, nämligen zikr.  

 

När man arbetar med material på flera olika språk uppstår också en viss problematik när det 

gäller terminologin och vilken translitteration av t ex begrepp på arabiska respektive wolof 

som ska användas. Vi har då valt att använda den stavning som används av O’Brien, som 

författat ett av de standardverk vi använt i våra litteraturstudier. Men inte ens detta har varit 

helt enkelt då t ex ett ord som shaikh inte bara är en religiös titel utan dessutom kan före-

komma som personnamn. I de fall då vi vet att så är fallet har vi valt att behålla den stavning 

som vi funnit förknippad med personen. Ett exempel på det är Cheikh Anta Babou. 

 

Tidigare forskning 

Det finns tämligen rikhaltig tidigare forskning kring mourider som emigrerat från Senegal till 

Italien, Frankrike, USA och Spanien. Det har visat sig enklast – inte minst av språkliga skäl –  

att tillgodogöra oss forskning kring Italien och USA, då den mesta av litteraturen vi funnit 

kring detta är på engelska. När det gäller mourider i Sverige finns det, såvitt vi vet, ingen 



 7

tidigare forskning att tillgå, varför vi genom våra studiebesök och intervjuer själva fått skapa 

detta källmaterial.  

 
Det har genomförts omfattande studier kring hur människors religiösa liv ofta förändras vid 

internationell migration. Ett par av dem som ägnat detta uppmärksamhet – och då med fokus 

på Sverige – är professorn i migrationsvetenskap, med religionsvetenskaplig inriktning, Eva 

M. Hamberg (Hamberg, 1999) och Magdalena Nordin (Nordin, 2004), fil.dr i 

Religionssociologi som konstaterar att sådan migration kan påverka individens religiösa liv 

på olikartade sätt.  

 

Donald Martin Carter undersöker mouriders liv i den norditalienska staden Turin i sin bok 

States of Grace (1997). Carter är antropolog och har studerat hur mourider hanterar sin 

situation i det nya hemlandet och vilka uttrycksformer som finns bland mouriderna i Turin.  

 

Cheikh Anta Babou – Ph D vid historiska fakulteten vid Michigan State University har 

genomfört studier av mourider i migration, företrädesvis hos mouridgrupper i New York.  

Genom artikeln ”Brotherhood, solidarity, education and migration” (African Affairs, 

2002:101, 151-170) belyses en rad olika ståndpunkter och slutsatser som vi kan använda oss 

av vid slutförandet och förståelse vid undersökning av dahiran i Stockholm. Dahiran i 

Stockholm, som är aktuell för denna uppsats, passar väl in med den urbaniserade miljö som 

återfinns både i New York och i Turin. 
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Teori 

I sin bok Religion: The Social Context (2002) skriver Meredith B. McGuire inledningsvis om 

hur religiösa grupper i huvudsak fungerar som en slags ”minnessamhällen” (McGuire, 

2002:20). Det de har gemensamt är viktiga kollektiva minnen och hur förvaltandet av dessa, 

tillsammans med ritualerna, utgör grunden för gruppens existens och skapar en slags 

kollektivt medvetande samt en kollektiv identitet – en vi-känsla.  

 

Vidare diskuterar McGuire utifrån Durkheims tes om att all religion har en social essens. Hur 

en religion i sig själv har med sig ett släptåg av social gemenskap och en ”social kappa” 

hängande över sig. Durkheim hävdar enligt McGuire att det finns två vägar som den sociala 

gemenskapen kan ta. Han utesluter inte individens vilja att ansluta sig till gruppen och att det 

i sig kan vara en anledning att ansluta sig till en ny grupp, för gemenskap. Men vid 

anslutandet till en religiös grupp kan han se två ytterliggare dimensioner; att genom 

anslutning till en religiös grupp accepterar man ett nytt religiöst tankesystem och den sociala 

anslutningen går djupare än vid exempel ett allmänt samhällsengagemang. (McGuire, 

2002:198). Den andra aspekten är att man ingår i ett religiöst ordnat kontrollsystem där man 

genom sin grupptillhörighet och aktivitet kan kontrolleras av andra medlemmar samtidigt 

som man genom sitt engagemang själv blir en del av en kontrollinstans. Beroende på den 

religiösa gruppens storlek i samhället den befinner sig i kan möjligheten till påverkan variera. 

Om den religiösa gruppen är stor eller har ett stort inflytande på ett samhälle påverkar den 

alla delar av samhället, men om gruppen är liten och marginaliserad påverkas enbart gruppen 

i sig. (McGuire, 2002:197-199) 

 

En viktig företeelse som McGuire behandlar är konvertering. McGuire definierar 

konvertering som (och här citerar vi, men gör en egen översättning):  

 

[…] en transformation av ens jag vilken sammanfaller med en transformation av ens 

grundläggande meningssystem. Det ändrar känslan av vem man är och ens tillhörighet i den 

sociala situationen. Konvertering förvandlar det sätt på vilket individen uppfattar det övriga 

samhället och hans eller hennes egen plats i det, under det att ned världsbild förändras. 

(McGuire, 2002:73-74)  

 

Dessutom förklarar McGuire att denna definition av konvertering egentligen inte enbart 

handlar om individens religiösa liv utan även kan överföras på studiet av hur andra 
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meningssystem ombildas. Hon exemplifierar också just hur man inte behöver byta religion 

för att kunna betraktas som konvertit när hon skriver om ”born-again”-upplevelser och hur 

dessas kanske inte i sak ändrar den religiösa tillhörigheten så mycket som individens känsla 

av tillhörighet och religiösa praktik. En sådan typ av konvertering behöver inte heller 

innebära att man förkastar allt man tidigare trott på utan mer att man fördjupar sitt religiösa 

engagemang. Längre fram i kapitlet (McGuire, 2002:80) utvecklar McGuire också tankar på 

vilka som är särskilt disponerade för att konvertera och tar bl. a. upp hur många upplever 

någon form av kris i sitt liv och i samband med detta konverterar, även om det ofta kan vara 

svårt att med säkerhet påvisa att konverteringen är en direkt följd av krisen, eftersom det 

ofrånkomligen blir efterhandskonstruktioner.  

  

Typer av religiösa organisationer 

McGuire tar i kapitel fem upp en klassificeringsmodell av religiösa rörelser som har byggts 

upp utifrån Max Webers modell om en åtskillnad mellan ”kyrka” och ”sekt”. Richard 

Niebuhr lägger till denominationsbegreppet, som sedan får sällskap av kult-begreppet som 

först presenteras av Howard Becker (1932). Ord som sekt och kult har i vardagligt språkbruk 

fått en negativ klang men det sociologiska uttryckssättet lägger inte i sig något värde i orden. 

En kult är oftast ett löst sammanhang av troende som samlas av speciella anledningar för att 

fira exempelvis en högtid tillsammans och sedan spridas ut igen. Kulten har oftast en lös egen 

kontrollinstans och fungerar ofta i en miljö där en kyrka är representerad. ”Kyrka” i 

sociologiska undersökningar är den styrande religionen i ett visst geografiskt område. Den är 

väl assimilerad i området och respekterad som en naturlig samhällsinstans samt är allierad 

med makten. En sekt är en liten grupp som håller ihop på grund av en gemensam religiös 

uppfattning. Auktoritet och viljan att bli styrd kan enbart komma från inifrån gruppen. Beslut 

ikläds ofta religiösa motiveringar. Ett exempel på en sekt är de första kristna. Gruppen runt 

Jesus som anammade ett eget religiöst system som stod i skarp kontrast till det omkring-

liggande religiösa styrelsesystemet. Sedan vet vi att den kristna gruppen växte och till slut 

blev införlivad under begreppet ”kyrka”. En religiös grupp kan utvecklas och placeras i ett 

nytt fack då gruppen utvecklas (McGuire, 2002:149-155).  

  

Ovanstående tankar är till stor nytta, inte minst för att hålla ett rätt fokus och vara observanta 

på dahiran vi kikat på.  
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Religion i migration 

McGuire berör, i sjätte kapitlet, hur religion och etnicitet är nära förknippade med varandra 

när det gäller immigranter (McGuire, 2002:198-199). Det Eva Hamberg funnit belägg för är 

att antingen förblir religiositeten tämligen opåverkad eller så inträder en kraftigare förändring 

som kan innefatta en förstärkning av den tro, eller de religiösa vanor, man redan har. I en del 

fall kan det rentav leda till att man konverterar till en annan tro. För ytterligare andra kan 

detta, att hamna i en helt ny social och kulturell kontext, innebära att man helt lägger ner sin 

religiösa verksamhet, när man kommer utanför den sfär man tidigare befunnit sig i och där 

ens religiösa liv kanske styrts av sociala förväntningar av olika slag.  

 

I sin artikel exemplifierar Hamberg sitt resultat genom att föra fram en studie av Aje 

Carlbom, socialantropolog vid Malmö Högskola, i fallet med en palestinsk, muslimsk 

immigrant vars livsstil och vanor var klart västorienterade, och vars politiska grundsyn var 

marxistisk. Mannen levde inte som muslim, när det gäller att observera tidebön, fasta etc. 

men definierade sig ändå som muslim. I början av sin vistelse i Sverige ansträngde han sig 

hårt för att integreras väl i det svenska samhället, men upplevde stark frustration över att ändå 

inte bli en del av det svenska samhället, vilket i förlängningen kom att leda till att han istället 

slöt sig hårdare till den muslimska kommuniteten, genom att dels flytta till ett invandrartätt 

område och dels genom att gifta sig med en muslimsk kvinna. Hamberg förklarar: 

 

Carlbom sammanfattar hur Tarek först försökte bli en del av det svenska samhället, men 

misslyckades. På så vis tvingades han att leva exkluderad från detta samhälle. Utvecklingen 

av hans mer medvetet muslimska identitet skedde som ett gensvar på denna situation.  

(Hamberg, 1999:25) 

 

I sin sammanfattning konstaterar Hamberg att migration ofta påverkar individens religiösa 

liv. Beroende på omständigheterna, kan det t.o.m. vara så att det religiösa engagemanget ökar 

och som skäl till detta anges bland annat hur situationen varit i det land man kommer ifrån, 

hur man får det i sitt nya hemland men också anledningen till att man väljer att flytta. 

Hamberg avslutar med en förhoppning om att ytterligare forskning ska kunna kasta ljus över 

hur dessa processer utvecklas i samband med internationell migration (Hamberg, 1999:36). 

 

I avhandlingen Religiositet bland migranter (2004) utvecklar Magdalena Nordin detta 

ytterligare. Vid studiet av en grupp Sverige-chilenska immigranter har hon funnit att flertalet 
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av dem hon intervjuat har upplevt en förändring av sin religiositet i samband med sin 

migration. För somliga har förändringen inte varit permanent och deras tro och religiösa liv 

kan också ha inneburit vissa svängningar i engagemanget men det är ändå så att det finns en 

tydlig koppling mellan livet i migration och en förändring av religiositeten (Nordin, 2004: 

231).  

 

Nordin tar också upp några olika aspekter som informanterna i den aktuella studien anser har 

varit av betydelse för deras, i vissa fall, stärkta tro. Ett par sådana faktorer är att man har 

upplevt ”svårigheter att leva i ett nytt land, i Sverige har fått tid att reflektera över frågor om 

tro och religion, har fått nya perspektiv i tillvaron” (Nordin, 2004:234). Andra, mindre 

direkta faktorer kan vara att man blivit äldre och därmed nått en större mognad liksom att 

svåra livskriser fått en annan genomslagskraft än de kanske skulle ha fått i hemlandet 

(Nordin, 2004:234-235). 

 

I sin avslutning diskuterar Nordin kring hur förändringar i socioreligiösa strukturer också kan 

ha betydelse för individens förändrade religiositet. Informanterna har kommit att avlägsnas 

från sina plausibilitetsstrukturer4 vilket för somliga fått till följd att de inte längre finner den 

socioreligiösa struktur de behöver för att bibehålla sin tro och praktik av densamma. För 

andra, dock, har migrationen istället inneburit att de knutits närmare en socioreligiös grupp, 

vilket bidragit till att de i ökad utsträckning kunnat vidmakthålla sin religiositet (Nordin, 

2004:239-240). 

 

Religion och ekonomi 

Stefan Arvidsson, fil.dr i religionshistoria, tar upp en tanke om huruvida de religiösa 

experternas inflytande på de religiösa idéerna och dess utformning av den rådande teologin 

kan sättas i jämförelse med de religiösa experternas egna personliga ekonomiska vinning 

(Arvidsson, 2005:81). Den ekonomiska vinning som utformningen av religionens dogmer 

kan understödja kan även sättas i ett perspektiv med utökad makt, större persondyrkan samt 

att personens sociala potential utvecklas. Stefan Arvidsson utgår från Max Webers tes om 

den kapitalistiska utvecklingens och den religiösa kontextens samverkan; i Webers fall den 

protestantiska kyrkan. Arvidsson använder sig även av ett marxistiskt synsätt, där han enligt 

den marxistiska traditionen delar in samhället, eller det religiösa samhället, i tre grupper 

                                                
4 Med plausibilitetsstruktur avses här ”den sociala bas och de sociala processer” varmed en individs ”subjektiva 
verklighet” vidmakthålls (Berger & Luckmann, 1966:180). 
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beroende på vilken social status eller klass individen har. Det handlar om individens 

möjlighet att ha kontroll över sina produktionsmedel. Grupperna är: producenterna (de som 

producerar), profitörerna (de som kontrollerar produktionsmedlen) och de religiösa proffsen. 

De religiösa proffsen är de individer i samhället som livnär sig på religionen såsom präster, 

rabbiner, shamaner, ayatollor, brahminer, påvar, gurusar, nyandliga profeter (Arvidsson, 

2005:82,83). Marx slutsats är hur man genom ett samhälleligt, religiöst system kan legitimera 

och förklara en utsugning av producenterna.  

 

Bruce Lincoln, religionshistoriker, fastslår enligt Arvidsson att ”religionens sfär aldrig har 

varit helt skild från ekonomins sfär” (Arvidsson, 2005:84) och Arvidsson kopplar det vidare 

till Karl Marx tes om hur kapitalism har en profaniserande effekt på samhället. ”allt fast 

förflyktigas, allt heligt profaneras” (Arvidsson, 2005:84).  

 

Meredith McGuire tar i boken Religion: the Social Context upp den neo-marxistiska 

sociologiska förklaringen till religion och ekonomi påverkan av varandra utifrån sociologen 

och religionsfilosofen Otto Maduros förklaringar om att religion inte bara kan vara en av 

många orsaker till ekonomisk förändring utan faktiskt kan vara en aktiv orsak till en social 

förändring (McGuire, 2002:246). Denna sociala förändring leder till att man som sociologisk 

forskare kan hamna i situationer vid studiet av religion där man även behöver undersöka den 

religiösa gruppens påverkan på det omkringliggande ekonomiska livet (McGuire, 2002:246). 
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Introduktion till mouridismen 

För detta avsnitt har vi i huvudsak utgått ifrån dels D.B.Cruise O’Brien’s The mourides of 

Senegal, dels Eva Evers Rosanders artiklar ”Mam Diarra Bossou” i Levande sufism (red. D. 

Westerlund, 2001) och ”Senegal” som hon skrivit tillsammans med David Westerlund i Islam 

outside the Arab world (red. Westerlund, D & Svanberg, I, 1999). 

 

Det mouridiska brödraskapet (mouridiyya på arabiska) är en sufisk orden med rötter i Senegal 

och Gambia. Det grundades på 1880-talet av Shaikh Amadou Bamba Mbacké som var 

marabout (andlig vägledare) och mystiker. Av Senegals befolkning på ca 7 miljoner är ca 

90% muslimer  och av dessa är ca  30% (2 milj.) mourider. Det mouridiska brödraskapet 

spelar en viktig roll i det senegalesiska samhället, inte minst genom att äga och kontrollera en 

avsevärd andel av landets jordnötsproduktion5.  

    

Vanligen förknippas sufism med eftertänksam, meditativ andlighet och en mycket personlig 

relation med Gud, men den kan vara mer än så. I slutet av 1800-talet, då Senegal fortfarande 

var en fransk koloni, kom många muslimer att ägna sig åt antikolonial verksamhet – ofta med 

våldsamma förtecken. Under den här tiden började vissa män, som ansåg ha andliga gåvor 

utöver det vanliga, att samla anhängare kring sig och bilda muslimska brödraskap. Dessa 

ledare kallades marabouter, en förfranskad version av arabiskans murabit (Baldick, 

1989:129). Ett annat ord, på arabiska är shaikh. En av dessa män var Shaikh Amadou Bamba 

från byn Mbacké. I Touba grundade han det mouridiska brödraskapet och lade tonvikten vid 

att utveckla dygder som ödmjukhet, fromhet och ägna sig åt välgörenhet samt – inte minst – 

hårt arbete. För mouriden innebär arbetet för Gud, eller hans representant på jorden i form av 

marabouten, en väg till paradiset.  

 

Shaikh Amadou Bamba ägnade sitt liv åt mystiken, att samla lärjungar omkring sig och – 

framförallt – åt religiösa studier och åt att skriva. Enligt den rika flora av legender som 

berättas av hans efterföljare åstadkom han mer än två ton skrifter där han beskriver sina 

uppenbarelser, förmedlar sina tankar om hur livet ska levas och olika lovprisningar till Gud. 

Mycket av detta skrevs som prosa, men hans diktning, khassaiderna har kommit att få en 

                                                
5 Siffrorna är från 1999 då detta var det enda årtal för vilket vi kunde hitta underlag för samtliga dessa 
parametrar. Dock vill vi påpeka att senare uppgifter i exempelvis NE, skiljer sig från dessa. Där finns dock 
ingen information om antalet mourider. 
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speciell betydelse då dessa blivit en del av liturgin vid mouridernas religiösa sammankomster 

där de sjungs och reciteras, vid sidan av verser ur Koranen. 

 

Shaikh Amadou Bamba predikade för sina lärjungar vikten av att ha islams fem pelare som 

sitt rättesnöre och att leva ett liv i självdisciplin och meditation. För mouriden är det också 

nödvändigt att underkasta sig ledningen av en religiös guide – en shaikh (ar.) eller marabout 

(fr.) som i sin tur tar på sig ansvaret för sin adepts religiösa välfärd under förutsättning att 

lärjungen är sin shaikh trogen. En lärjunge kan bara ha en shaikh i taget och det är inte 

ovanligt att man har samma shaikh som sina föräldrar. Underkastelsen medför vissa 

förpliktelser för lärjungen, så som att arbeta för sin shaikh och även att ge honom gåvor av 

olika slag. Att göra detta ses som en viktig del i den religiösa utbildningen. En grupp 

lärjungar till en och samma shaikh kallas tariqa vilket både kan betyda ”väg” och ”orden”, 

och kan sägas vara ett religiöst kollektiv. Att underkasta sig en shaikh är helt frivilligt och 

shaikhen besitter ingen formell makt att utesluta någon ur brödraskapet, men åtnjuter ändå 

den största respekt eftersom fullständig lydnad inför shaikhen anses vara den säkraste vägen 

direkt till paradiset, i nästa liv. Det hårda arbetet och den ekonomiska disciplinen i dessa 

kollektiv har kommit att ge mouriderna, i Senegal, ekonomiskt välstånd och därmed, p.g.a. 

deras stora antal, stort inflytande politiskt och på Senegals ekonomi. Idag är det inte lika 

vanligt som förr att fromma mourider ägnar åratal av hårt arbete på sin shaikhs 

jordnötsodlingar utan många väljer att arbeta med annat – kanske rentav emigrera till andra 

länder och där bedriva affärsverksamhet – och sedan skänka pengabidrag istället. Dessa 

bidrag skänker man till sin shaikh i förvissningen om att han bäst vet hur pengarna ska 

fördelas inom brödraskapet och vem som är i bäst behov av det. Stora delar av bidragen går 

till utbyggnaden av staden Touba och moskén där, men också till skolor, sjukinrättningar och 

liknande.  

 

En av Shaikh Amadou Bambas viktigaste uppenbarelser sägs ha skett vid Touba som kommit 

att bli mouridismens huvudsäte och en av Senegals stora städer. I Touba samlas man till den 

årliga magalen – vallfärden – och staden har, för många av mouriderna, kommit att bli mer 

betydelsefull än Mecka. I Touba ligger Shaikh Amadou Bamba begravd. Den stora, årliga 

magalen firas till minne av Shaikh Amadou Bambas återkomst från en exil framtvingad av 

det franska kolonialstyret. Datumet för detta är den 18 Zafar (den andra månaden i det 

islamska året). 
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En mycket älskad och respekterad person bland mouriderna är Mam Diarra Bousso – Shaikh 

Amadou Bambas mor. Hon har en slags helgonstatus, i det att hon framhävs som det yttersta 

mönstret för kvinnor och främst då som ett religiöst och moraliskt ideal. Mam Diarras dygder 

anses dock också vara ett mönster för män, hur de ska förhålla sig i relation till sin shaikh. 

Som dotter till djupt religiösa föräldrar fick hon en gedigen religiös uppfostran och utbildning 

i islam. När hon var giftasvuxen gifte hon sig och levde i ett polygamt äktenskap och bodde i 

Mbacké när hon födde sin yngste son (1855) som sedermera kom att grunda mouridismen. 

Familjen flyttade till Porokhane men Mam Diarra blev sjuk på vägen dit och när familjen 

flyttade tillbaka till Mbacké kunde hon inte följa med utan avled i Porokhane där hon också 

ligger begravd.  

 

Kring Mam Diarra har en hel kult växt fram och otaliga är de historier som berättas om 

hennes dygder. En av de mest populära berättar om hennes absoluta lydnad för sin make som 

bad henne hjälpa honom att under en storm säkra taket på huset de bodde i. Han bad henne 

hålla ett fast tag och gick för att hämta något verktyg men blev sedan uppehållen och efter en 

stund glömde han av henne ute i regnet. Nästa morgon när han kom ut stod hon kvar där han 

lämnat henne. Han undrade vad hon gjorde där och hon svarade att han bett henne stanna där 

och alltså hade hon gjort det. 

 

Till Porokhane företar man också en magal varje år för att hedra minnet av Mam Diarra 

Bousso. Större och större skaror kommer dit för att besöka olika heliga platser, göra affärer 

på marknaden och för att be Mam Diarra om hjälp med olika bekymmer. Bland de viktiga 

handlingarna ingår att besöka Mam Diarras grav och moskén, brunnen där hon hämtade upp 

vatten samt att krossa hirs i en mortel på samma plats där Mam Diarra brukade göra detta. 

För att bli bönhörd av Mam Diarra ber man vid hennes grav. Vill man ha ekonomisk 

framgång kanske man också väljer att hänga remsor av tyg kring grenarna på samma sorters 

träd som Mam Diarra brukade hänga sin tvätt i. För en del kvinnor är Porokhane heligare än 

Touba, eftersom Touba inte hade fått sitt anseende om inte Porokhane – och Mam Diarra – 

hade funnits dessförinnan. 

 

För att finansiera pilgrimsresorna till Porokhane samlas kvinnor ofta i olika föreningar för att 

samla ihop pengar via olika projekt. För kvinnorna betyder detta att de skapar sig plattformar 

för egen religiös – såväl som social - verksamhet i en religion som annars är mansdominerad 

och hierarkisk till sin struktur. Medlen som samlas in täcker inte bara pilgrimsresorna utan 
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skänks också till olika byggnadsprojekt i Porokhane och Touba. Under senare år har 

Porokhanes betydelse som helig stad växt alltmer. 

 

Den vilja som finns att sprida hjälp, glädje och Allahs vilja genom att dels hålla gudomligt 

nedlagda bud som de återfinns i Koranen, haditherna och sunna, men även genom Shaikh 

Amadou Bambas skrifter och läror är unikt för mouriderna. Inte sällan kan man hos forskare 

stöta på tankar om en kapitalistisk orienterad och samtidigt religiös sufi-grupp; en 

organisation där medlemmarna uppmanas att arbeta, tjäna pengar och sedan ge tillbaka en 

avsevärd del av inkomsten till det mouridiska samfundet. Mouriderna själva hävdar dock 

principen om att det inte finns något uttalat krav om en viss andel av inkomsten som behöver 

ges på månadsbasis, utan alla gåvor anses vara frivilliga. Frivilligheten som sådan kan dock 

ifrågasättas då frikostigheten knyts till individens frälsning. Dessa gåvor bidrar till att bekosta 

en stor del av arbetet som utförs i Senegal. Det kan röra sig om uppförande av moskéer, 

byggande av skolor och sjukhus, vägar och järnväg liksom kostnader för sjukvård, 

undervisning och byggande av annan infrastruktur.  

 

Verksamhet som mouriderna bedriver är exempelvis koranundervisning och undervisning i 

arabiska. Lokalhyror behöver betalas. Ur detta perspektiv blir det ett annat sätt att se på 

givande. Man är med och betalar för sin egna religiösa rörelse i stället för att uppbära 

statsbidrag. I likhet med den svenska frikyrkan som tar upp en kollekt, där man uppmanas att 

ge en tiondel av sin inkomst för att finansiera sin verksamhet, behöver även den mouridiska 

rörelsen bidrag för att dess verksamhet och arbete ska kunna fortsätta. 

 

Det som började som en religiös protest mot ökat europeiskt, och kristet, inflytande och 

överhöghet i Senegal har under nittonhundratalet växt till en samhällelig maktfaktor i 

Senegal, både ekonomiskt och politiskt och khalifen
6 och andra dignitärer från Touba åtnjuter 

diplomatisk immunitet. När den stora moskén i Touba skulle byggas behövdes förste en 

utbyggnad av transportnätet för att underlätta frakt av byggnadsmaterial till Touba. Touba, 

som i början av 1900-talet var en liten obetydlig stad i det senegalesiska inlandet har nu växt 

till den näst största staden i Senegal.  

 

                                                
6 Mouridiyyas högsta ledare och andlig arvtagare till Shaikh Amadou Bamba. Har sitt säte i Touba. 
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Shaikh Ibra Fall blev en av Shaikh Amadou Bambas första lärjungar. Shaikh Ibra Fall 

vandrade runt i Senegal, i slutet av 1800-talet, för att hitta en marabout som han kunde följa. 

När han hittade Shaikh Amadou Bamba bestämde han sig för att ta av sig sina kläder7, 

knäböja och svära en trohetsed till Shaikh Amadou Bamba, som fortfarande idag används. 

Han inledde en stark ändring i synsättet på vad som är en mourids viktigaste uppgifter. Från 

att tidigare ha varit en grupp som träffades för att studera religiösa texter gick man över till 

att praktisera en livsstil med hårt arbete och ett ökat behov av att visa en djupare 

underkastelse gentemot shaikhen. I samband med att han underkastade sig Shaikh Amadou 

Bamba gavs han en yxa och en hacka. Han gick ut och började odla jorden och ta hand om 

den. Detta gjorde han istället för koranstudier och undervisning. På kvällarna hämtade han 

även vatten till att laga kvällsvarden med. Shaikh Ibra Falls föredöme smittade av sig på hans 

närmaste medarbetare som kom att kallas Baye Fall. Det uppoffrande livet och det hårda 

arbetet har kommit att prägla synsättet på Baye Fallerna8. Det stränga arbetet motiveras av 

Shaikh Ibra Falls läror som ger dem en särställning inom mouridismen, som ”arbetarna”. De 

finns inga krav på att en Baye Fall ska fasta under ramadan. Han religiösa handling ligger i 

att bruka jorden och se till att det finns mat på kvällen för de mourider som fastar. Inte alla 

Baye Fall’er arbetar numera i jordbruket. De finns ofta i städerna inom skilda yrkeskategorier 

och deras uppoffring består istället i att de förväntas donera en stor summa pengar i början 

och i slutet av ramadan som ett substitut för att de inte fastar. O´Brien skriver även om hur 

Baye Fall’erna inte heller behöver ägna sig åt att be. Deras hårda arbete och uppoffrande liv 

är i sig själv en bön, dygnet runt. (O´Brien, 1971:141-150) 

 

Baye Fall´erna beskrivs även som soldaterna inom mouridismen. I början av Shaikh Ibra Fall 

verksamma tid var många av hans anhängare soldater, tyéddo
9. Men även då de kom i 

konflikt med Fulanis herdar och konflikten ledde till gräl och fysisk konflikt så var det Bay-

Fall´erna som tog den konflikten och vann (O´Brien, 1971:141,142, 151 

 

Mouriderna är en rörlig grupp och många av dem finner vi på helt andra platser än Senegal 

och Gambia. Inte minst i Frankrike, Italien och delar av USA finns det betydande mouridiska 

kommuniteter. Exempelvis har Donald M. Carter studerat hur en religiös minoritet fungerar i 

en okonventionell miljö, som förhåller sig annorlunda en den vanliga religiösa, kulturella, 

                                                
7 Detta gjordes som ett tecken på att han gav sitt liv till Shaikh Amadou Bamba då slavar i wolofkulturen ofta 
gick omkring nakna. Shaikh Ibra Fall blev Shaikh Amadou Bambas ”slav”. 
8 Namnet på efterföljarna till Shaikh Ibra Fall. Märk att de ändå finns under det mouridiska paraplyet. 
9 Soldater i den kungliga armén. 
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ekonomiska och traditionella som finns i Senegal. Han har främst koncentrerat sig på 

mourider bland arbetarklassen i Turin, som har den största koncentrationen av arbetare i 

Europa, vilket leder till ett stort undersökningsområde där man finner till stor del samma 

åsikter som står att finna bland arbetarklassen totalt sett i Europa (Carter, 1997:213). Carters 

forskning har fokuserat sig på rasism, heterogen samhällsuppbyggnad och dess förhållande 

till nya icke-inhemska religiösa grupper. 

 

Studier visar hur mouriderna genast vid ankomsten till sitt nya land tas omhand av 

brödraskapet, och ledsagas in i dahirans gemenskap. I synnerhet efter andra världskriget kom 

dahiran att spela en alltmer framträdande roll för att hålla samman brödraskapet, i det den – 

förutom som nav i det religiösa livet - både sörjer för det Cheihk Anta Babou kallar ”social 

capital” och dessutom spelar en avgörande roll för den ekonomiska stabiliteten i det urbana 

samhället där det traditionella odlandet, av främst jordnötter, mer och mer kommit att ersättas 

av handel (Babou, African Affairs, 2002:154). Babou visar hur dahiran utvecklats, från att 

från början haft funktionen av en bönecirkel där man bad, sjöng och reciterade Koranen och 

Amadou Bambas dikter och umgicks. Medlemmarna av dahiran förväntades ge regelbundna 

ekonomiska bidrag för att bekosta brödraskapets utgifter. Mouriderna har i ökande grad 

kommit att bli urbana, framförallt när de emigrerat och dahirans roll har i samma 

utsträckning kommit att bli viktigare och viktigare, inte minst då som stöd för individen, för 

gruppsammanhållningen och den inbördes solidariteten (Babou, African Affairs, 2002:155) 

allteftersom avståndet mellan lärjungen och hans shaikh växt av geografiska skäl. Inom 

ramen för dahiran kan individen inte bara få religiöst stöd och uppmuntran utan också 

tillfälle att möta mer erfarna trosfränder och få ta del av deras erfarenheter av livet i den nya 

staden, eller det nya landet. Man kan diskutera arbetsrelaterade problem, lösa konflikter och 

sköta sina affärer. Detta har visat sig vara fallet i New York där andelen mouridiska 

immigranter är hög och där det förtroende man har för varandra inom dahiran kommer till 

nytta i medlemmarnas affärstransaktioner (Babou, African Affairs, 2002:160). Det förefaller, 

enligt Babous artikel, som att dahiran spelar en viktig roll för mourider som immigrerar när 

det gäller att bevara såväl sitt religiösa liv, som sitt sociala. Antalet mourider stiger hela 

tiden, trots striktare immigrationslagar och de olika dahirorna förefaller samarbeta väl med 

varandra även om man också kan ana samma rivalitet mellan dem, som mellan olika falanger 

i Senegal – beroende på vilken shaikh man följer (Babou, African Affairs, 2002:164-165).  
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Resultat 

 
Del I – En observation 

Platsen är Huddinge ABF’s lokaler en lördagsmorgon i september 2005. Vår tolk Inga-Lill 

möter oss på trappan med ett beklagande leende. 

- African time, säger hon. Det är ingen här och låser upp. 

På lite svenskt manér blir vi först en smula förvånade, utställningen skulle ju redan ha öppnat, 

men i samma ögonblick dyker en vänlig man upp, låser upp entrén och vi kliver in i en av 

dessa den svenska folkbildningens högborgar. Längs en lång vägg ser vi en exposé över 

Shaikh Amadou Bamba, hans liv, mouridiyyas historia och viktiga händelser och 

förgrundsfigurer ända fram till dagens absoluta hedersgäst – Serigne Mame Mor Mbacké, 

som rest hit från den heliga staden Touba i Sénégal. Vi får ett kort samtal med en man som 

tillåter oss att rigga upp vår videokamera på läktaren, där vi kommer att kunna genomföra vår 

observation utan att störa den övriga verksamheten. Han fortsätter prata med oss och 

uttrycker sin glädje över att vi är så intresserade av den här dagen som både kommer att 

innehålla en dahira och en konferens med bl. a. inbjudna muslimska ledare, mourider samt 

Serignen. Han lämnar sitt namn och telefonnummer och vi är välkomna att kontakta honom 

igen för en mer ingående intervju. 

 

I väntan på att allt ska ta sin början filmar vi lite med handkameran och sedan sitter vi och 

småpratar med vår tolk som presenterar oss för olika besökare. Vi får också tillfälle att 

samtala helt kort med såväl Ola Johansson, som är inbjuden i egenskap av representant för 

Broderskapsrörelsen och imam Mahmoud Khalfi, från Stockholmsmoskén. Vi får vänta en 

god stund, men alla är glada, avspända och vänliga och det bjuds på kaffe, läsk och kakor. 

Besökarna är företrädesvis män, klädda i traditionella afrikanska dräkter med lång rock 

utanpå byxor i samma färg. Vi lägger märke till några män i dreads och iförda betydligt    

färgstarkare kläder, gärna ihopsydda i en sorts lappteknik. Vi får veta att de är Baye Fall’er – 

en underavdelning inom mouridiyyas broderskap – som har valt att ägna särskilt 

uppmärksamhet åt Shaikh Ibra Fall – en av Shaikh Amadou Bambas närmaste medarbetare. 

Han förespråkade en striktare livsföring än Bamba gjorde, vilket dessa följer genom att äta 

enklare kost och lägga vikt vid fysisk träning. Klädedräkten symboliserar hur man tar vara på 

spill, syr sina kläder av överblivna tygbitar och därmed inte låter något förfaras. Vi noterar 

dock att lapparna inte alltid ser särskilt slumpartade ut och att någon helt enkelt har en dräkt 

med ”patchwork” tryckt på det hela tyget.  
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Så småningom börjar det hända saker i möteslokalen. Längst fram på golvet ligger en stor 

matta, mönstrad i ljusblått, täckt av ett stort vitt lakan. På lakanet står ett par mikrofoner och 

några vattenflaskor. En grupp män, både mourider och Baye Fall’er, sätter sig i ring på 

lakanet med ansiktena mot varandra och ett par av dem öppnar tjocka böcker. En av männen 

börjar sjunga – högt! – och resten av männen faller in i en sorts refräng. Jag frågar vår tolk 

vad de sjunger och hon berättar att de dels sjunger texter ur Koranen och dels sjunger kallas 

khassaider, ur Bambas enorma samling religiös poesi. Melodierna är varierade och ger ett 

improviserat intryck, men vi vår veta att det handlar om några få melodier och att texterna till 

dem, däremot, varieras. Melodin glider upp och ner och är vacker och inte så lite suggestiv 

efter en stunds lyssnande. Männen verkar vara helt inneslutna i sin högljudda sång, och vi 

skänker en tanke åt deras hårt prövade grannar, eftersom dessa sångstunder – som också 

kallas dahira (det betyder egentligen ”cirkel” får vi veta) – vanligen försiggår i någons 

privata hem på lördagarna. Det är ganska glest i bänkarna på lokalens högra sida och vi 

undrar om det är denna lilla handfull män som är föremålet för vår C-uppsats. Några 

småpratar med varandra, vi ser på en man att han följer med i texten i en bok han har i 

handen och någon skyndar ut med en mobiltelefon vid örat, högljutt pratande.  

 

Efter en lång stunds sång och recitation börjar de komma; kvinnorna. Vi vet inte riktigt vad vi 

förväntat oss, men är ändå inte beredda på denna färg- och klädprakt så långt ifrån gängse 

uppfattningar om vad som kan vara lämplig klädsel för muslimska kvinnor i ett synnerligen 

högtidligt sammanhang. Först kommer en företrädare för den senegalesiska ambassaden,  

med sin hustru och tvärt emot alla andra män sätter han sig med sin hustru längst fram på 

kvinnosidan. Sedan kommer de en efter en och visserligen bär alla någon form av 

konstfärdigt knuten huvudbonad i starka färger men de flesta döljer varken håret, nacken eller 

halsen. Örhängen glittrar och fantasifulla hårflätningar faller ner i synnerligen generösa 

urringningar. Kvinnorna är vackert sminkade, har överdådiga skor som perfekt matchar 

kläderna och de för sig som drottningar. Även på manssidan börjar det fyllas på så smått och 

medan folk är i rörelse passar vi på att fråga vår tolk om uppdelningen och hon uttrycker lite 

förvåning över att man har en uppdelning i en mans- och en kvinnosida vilket man aldrig har 

vid dahirorna i privatmiljö. Hon antar att det kan ha att göra med att detta är ett mycket 

speciellt tillfälle, och kanske också för att i någon mån få de övriga muslimska gästerna att 

känna sig hemmastadda.  
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Plötsligt uppstår liv och rörelse vid den stora entrédörren längst fram till höger i lokalen och 

en grupp män, som ser lite lagom viktiga ut, kliver in. Mitt ibland dem går en man i vackert 

ljusblå, lite glansig dräkt och med en blå huvudbonad. Det är dagens hedersgäst och 

huvudperson, Serigne Mame Mor Mbacke, som anländer med sitt sällskap och intar podiet 

med en sorts upphöjt lugn. Sången klingar av, sångarna plockar ihop sina saker och de 

speciellt inbjudna gästerna tar också plats framme på podiet vid det långa bordet.  

 

Konferensen öppnas med att en man läser en text, på arabiska, ur Koranen. Vi uppfattar inte 

vilken, men känner ändå igen de första orden, som vi får veta är basmala
10 . Därefter hälsas 

Serignen välkommen av en annan man, som också hälsar övriga gäster välkomna, och 

berättar helt kort om Dahira Mouridoullahi, som är Stockholmsdahiran s officiella namn. Han 

berättar på växelvis wolof och franska, om hur dahiran grundats ganska nyligen och om 

avsikten med dagens program. Vi får veta att vi är med om en historisk händelse; det är första 

gången som Serignen kommer på besök till Sverige för att träffa mouriderna och ge dem sin 

välsignelse. För mouriderna är detta ett fantastiskt stort ögonblick eftersom de flesta inte har 

ekonomiska möjligheter att resa tillbaka till Senegal för att delta i magalen – vallfärden till 

den heliga staden Touba – och få träffa Serignen där. Man håller en kort paus innan det är 

dags för samtliga herrar – inga damer – på podiet att börja prata på allvar. Magdalena och vår 

tolk passar på att hämta något att dricka och sätter sig sedan nere på kvinnosidan en stund. 

 

Konferensen i sig själv är tung och svår för oss som utomstående. Så gott som samtliga 

senegalesiska deltagare talar enbart wolof och översättaren är under all kritik. Det känns 

bitvis väldigt tungt och tråkigt men tolken försäkrar Magdalena om att de övriga kvinnorna 

har ännu tråkigare, trots att de förstår språket! Vi undrar om de bara är där för att vara vackra 

och lysa upp tillställningen men får inget tillfredsställande svar av vår tolk… Vi får veta att 

man, förutom en hel del artiga hälsningsfraser, diskuterar mouridismens budskap om icke-

våld och dess roll när det gäller att bidra till freden i världen och hur Shaikh Amadou Bamba 

själv alltid satte freden och friden i främsta rummet, även när han var hårt ansatt av de 

franska kolonialisterna. Så småningom får den svenske ”kändisimamen” Abdul Haqq Kielan 

tala och han gör det på god engelska. Han talar om islam i en vidare mening och om vikten 

av att verka för freden i världen och inte låta sig nedslås av allt det negativa som bl. a. blivit 

följden av händelserna 11 september (vilket tolken översätter till 1 september). Kielan citerar 

                                                
10 Den formel som inleder varje kapitel i Koranen utom sura 9. ”I Guds, den barmhärtige Förbarmarens namn” 
(Forum, 1996). 
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också väl valda verser ut Koranen, på arabiska och svenska, och lämnar därefter ordet till 

Broderskapsrörelsens representant som i stort sett enbart håller med föregående talare. Vi gör 

en notering om att det nog är ganska påfrestande att sitta därframme och se djupt intresserad 

ut, samtidigt som han inte förstår ett ord av det som sagts på wolof och franska. Till slut är 

det imamens från Stockholmsmoskén tur att tala och nu är det de allra flesta senegalesernas 

(och några få närvarande gambier) tur att se artigt intresserade ut eftersom han väljer att tala 

på arabiska och det är endast några få senegaleser som talar eller förstår det.  När han talat 

klart börjar en man som ställt sig framför podiet att spontant tacka Serignen för att han tagit 

sig ända till Sverige för att träffa sitt folk och en annan man faller honom i talet och kommer 

sedan i ett nästan transliknande tillstånd då han ropar högt och tackar Serignen gång på gång, 

på wolof. Lika plötsligt som det började är det sedan över och vi hann tyvärr inte reagera med 

filmkameran, vilket gjorde oss lite nerslagna. 

 

Sedan är det dags för en längre paus varvid mat serveras till alla närvarande. Maten är 

tillagad på annat håll och sedan ditfraktad. Det är rikligt med mat av olika slag; ris, fisk, 

grönsaksröror, köttgrytor, stekta köttbitar, sallader, olika typer av bröd, och därefter serveras 

det sötsaker, kakor, bakverk, frukt och läskedrycker. Principen är att se till att andra får först 

varför kön längst fram inte rör sig nämnvärt eftersom de som får tallrikar med mat genast 

langar dem vidare till andra. Till slut får även vi och vår tolk några välfyllda tallrikar och går 

ut i vimlet i korridoren för att se om vi kan hitta någon stans att slå oss ner med vår mat. Vi 

går förbi dörren in till möteslokalen och ser hur man nu tagit bort det vita lakanet och ställt en 

bekväm, ljusbrun skinnfåtölj på mattan med ryggen mot podiet, i fåtöljen sitter Serignen. 

Delar av hans uppvaktning står bredvid och bakom honom och vi ser hur enskilda män får 

komma fram, knäböja hos honom, hälsa på honom och motta hans välsignelse. 

 

Vi tar våra mattallrikar och börjar äta, tämligen hungriga efter många timmars fasta men 

hinner bara ta ett par tuggor när en man kommer och tar tag i oss och vill att vi ska följa med 

in till Serignen eftersom han hört talas om de ”vita studenterna” och vill träffa oss. Vi följer 

med in i lokalen, får ta av oss skorna innan vi kliver fram på mattan och sedan sätter oss på 

knä – Martin till höger och jag till vänster. Med hjälp av en tolk – en av de mouridiska 

männen från dahiran i Stockholm – förhör han sig sedan om oss, vårt ärende där och undrar 

om vi besökt Senegal någon gång. Vi får tillstå att det har vi inte, men att det skulle vara 

spännande att få göra vid tillfälle och han berättar om hur han håller på att bygga ett bibliotek 

och forskningscentrum till alla de västerländska forskare som besöker Touba för att studera 
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mouridernas liv och läror. Vi får också en inbjudan att närhelst komma och besöka Touba 

och har vi problem att klarar det ekonomiskt är det bara att vi pratar med dahiran i 

Stockholm så ordnar de det. Sedan är den korta audiensen över. Vi tumlar ut i korridoren 

igen, äter vår mat och kommer överens om att inte ta dahirans små medel i anspråk för en 

sådan resa. Däremot tackar vi ja till en mugg Toubakaffe vilket visar sig vara ett oerhört sött 

kaffe, smaksatt med mald bark från ett träd vi inte kan identifiera ens med tolkens hjälp och 

som inte finns att köpa i Sverige. 

 

Efter matpausen sätter sig sångarna i cirkel igen och börjar sjunga. Serignen och hans följe 

har lämnat lokalen och stämningen känns lite mindre högtidlig. De få närvarande barnen 

springer omkring och småbusar och både män och kvinnor är fullt sysselsatta med att städa 

undan efter matserveringen, diska och servera en enormt mättande dessert gjord på couscous, 

grädde och banan. Efter två tuggor är vi proppmätta och det slår oss hur denna orden som 

förespråkar hårt arbete och ett enkelt och anspråkslöst leverne unnar sig en hel del godsaker 

och vackra kläder.  

 

Sångerna är mycket lika de som sjöngs i början av sammankomsten och liksom då är det 

många i publiken som småpratar eller går omkring. Det som skiljer är att då och då går olika 

personer fram och lägger en sedel på mattan mellan männen som sitter där och sjunger. En 

och annan man tar också plats på mattan för att delta i sången en stund, antingen genom att 

avlösa någon av sångarna eller genom att helt enkelt få de andra att maka på sig lite så han får 

plats. En lite loj stämning breder ut sig. Kanske är de närvarande trötta efter en lång dag av 

aktiviteter? Men så plötsligt bryter aktivitet ut bland kvinnorna. Ett par, tre stycken reser sig 

och skyndar fram för att lägga pengar på mattan och när vi spetsar öronen förstår vi varför. I 

sången på wolof kan vi urskilja orden ”Mam Diarra”. Det sjungs alltså en sång om Mam 

Diarra, den älskade modern till mouridiyyas grundare, som uppnått en form av helgonstatus i 

Senegal. Vi förstår att hon är minst lika viktig här, i diasporan, eftersom så gott som alla 

kvinnorna till slut varit framme och lagt pengar. De lägger inte pengarna lite diskret utan 

viftar gärna lite med de större sedlarna, som för att visa sin generositet. Därefter – medan 

sångarna fortsätter att sjunga om Mam Diarra – går en man runt och samlar upp pengar av 

männen igen, i en ficka som han gör av sin långa rock, och sedan tar han ett varv förbi 

kvinnorna igen. En kvinna lägger i en femhundralapp, hon sträcker sedan ner handen igen 

som för att ta upp den. Men hon skulle bara växla. 
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För mouridernas del är kvällen ännu ung och sjungandet och det sociala umgänget kommer 

att fortsätta i många timmar, men för oss studenter från Halmstad börjar det dra ihop sig till 

hemfärd. Vi har fått frestande erbjudanden om att vara med vid en extra dahira dagen därpå 

men måste tyvärr tacka nej av praktiska skäl. Däremot är vi också välkomna upp till 

Stockholm vid annat tillfälle under hösten för att dels vara med på en dahira och dels få 

tillfälle att intervjua ett antal mourider och då få svar på många frågor som väckts hos oss 

under dagen och för att få veta mer om hur de organiserar sin religiösa verksamhet här i 

Sverige.  

 

Del II – övriga resultat 

För denna del av vår resultatredovisning har vi valt att presentera vårt material tematiskt för 

att skapa en enkel överblick. De teman vi valt är kopplade till vårt syfte och vår 

frågeställning. 

 

Religiös verksamhet 

Vid vårt andra besök hos Dahira Mouridoullahi fick vi tillfälle att vara med vid en ”vanlig” 

dahira i ett privathem, sådan som den hålls varje lördag. Denna dag hölls dahiran i en del av 

Vällingby, som är beläget väster om Stockholm. Medan vi väntade in alla deltagares ankomst 

återknöts det kontakter från dagen i Huddinge. Vi kände oss återigen mycket välkomna och 

konversationen flöt på. Under tiden visades en senegalesisk video på TV:n  vilket inte 

verkade generera något vidare intresse hos gruppen. En del använde väntetiden till att med 

hjälp av sina radband be böner, andra samtalade samtidigt som mobiltelefonerna ringde 

flitigt. När alla hade anlänt samlades en större del av gruppen på ett medhavt lakan på golvet 

och den centrala delen av själva dahiran börjar. En man (samme man som vid den större 

dahiran i Huddinge) börjar sjunga Muhahibou Naffi, en av de khassaider dahiran behärskar, 

och strax faller de åtta andra närvarande männen in och börjar sjunga. Allas deltagande är 

viktigt och därför använder man sånger som alla deltagarna kan. Sjungandet pågår ca 45 

minuter (vilket – enligt vår tolk – är ovanligt kort). Efter det att sången/bönen är avklarad 

hålls det en kort predikan om kärlek. Den diskuteras och andra infallsvinklar tas upp. En 

snabb översättning görs också. Som avslutning ber man en tacksamhetsbön.  

 

Så som vi uppfattar det är dahiran en väl inarbetad rutin för de deltagande och vi funderar på 

hur länge man har haft för vana att träffats på det här viset, i en så organiserad form. 
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- Sedan slutet av 80-talet, tror jag, säger M. Jag var inte särskilt aktiv först… jag tror det var 

J. och hans bror och någon mer som började. 

Informanten J. har mer precisa uppgifter: 

- Jag tror det är sedan 1989. Min bror var med och startade den.  

Vi kan konstatera att vår uppfattning stämmer; dahiran är har funnits i minst 15-16 år och en 

av våra informanter har t.o.m. varit med sedan starten. 

 

Vi jämför det vi såg vid den större dahiran i Huddinge med hur mötet lagts upp den här 

novemberlördagen och undrar hur det är med själva ordningen vid dahiran? Genomförs den 

alltid på samma sätt? 

B. berättar för oss att: 

- Man börjar då helst med korantexter… Och sångerna, khassaiderna … de räknas som bön 

... och det brukar bli att man alltid börjar med samma 2-3 sånger. Det är svårt att variera det, 

just på grund av språksvårigheterna. Vissa har läst översättning av khassaiderna från 

arabiskan, men det är inte riktig samma sak… 

- Vi börjar med en bön. Den som kan sjunga något kollar liksom av med de andra och börjar. 

Ofta är det samma person, vi har ju ett par av oss som kan lite mer än de andra, av sångerna. 

(M.) 

 

Vid våra intervjuer har vi också velat veta vilka som förväntas delta i själva dahiran och vi 

får följande svar från tre av våra informanter: 

- Alla kan vara med, vilka som deltar beror mer på var den ska hållas någonstans. Det brukar 

alltid vara 3-4 kvinnor med, också. (B.) 

- Alla som kan och vill. Ofta är vi ungefär 15 stycken. Alla som kan sjunga khassaiderna 

eller Koranen är med. (J.) 

- Alla kan vara där. Men inte alla kan eller vill delta… (M.) 

 

Vad betyder då deltagandet vid dahiran för den enskilde individen? Vi får veta av B. att 

”dahiran har en viktig social funktion – den blir en sorts referenspunkt. Man samlas varje 

dag… eller varje vecka... det beror på”. Han fortsätter med att beskriva att det för hans del 

handlar  om själva ”grunden till att åkalla Gud genom bön och recitation. Det handlar om att 

’få upp det vatten som är Gud och med vilket man gör sig otörstig’ genom wird
11 och 

                                                
11 En form av bön, men också en mycket älskad och använd poetisk religiös text, författad av Shaikh Amadou 
Bamba. 
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zhikrullah
12. Det du får upp vattnet med är praktiken… hur du lever ditt liv... med bön, hårt 

arbete och assistans till andra.” Han är inte ensam om att uttala sådan uppskattning för 

dahiran. Vid samtal med A. talar han om för oss att han både uppskattar att få be och sjunga 

tillsammans med sina trosfränder och likaså den sociala trygghet han känner när han är där, 

bland trosfränder och landsmän. Han nämner också att den mest älskade av sångerna är 

zhikrullah – en sång som gör dem ”stolta och glada”. Att få sjunga och recitera Shaikh 

Amadou Bambas texter, på wolof, jämför han med att ta en lång, uppfriskande dusch efter ett 

hårt träningspass: ”Man känner sig stärkt och upprymd”. 

 

J. säger om dahiran och om zikhrullah: ” För mig är dahiran det allra viktigaste…//…Ah, 

zhikrullah… den kan ta mig till den sjunde månen. Det blir som en trans. Zhikren drar i den 

känsliga strängen i mitt hjärta”. Han får medhåll av M. som berättar att ”när jag sjunger 

zhikrullah… Det tar mig upp i himlen… jag blir som i trans. Ibland har jag ett radband som 

jag tar hjälp av… Men… zhikr… allt jag GÖR är bön. Jag äter… arbetar…   

eller jag kan sjunga ut den…  whatever… Jag kan ha bönen i mitt hjärta när jag gör allt 

detta”. 

 

Något som framkommit vid våra samtal med B. är att dahiran också bedriver en inofficiell 

koranundervisning för den som så önskar. Detta är något nytt som har tillkommit sedan B. 

kom till Sverige från Italien för ett knappt år sedan. Undervisningen bedrivs hemma hos de 

olika familjerna och de flesta som deltar är barn, både flickor och pojkar. B. säger också att 

en av tankarna med undervisningen är att inte bara ge barnen koranundervisning utan också 

grunderna i arabiska. 

 

Ansvarsfördelning/organisation 

Det vi fick vara med vid var alltså det som medlemmar i Stockholmsdahiran ägnar sig åt 

varje lördagskväll. Man har ingen egen lokal och därför alternerar man mellan olika hem. Vid 

en allmän förfrågan efter själva bönestunden får vi veta att platsen bestäms från vecka till 

vecka och att medlemmarna är mycket villiga och glada att öppna sina hem för dessa möten. 

Vanligen erbjuder man sig att ha dahiran hemma hos sig. Skulle ändringar behöva göras 

under veckan har man en telefonkedja. 

 

                                                
12 En poetisk religiös text, av Shaikh Amadou Bamba. Ordet betyder ”åminnelse av Gud” och är detsamma som 
dhik.  Används för att sjunga sig i trans. 
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Vi har noterat att dahiran verkar försiggå på liknande sätt varje gång, efter vad vi observerat 

och vad vi får berättat för oss. Men vem har fastlagt ordningen? Eller är det kanske mer en 

slump att det råkat bli så? Hur ser det ut om man jämför med en dahira i Senegal? Baye 

Fall’er deltar också i dahiran, vilket vi noterade redan vid vår första observation och vi 

undrar om detta är vanligt förekommande. 

 

Vår intervjuperson B. säger att jämfört med Senegal (som han själv har erfarenhet av, liksom 

dahiror i Italien under sina 13 år där) är själva ordningen med sång ur Koranen och från 

khassaiderna lika överallt. ”Och… vi skiljer inte ut Baye Fall’erna – de är de riktigaste av 

alla.” Men han tillägger också att ”mouriderna här kan så lite Koranläsning, de kan bara 

khassaiderna. Annars ska man alltid börja med korantexterna. Men eftersom det är brist på 

kunniga koranläsare väljs de enklaste texterna.” 

”- Det är nog ingen särskild. Men... jag kan inte så många. Fast... översättning pågår”, säger 

J. 

 

Vid ett informellt samtal med Baye Fall’en A. om just vem som ansvarar för vad får vi svaret 

att ”Baye Fall har ingen hierarki alls. Man har inga klasser och kön är inte heller väsentligt 

för en Baye Fall. Alla är Baye Fall”, säger han enkelt. ”Man har ingen uppdelning i hur man 

sitter vid dahiran, heller. Alla är välkomna i sångarcirkeln. Även kvinnor.” 

 

Samtidigt får vi veta vid andra informella samtal, på T-banan på väg till och från dahiran och 

över kaffet, att även om dahiran inte har någon officiell organisation är det ändå så att man 

har fördelat vem som gör vad. Det finns t.ex. en person som ansvarar för information för dem 

som vill ha det (han är tyvärr inte anträffbar den aktuella helgen) och det finns också en 

person som fungerar som dahirans sekreterare. Denne har till uppgift att sköta kontakterna 

med Touba, sända penninggåvor vidare och liknande administrativa uppgifter. Dessutom är 

var och en av mouriderna individuellt knutna till en shaikh, eller marabout, som vanligen 

befinner sig i Senegal och är individens personliga, andliga vägledare. 

 

Ekonomi 

Som svar på vår fråga vart pengarna tar vägen svarar B. att ”resultatet av arbetet kommer 

samfundet och samhället till gagn. Visst handlar det om pengar men de behövs eftersom 

många, särskilt i Senegal, jobbar under svåra förhållanden”, när vi börjar prata om det 

tillfälle då vi gjorde vår första observation och noterade hur en ansenlig summa pengar 
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samlades in, under det att männen i cirkeln sjöng sången om Mam Diarra Bousso. Han 

berättar vidare att  

 

”förutom att man ber och sjunger drar man ihop något som man vill skicka till mourid- 

samfundet i Senegal, om det så bara blir 100 kronor. Vi gör det för Touba. Man kan säga att det 

finns två sorters välgörenhet dels sadakha som är riktig välgörenhet, till skolor och sådant, och 

haddia som man skickar till heliga män för att kunna få del av deras helighet. Det sägs att 

mycket av de pengarna sedan går till de fattiga.”  

 

En tid efter vårt besök får vi ett sms från vår tolk som berättar att ungefär 10.000 kronor 

samlades in vid det sammankomsten i Huddinge. Dessa pengar skickades med Sérignen när 

han reste vidare.  

 

B:s uppgifter bekräftas när vi intervjuar J: ”Arbete är heligt. En mourid får inte vara lat. Allt 

arbete ska jag lägga ner min själ i. Jag kan också ta min lön och skicka till Touba, det blir 

som att man sparar i en symbolisk bank. Vi mourider är liberala och fria. Inget tvång.”  

 

Baobab, den senegalesiska föreningen i Stockholm, ordnar fest på en krog på Söder för att 

fira avslutningen på Id al-fitr. I kön utanför återser vi A., en av Baye Fall’erna som vi helt 

kort blev presenterade för i Huddinge. Han har rest ner från Gävle där han bor och har sitt 

arbete på socialförvaltningen och beklagar att han inte hann i tid till dahiran. Han är upprymd 

och blir glad över att se oss och undrar vad vi gör där. När vi berättar om vårt ärende i 

Stockholm vill han gärna bli intervjuad han också.  Det vill vi gärna, men eftersom vi trott att 

intervjuerna för dagen är avslutade har vi lämnat våra frågor hemma. Dock har vi med oss 

papper och penna och kommer överens om att mötas inne i festlokalen och samtala.  

 

Medan den populärkulturella musiken strömmar ur högtalarna sitter vi och diskuterar det som 

A. anser vara själva essensen av mouridismen. Han sade att för honom handlar det om två 

saker; arbete och kunskap. Arbetet jämställer han med bön och berättar att det är det 

viktigaste av allt. ”Shaikh Ibra Fall var en person som arbetade så hårt för Bamba och för 

brödraskapet att allt han gjorde kom att betraktas som bön och vi följer i hans fotspår”. Han 

utvecklar devisen ”be och arbeta” och förklarar att ”be” handlar om att tjäna Gud i en direkt 

form, där man genom ord o hjärtat ber och hyllar Honom, men att det även finns en djupare 

betydelse där handlingar i form av fysiskt arbete och ekonomisk givmildhet kan anses som en 
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form av bön. Arbetet i sig kan manifesteras som en bön, menar A. då arbetet senare bär frukt 

åt den mouridiska samhälligheten. Så även om bön och arbete i sig självt – eller resultatet 

därav i form av pengar - är två skilda ting kan de även förenas då målet eller meningen är den 

rätta. Han förklarar för oss att ”Baye Fall är mouridismens soldater”. Dels tjänstgör de – om 

de bor i Touba – som vakter vid stora evenemang som t ex magalen, men de jobbar också 

hårt här i Sverige och en stor del av sin lön skickar de till sin shaikh för att han ska fördela de 

ekonomiska medlen på bästa sätt. De behåller bara så mycket att de precis kan sörja för sitt – 

och en eventuell familjs – uppehälle; resten skickas till Touba. Vi får av A. veta att eftersom 

Baye Fall’erna arbetar så hårt behöver de inte delta i tidebönen eller fasta under Ramadan. 

Det hårda arbetet är ”som en ständig bön”. Han medger dock att han innan årets Ramadan 

kände att han kanske tagit det lite väl lugnt, unnat sig att vara lite ledig och därför hade han 

valt att fasta tillsammans med de andra muslimerna. 

 

Vid ännu ett av de mer informella samtalen med B. berättar han för oss att det finns 

ytterligare ett syfte av dahirans insamlingar, nämligen att stödja medlemmarna som finns här 

i Stockholm. Det kan handla om att en individ, eller familj, hamnar i ekonomisk knipa 

exempelvis när någon ska begravas. Det önskvärda är att bli begravd i Touba och i de fall 

någon av de efterlevande önskar genomföra detta ställer resten av dahiran upp och samlar in 

pengar i vetskap om att gruppen kommer att göra detsamma för dem en annan gång. Ovan 

har vi också nämnt att dahiran numera kan erbjuda koranundervisning för den som så vill. 

Koranläraren B. avlönas inte av dahiran, men de betalar kostnaderna för hans resor med 

kollektivtrafiken och han får också bo gratis hemma hos en familj, tills han hittar ett avlönat 

arbete och en egen bostad. Dahirans medel kan också användas till annat som man kommer 

överens om, det kan vara exempelvis resor till olika mouridiska centra eller för att bekosta 

uppehället för gäster. 

 

Migrationsperspektiv 

Samtliga av de personer vi intervjuat är immigranter. Deras berättelser om hur de kom hit och 

varför kan dock skilja sig från varandra. B. som är den senast anlände av dem, kom till 

Sverige från Senegal, via flera år i Italien, för att uppfylla en gammal pojkdröm från den 

tiden då han älskade svensk fotboll och läste Sven Lindkvists skildringar av ”folkhemmet”. 

Trots att han snabbt upptäckte att det till stora delar var nedmonterat valde han att stanna kvar 

här – inte minst för att det fanns gott om uppgifter för honom i dahiran. När vi frågar A. om 

hur det kom sig att han hamnade i Sverige skrattar han gott och säger: ”Cherchez la 
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femme…”. Även J kom hit för att han träffade sin fru och reste hit tillsammans med henne. 

Han hade dock redan en bror här, så viss koppling fanns. Här började han studera och arbetar 

nu som speciallärare. 

 

De berättar om hur de, när de anlände till Sverige, togs omhand direkt av sina landsmän. 

Nätverket fungerar bl.a. via mobiltelefoni som i B:s fall där han efter att just ha anlänt till 

Stockholm, utan att känna en enda person, gick fram till en färgad man och frågade om han 

möjligen kände några senegaleser? Det tog bara en liten stund för mannen i fråga att sätta B. i 

förbindelse med en senegalesisk man som dessutom också var mourid. De bjöd hem honom 

till sig och lät honom bo där ett tag medan han etablerade sig i sin nya hemstad. Det tog 

honom bara några dagar att få kontakt med dahiran och fortsätta med sitt upptagna religiösa 

liv, på samma vis som han gjort i Italien. 

 

För andra var situationen helt annorlunda. J. berättar om sin bror som var helt ensam ett bra 

tag, i början på 80-talet. När han bodde kvar i Touba bedrev han koranstudier och var mycket 

religiöst engagerad. Här i Sverige fick han försöka hålla sin tro vid liv med hjälp av kassett-

band med inspelade khassaider. Men efter ett tag hade han tur, och därmed fick dahiran i 

Stockholm sin första början:  

 

”Nere i T-banan hörde han någon som sjöng khassaider och de började prata. Han som sjöng 

hade en bror också och de bodde alla nära varandra och var mourider men hade inte vetat om 

varandra. Men när de fått kontakt med varandra började de träffas för att be och sjunga 

tillsammans”.  

 

Om sig själv säger J. att 

”Hmm.. när jag kom hit brydde jag mig inte mycket om sådant. Men… nu gör jag det!” 

 

På liknande sätt har det varit även för M. som berättar att han inte var särskilt religiöst 

engagerad, när han bodde i Senegal och i Gambia, utan att han mest var intresserad av att 

festa och roa sig. Men när han skulle resa hit fick han med sig en hel väska full med 

kassettband, som han fortfarande har kvar. Han tog fram och förevisade dem medan han 

sade: 



 31

- Jag hade mina kassetter och brukade sjunga för mig själv, varje lördag… Jag hade Shaikh 

Amadou Bamba som min förebild. Han var ensam i exilen och jag var ju på sätt och vis i exil 

jag också. 

Idag är M. mycket engagerad i religiös verksamhet. Hans hem är fullt av bilder på Shaikh 

Amadou Bamba, Shaikh Ibra Fall och bilder av den stora moskén i Touba. En video, från en 

rundresa som en av Toubas Serigner företagit i några afrikanska länder, rullar medan han 

berättar för oss om hur han brukar besöka mouridiska bröder som sitter i fängelse och förse 

dem med kassettband och hur han även brukar ringa och uppmuntra dem. Han säger att han 

fick en andra chans, precis som Malcolm X, och han vill att alla andra ska ha en chans till det 

också. Han har en vision om att kunna hjälpa många fler, med missbruksproblem eller 

kriminalitet, via dahiran framöver. Han vill kunna hjälpa dem ta itu med sina problem, ge 

dem en inriktning i livet och ett arbete. 

 

En alldeles egen historia har K. Han berättar för oss att han var helt ointresserad av religion 

när han lämnade Senegal och flyttade till Norge för att där utbilda sig till psykolog. Efter 

avslutade studier fick han anställning i Alfa-Lavalkoncernen och bestämde sig för att stanna i 

Sverige. Han har skaffat en annan utbildning, arbetar som handläggare på skattekontoret i 

Solna och har politiska förtroendeuppdrag för socialdemokraterna i sin hemkommun.  I 

samband med att hans far dog och begravdes i Touba ville hans bror att han skulle komma 

ner på besök till Senegal för att besöka graven och träffa faderns shaikh. Vistelsen i Touba 

gjorde ett starkt intryck på honom och han berättar hur han fick en frälsningsupplevesle i 

form av en mycket stark dröm. På morgonen efter drömmen träffade han på sin fars shaikh 

och hade långa samtal med honom. När han kom tillbaka till Sverige tog han kontakt med 

dahiran i stockholm och började genast delta i deras sammankomster. Det han uppskattar är 

”disciplinen och ordningen, organisationen där var och en i familjehierarkin har sin givna 

plats”. 

 

Det finns fler mourider i Sverige än de som är knutna till Stockholmsdahiran. Det är inte på 

alla platser man är tillräckligt många för att kunna ha en fungerande dahira. Såvitt vi förstår 

är det inte ovanligt att man då ”ber ensam hemma” (B), lyssnar på kassettband eller gör som 

A. som då och då reser ner till Stockholm från Gävle för att vara med vid dahiran. 
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Det är också så att, som J. uttryckte det när vi frågade om han hade någon aning om hur 

många mourider det finns i Sverige: ”Jag tror det är ganska många, faktiskt. Däremot är det 

inte många av dem som kommer till dahiran”. 

 

Könsperspektiv  

Det ges ingen möjlighet att intervjua några kvinnor. En av kvinnorna som är med på dahiran 

som hålls i ett privathem går först med på att låta sig intervjus, men ångrar sig sedan. Vi 

kunde dock lägga märke till att, till skillnad från sammankomsten i Huddinge där män och 

kvinnor satt på varsin sida av lokalen, männen och kvinnorna inte är åtskilda under dahiran. 

Kvinnorna är med hela tiden och täcker huvudet med slöjor men bär i övrigt sina vanliga 

finkläder. Prakten är inte som den var i Huddinge, men vi kan ändå lägga märke till att de är 

en smula uppklädda. Före och efter samtalar de otvunget med männen, även om ett par av 

dem drar sig tillbaka till köket för att ordna med maten. Dock sitter inte kvinnorna helt 

jämsides med männen, under dahiran. De sitter lite snett bakom, och en av dem sätter sig 

bekvämt i en fåtälj istället medan de andra sitter på golvet. Ett par av kvinnorna sjunger med i 

sångerna och alla böjer sina huvuden och rör tyst på läpparna under själva bönen. När vi sitter 

i köket och äter ris och en gryta, bestående av rökt och färsk fisk som fått koka ihop med kött 

och okra frågar vi J – som kommit ut för att få sig en kopp kaffe och för att prata med oss – 

om kvinnornas deltagande och hur deras roller ser ut i dahirans gemenskap. Han svarar att 

det kvinnorna gör är att ”de handlar och lagar mat till våra sammankomster” och inflikar 

därefter att ”kvinnor kan ändå mer än män”. Vi undrar lite över anledningen till att kvinnorna 

sitter lite snett bakom männen, vid dahiran, och får veta att ”de sitter traditionellt bakom 

männen, men inte utanför cirkeln ändå. Men… kvinnan har en farlig aura13. ’Det ögonen kan 

se, kan hjärtat känna’”. Om Mam Diarra säger han: ”Hon var Bambas mamma. En förebild 

för kvinnorna. Varje troende vill vara som Mam Diarra – hon är en andlig förebild!” 

 

På ungefär samma frågor säger B. att ”kvinnorna är mest aktiva med att vara med och 

organisera det som är runt omkring, som en sorts marktjänst”. Vi kan konstatera att vi just 

sett detta; hur de lagat mat och ordnat innan sammankomsten tog sin början, och hur de sedan 

efteråt snabbt går ut i köket, för att duka fram. B. ger oss också bilden av Mam Diarra som ett 

kvinnligt föredöme när han berättar för oss om hennes viktiga roll: ”Samma roll som 

kvinnorna… ett föredöme. Inte bara som Bambas mor utan för den kvinna hon var. Hon 

                                                
13 Vår informant kan här också ha använt det ofta använda, arabiska ordet awra som betyder ”nakenhet”. 
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kunde hela Koranen utantill när hon var 15 år, liksom all teologi, muslimsk lag och 

undervisning. Det finns tusentals kvinnliga dahiror i Mam Diarra’s namn. Inte i Sverige än, 

men det kommer att bli!” Dock träffas, enligt B., kvinnorna i dahiran emellanåt för att fira 

Mam Diarra själva och för att be tillsammans. 

 

 

 

 



 34

Diskussion 

För oss har detta varit en spännande resa. Med en viss förförståelse i bagaget har vi, utan att 

passera Sveriges gränser, rest långt till främmande tankekontinenter och upplevelsevärldar. 

Vi har fått lämna en del av våra förutfattade meningar bakom oss och fått ompröva en del av 

den förförståelse vi haft, men även till viss del ompröva faktainformation från personer, 

böcker och artiklar.  

 

Mouridismen är här för att stanna. Troligen kommer den alltid att vara en smått marginell 

företeelse, även inom den islamska delen av det religiösa Sverige, men därmed inte sagt att 

den inte kommer att expandera. Som vi uppfattar det är dahiran en väl etablerad grupp, 

religiöst och socialt, som har ett gott samarbete med andra små mouridiska grupper i Sverige, 

såväl som större kommuniteter och centra utomlands, dels i Europa (då främst Frankrike och 

Italien) och dels i Senegal.  

 

Meredith McGuire’s tankar om den religiösa gruppen som en slags ”minnessamhälle” 

(McGuire, 2002:20), där den gemensamma faktorn är betydelsefulla kollektiva minnen och 

att förvaltandet av dessa parat med de religiösa ritualerna, utgör själva grunden för gruppens 

existens och också skapar nytt kollektivt medvetande och identitet finner vi tydliggörs, 

kopplat till ”vår” lilla mouridiska grupp, invandrad och i klar minoritet i vårt samhälle. Det 

stöder verkligen det vi sett vid både våra observationer och vid intervjuerna; att det handlar 

mycket om att befinna sig i ett socialt sammanhang, att höra hemma, ha kontakt med 

hemlandet och med sina landsmän och hur det verkar som att de tycker att det är ett bra sätt 

att göra detta via religiös verksamhet. Inte minst när McGuire drar det ett varv till genom att 

likna det vid att musicera tillsammans – vilket ju är just vad mouriderna gör vid sina dahiras.  

 

Vid studiet av dahiran i Stockholm har vi funderat på hur gruppen ska kunna kategoriseras. 

Enligt McGuire är det så att en transnationell religiös grupps kategorisering kan variera 

beroende på vilken geografisk plats man undersöker. Utefter de kriterier McGuire beskriver 

bör den mouridiska kommuniteten i Senegal placeras under definitionen ”kyrka”, medan den 

av oss undersökta dahiran i Stockholm enligt samma kriterier kan kategoriseras som en 

”kult”. Detta beroende på att den religiösa sammankomsten på lördagen är det centrala, att 

kontrollen på medlemmarnas övriga liv är mindre än i exempelvis en sekt och att man 

betonar varje människas personliga val att närvara. Vid vår undersökning av den religiösa 
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verksamheten använder vi oss av dessa tankar för att förstå den variation av svar vi har fått, 

men även för att förstå och vetenskapligt beskriva de iakttagelser vi gjort. Vi kan genom att 

använda sig av ovanstående bättre förstå den sociala miljö som präglar den religiösa 

verksamheten. 

 

Uppkomsten av dahiran, i slutet av 80-talet, bidrar med ytterligare en pusselbit till förståelsen 

av McGuires teorier runt begreppet minnessamhällen. Det tillgodoser behovet av att fysiskt 

dela en social miljö med folk av samma religiösa övertygelse som man själv. Ur samma 

perspektiv vill vi även lyfta fram den senegalesiska traditionen och kulturen som en del av de 

sociotraditionella anledningar som vi kan finna som grund för bildandet av Dahira 

Mouridoullahi. Det är dock värt att poängtera att den sociala anledningen står under de 

religiöst motiverade svaren vi fått på frågan om anledningen till deltagande, även om behovet 

att omge sig med likatänkande kan vara en underliggande orsak till ge sig in i religiöst 

nätverk. Detta utifrån Durkheims tes om religionens ”sociala essens” som McGuire skriver 

om som en del av anslutande till en religiös gemenskap, där hon menar att framförallt i 

religiösa grupper går möjligheten till en djupare gemenskap starkare än i exempelvis en 

idrottsförening.  

 

McGuire skriver vidare om möjligheten till ett ordnat, ofta inofficiellt kontrollsystem, som en 

naturlig förlängning av ett deltagande i en religiös grupp. Just i vår studie har detta inte 

framkommit särskilt tydligt. Då definitionen av Dahira Mouridoullahi enligt McGuires 

klassifieringssystem är en kult finns det inget väl samordnat inofficiellt kontrollsystem. 

Gruppen har inga officiella ”funktionärer” eller en synlig ledning som fattar beslut och delar 

ut direktiv, eller anser sig ha tolkningsföreträde. Åtminstone är detta inte något vi har 

observerat under våra besök och intervjuer/samtal. Den enda bekräftade ledning som 

förekommer är den från Senegal. Där har man sin personliga shaikh, där ligger Touba och 

Porokhane, dit sänder man sina ekonomiska bidrag och får sina personliga välsignelser och 

därifrån kommer religiösa dignitärer numera på besök. Medlemmarna lever i mångt och 

mycket sitt eget liv med sin familj utanför dahirans gemenskap. Detta exemplifieras genom 

intervjupersonerna svar på frågan vilka som deltar: ”alla som vill och kan” - en del kommer, 

andra kommer inte. Det förmedlar en känsla av att det inte är något viktigt, ur de andra 

medlemmarnas synvinkel, om man deltar eller inte på dahirans samlingar. De tar dock ett 

ansvar för sina medlemmar, liksom för andra i den senegalesiska kommuniteten i Stockholm. 

När någon i gemenskapen exempelvis ligger på dödsbädden samlas man hos denna, om det 
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låter sig göras, och har en dahira för den sjukes och dennes familjs skull. Detta 

exemplifierades under intervjun med M. där man senare på dagen skulle samlas för en extra 

dahira för en i gruppen som låg på dödsbädden. 

 

Den religiösa verksamheten är starkt förbunden med lördagarnas dahira. Detta är navet i 

verksamheten. Men vi upplever att det finns en vilja bland vissa av medlemmarna och bland 

vissa av intervjupersonerna att utveckla verksamheten. Detta kopplar vi till genomgången av 

teoridelens del om de sociologiska begreppen kyrka, denomination, sekt och kult. 

Mouridiyya i Senegal är en kyrka där man blir en del av ett stort nätverk som tar hand och 

kontrollerar de enskilda medlemmarna från födseln till döden. Detta gör man genom 

välgörenheten, satsningar på religiös utbildning, byggnation av sjukhus, skolor och 

infrastruktur. Det mouridiska brödraskapet är även en politisk maktfaktor på olika plan lierad 

med makten i Senegal.  

 

Om vi ska sia något om dahirans fortsatta utveckling i Stockholm så är det mycket troligt att 

den genom deras engagemang och strävsamma arbete kommer att växa ytterligare. Att detta 

är en vanlig utveckling för mouridiska grupper i migration har tidigare forskning visat på. 

Donald Carter skriver i States of Grace om hur utvecklingen för det mouridiska brödraskapet 

i Turin ser ut. Precis som i Turin och Brescia (Italien), där mouridiyya äger stora egendomar 

och har ett stort centra för sin verksamhet, planerar Stockholmsdahiran utvidgning. Till att 

börja med avser man att skaffa en övernattningslägenhet för prominenta gäster och en 

permanent lokal, som i första hand ska användas för de religiösa sammankomsterna, 

koranundervisningen och social samvaro. I förlängningen har man också förhoppningar om 

att kunna bedriva social hjälpverksamhet. Dahira Mouridoullah verkar vilja integreras i det 

svenska samhället och bli en del av det. Det finns en vilja att utveckla sin grupp för att fler 

ska få del av det goda de vill förmedla, de vill bli en röst i debatten och hjälpa till. När Dahira 

Mouridoullah arrangerade heldagen som vår första observation handlar om upptog en stor del 

av dagen en paneldebatt på temat islam och ickevåld. Detta tolkar vi som en vilja att föra 

fram de positiva delar islam står för, ur deras synvinkel men kanske också en känsla av att det 

ligger lite i tiden och är politiskt korrekt? En liten intressant detalj som vi fastnade för vid vår 

första observation var när tolken missade att översätta ”11 september” korrekt och istället 

sade ”1:a september”. Man kan fundera på vad det säger om en västerländsk världsbild och 

en muslimsk och vilka referensramar som kan tänkas gälla. 
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Sammanfattningsvis kan vi när det gäller detta se en tydlig vilja att gå från att vara en ur 

sociologisk synvinkel kult till att vara en etablerad del, om än liten, av samhället inte enbart 

på det religiösa planet utan även på andra plan. Konsekvensen av den strävan blir att man 

närmar sig att bli en kyrka, i sociologisk bemärkelse, likt ursprunget i Senegal. Dock kommer 

de antagligen aldrig nå dit då anhängarna är så få och andelen muslimer i Sverige är såpass 

låg att de kommer få nöja sig med att placeras under denominationsbegreppet.  

 

En av de företeelser som fanns med i vår förförståelse av mouridiyya handlade om deras 

inställning till hårt arbete och hur det, bland dem, kan anses vara likställt med bön och att det 

i lika hög grad var en god religiös handling att skänka stora delar av sin inkomst till sin 

shaikh som sedan har att göra en rättvis fördelning av resurserna. Hur var det då med detta? 

Vad fann vi? Som vi ser det fann vi egentligen två olika spår; dels de som ansåg att det mest 

handlar om en slags arbetsetik som handlar om att inte vara lat utan att arbeta hårt för det 

tycker Gud om. Där gavs också förklaringen att den, bland forskare och andra, utbredda 

uppfattningen om mourider som en sorts löneslavar under sina shaikher är förlegad och 

härrör från den tid då Touba byggdes upp och en hård arbetsinsats för den goda sakens skull 

var fullständigt nödvändig, för att man skulle gå iland med uppgiften. Å andra sidan hävdade 

bl.a. Baye Fall’erna att de är just så det är och ska vara. Man ska arbeta hårt för den 

mouridiska gemenskapens sak och sedan avvara en så stor del av sin lön som möjligt, till 

förmån för utbyggnaden av Touba, till välgörenhet av olika slag och till dahirans ekonomi.  

Samtidigt förefaller alla våra informanter vara överens om vikten av att be, arbeta hårt och att 

skicka ett överskott till Senegal för att låta shaikherna göra med bidragen som de finner för 

gott.  

 

I samband med detta ringer en liten kommentar i våra öron, när B. vid ett tillfälle säger att 

”det sägs att mycket av de pengarna sedan går till de fattiga”. Anar vi en viss tveksamhet i 

detta? Är det kanske rentav så att – precis som indiska kändisgurus – en och annan shaikh 

åker omkring i lyxbil, bor flott och har andra dyrbara vanor som underhålls av lärjungarna? 

Vi har inget svar på detta – det är en ren spekulation från vår sida – men det vore kanske värt 

att titta närmare på vid ett annat tillfälle – inte minst i ljuset av de tankar av Stefan Arvidsson 

som vi redovisat ovan kring hur ”utformning av den rådande teologin kan sättas i jämförelse 

med de religiösa experterna egna personliga ekonomiska vinning”?  
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Detta att religiösa grupper utgör en stark resurs för nyanlända individer när det gäller stöd, 

råd och praktisk hjälp till bostad, arbeten och liknande stöds både av den forskning vi tagit 

del av ifrån exempelvis New York och av det våra informanter berättat för oss, om inte i 

själva intervjusamtalen så vid mer informella tillfällen. Många av dem har snabbt tagits 

omhand av sina trosfränders nätverk och dels fått hjälp i sin nya situation, men också kunnat 

upprätthålla många av sina gamla traditioner och kontakten med sina rötter, socialt såväl som 

religiöst. När man träffas för att hålla sina religiösa sammankomster är de flesta klädda i 

senegalesisk klädstil, man tittar på senegalesiska TV-program, talar wolof och äter 

traditionell mat.  

 

Hamberg berör migrationssituationen och menar att det finns belägg för att den omvälvande 

erfarenhet som en migration innebär också påverkar en individs religiositet. På sätt och vis 

kan det ju sägas att de som exempelvis tidigare inte varit särskilt religiöst aktiva och sedan 

får en religiös ”omstart” i en migrationssituation, faktiskt kan sägas vara konvertiter. 

 

Har då migrationssituationen bidragit till en förändrad religiositet för mouriderna i 

Stockholmsdahiran? Av de fem levnadsöden vi fått en viss inblick i så finner vi att den 

troligen har varit en bidragande faktor i åtminstone fyra av fallen. Vi är medvetna om att 

detta är ett för litet antal för att kunna påvisa något, men det styrker ändå de teorier som lagts 

fram ovan – att någon form av förändring av religiositeten framträder i migrationssituationen. 

I de fall vi tittat närmare på har det, utom i B:s fall varit så att informanterna inte har varit 

särskilt aktiva, på det religiösa planet, innan de kom till Sverige. Den nya livssituationen har 

på olika sätt kommit att bidra till en ökad religiös aktivitet. En sak att fundera över, i 

sammanhanget, kan vara var alla de andra mouridiska immigranterna är? Har 

migrationssituationen påverkat dem i motsatt riktning? Hur många är de och om de är i 

majoritet; vilka slutsatser kan vi då dra av det? Att kommuniteten är liten har vi förstått, men 

det skulle vara spännande att få veta dess storlek i förhållande till det totala antalet mourider i 

Stockholm, exempelvis, eftersom vi tror att detta bl.a. skulle kunna ge en fingervisning om 

utvecklingspotentialen även på lite kortare sikt. 

 

Det förefaller, efter våra samtal med M. som om dahiran nu vädrar morgonluft i samband 

med att man haft besök av Sérignen och därmed fått upprättat en mer officiell förbindelse 

med Senegal. Man planerar anskaffning av lokaler och sociala insatser. Vad som framkommit 

av våra kontakter med framförallt B. mellan och efter våra besök är att man också deltagit i 
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en mouridisk konferens i Paris, haft besök av en representant för det stora mouridiska centrat 

i Brescia och dessutom haft ytterligare ett av Shaikh Amadou Bambas barnbarn här. Att 

döma av glädjen och stoltheten hos B. och de andra, när de berättat detta tänker vi oss att det 

för mourider i förskingringen känns som en stor uppmuntran. 

 

Kvinnorna, då. Som vi nämnt tidigare skulle det kännas märkligt att helt förbise den roll de 

spelar i dahiran med tanke på att de faktiskt finns med där, om än i en något undanskymd 

position, som vi uppfattar det. Redan vid vår första observation kunde vi notera att klädsel 

och framtoning gick stick i stäv med den uppfattning många kan ha. Kläderna framhävde, 

snarare än dolde och även om man satt uppdelade så satt kvinnorna på ena sidan av lokalen 

och inte bakom männen. De rörde sig fritt och trots att det visserligen var kvinnor som lade 

upp maten i pausen så var det gott om män som bar på matfat, ordnade med frukt och kaffe 

och moppade golvet när någon råkat spilla något. 

 

Det var kvinnorna som började skänka pengar när det var dags för det och männen 

uppmanades att följa kvinnornas generösa exempel. 

 

Vi tänker att det kanske är lätt att låta sig förföras av denna bild, men om man sedan tänker 

på de intervjusvar vi fick av de män vi talade med så skymtade det ändå fram en ganska – 

utifrån vår förståelsehorisont – fyrkantig bild av hur en kvinna ska vara och vad som är 

hennes roll i det religiösa livet. Mam Diarra Bousso må ha helgonstatus och vara en 

synnerligen älskad person men hennes dygder, som ständigt framhävs som Det Goda 

exemplet för mouridiska kvinnor, är hennes underdånighet, obrottsliga lydnad och respekt för 

sin man. Det hade varit spännande att få tillfälle att intervjua även några av kvinnorna och få 

deras syn på saken. 

 

En annan sak, som vi inte kunnat reda ut, är vad J. egentligen menade när han talade om 

kvinnors farliga ”aura”. Vid intervjun tog vi för givet att han menade det svenska ordet 

”aura” i betydelsen ”utstrålning, kraft” men vår handledare Jonas påpekade för oss att det 

också är ett vanligt uttryck på arabiska awra, som även används av t.ex. muslimer som inte 

talar arabiska. Det arabiska ordet betyder ”nakenhet” och om det var det ordet vår informant 

använde kanske det finns behov av att omtolka det han sade till något mer avståndstagande i 

hans förhållningssätt till kvinnorna.  
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Sammanfattningsvis har det varit ett intressant och spännande arbete att lära känna 

mouridismen, både i det större perspektivet och i det lilla i form av dahiran i Stockholm. Vi 

har fått svar på vår frågeställning, men samtidigt har många nya frågor väckts t.ex. om hur 

det ser ut i övriga Sverige, hur utvecklingen för mouridiyya i Sverige kommer att se ut i 

framtiden och hur kvinnor och yngre medlemmar upplever och utövar sin tro. Detta hoppas vi 

få möjlighet att eventuellt återkomma till i framtida studier. 
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Ordlista  

Baraka Helig välsignelse. Även kraft från Shaikh Amadou Bamba. 

Baye Fall Grupp inom mouridiyya. Beskrivs som mouridismens ”soldater”. Lärjungar till 

Shaikh Ibra Fall. 

Dahira ”Cirkel”, grupp som samlas för att gemensamt fira ”gudstjänst”. Även 

benämning på själva ”gudstjänsten”. 

Khalif Ställföreträdare, Shaikh Amadou Bambas efterträdare. 

Khassaider Shaikh Amadou Bambas religiösa skrifter/poesi. 

Magal Den heliga vallfärden till Touba. Vallfärdens genomförs till minne av Shaikh 

Amadou Bambas återkomst från exilen (18 zahira). Detta är den ”stora” 

magalen. Finns även andra magaler vid olika tidpunkter under året.  

Marabout Se Shaikh 

Mourid ”Den som älskar” 

Porokhane Mam Diarra Boussos (Shaikh Amadou Bambas mor) stad. Pilgrimsfärder till 

hennes ära genomförs hit. 

Serigne Hederstitel, betyder helig. Kan även vara personnamn. 

Shaikh Religiös ledare, synonym med marabout. Annan vanlig stavning är Cheikh. 

Förekommer även som personnamn. 

Touba Mouridernas heliga stad i Senegal. Årlig vallfärd företas dit (magal).  

Wird En mycket älskad och använd poetisk religiös text, författad av Shaikh Amadou 

Bamba – används så gott som alltid vid dahiran. 

Wolof Stor språkgrupp i Senegal/Gambia. Lingua franca i Senegal. 

Zhikrullah En mycket älskad poetisk religiös text, av Shaikh Amadou Bamba. Används vid 

så gott som varje dahira, för att sjunga sig i trans. 
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