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MÖTE MED Mohammad Muslim

UPPSALAS MOSKÉ PÅ KVARNGÄRDET.

TRO. Uppsalas muslimer avslutar snart firandet
av ramadan. En av dem är Mohammad Muslim, som
över en natt förvandlades från den icke-troende
kommunisten Åke till en djupt religiös utövare
av islam. Nu jobbar han för att förmedla
en bild av islam bortom rubrikerna
om terrorism och kvinnoförtryck.

Hittade
hem i islam
KLOCKAN ÄR 13 EN VANLIG onsdag vid

moskén på Kvarngärdet i Uppsala. Ett
30-tal män ligger framåtböjda i tystnad på den gigantiska blå matta som
täcker golvet. Tystnaden bryts av ett
böneutrop: ”La ilaha illa Allah. Mohammad rasul Allah.” På svenska: ”Det
finns ingen gud utom Gud. Muhammed är Guds sändebud.”
Männen ställer sig på ett led längs
moskéns främre vägg. Vid nästa utrop
faller de ner på knä i bön. En av männen är imamen Mohammad Muslim
bosatt i Uppsala. Med sitt stora skägg
ser han så beläst ut som han faktiskt
är. Han har studerat islamisk teologi
vid flera islamiska institut och är känd
inom den muslimska världen som en
alim, vilket betyder lärd.
Mohammad Muslims väg till

Text:
Staffan Wolters
staffan.wolters@unt.se
018-478 16 12

Foto:
Rolf Hamilton
rolf.hamilton@unt.se

moskén i Uppsala har knappast följt
en spikrak linje. Det hela började en
sommarnatt 1980. Åke Eneborg som
han hette på den tiden, var kommunist och trött på det materialistiska
västerlandet.
Han hade slagit sig ner i en stuga
djupt inne i Ångermanland och funderade över existentiella frågor. Men allt
som förknippades med religion hade
han avfärdat som borgerligt.
EN DAG KOM EN MAN med stark utstrål-

ning resande genom skogarna, en
svensk som konverterat till islam. I
den ångermanländska sommarnatten
kom Åke och mannen att samtala i timmar om islam, en religion han aldrig
hört talas om.
Natten försvann och det blev dags

ANDLIGHET. För Mohammad Muslim är islams yttersta mål
att föra människan närmare Gud.
för mannen att förrätta morgonbön.
Det var då det hände.
– Han reste sig och gjorde böneutrop. Den stämning det skapade var
så oerhört stark att jag var tvungen att
vika undan blicken, intrycket var övermäktigt, berättar Mohammad Muslim. Jag upplevde att en ljusstråle for
ner från himlen rätt in i mitt hjärta
och jag fick en insikt om att det bara
finns en gud. I detta ögonblick blev jag
muslim och alla pusselbitar i mitt liv
föll på plats.
NÄR MANNEN NÅGRA timmar senare ut-

förde sin middagsbön hade han Åke
vid sin sida och redan samma dag lämnade han skogarna för att följa mannen.
En vecka senare inledde han en två-

”Vi kommer alla från Gud
och vi är alla på väg
tillbaka till Gud.”

årig resa genom den muslimska världen vilket följdes av en sjuårig imamutbildning i England.
HÄR HADE HISTORIEN KUNNAT sluta, om

inte allt sedan dess blivit väldigt komplicerat. Alla känner till 11 september,
sprängningarna i Madrid och London samt en rad andra händelser där
muslimer varit inblandade. Händelser som känns väldigt fjärran i det lilla sidorum till Uppsalamoskén dit
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Mohammad
Muslim

GÖRAN LARSSON,
religionsvetare,
Göteborgs
universitet:
– Han har stora
kunskaper om
både den muslimska och ickemuslimska världen. Han förstår
varför folk frågar
som de gör om
islam och kan därför ge tydliga svar.
Han är lugn med
trygghet i sig själv
och blir inte provocerad av kritiska frågor.

ABDALLAH SALAH,
ordförande för
Islamiska
förbundet,
Stockholm:
– När han talar
har han något att
säga och pratar
inte för pratandets skull. Trots
att han blivit muslim har han inte
brutit med sitt
svenska levnadssätt utan kan på
ett bra sätt förena
sin nya livsstil
med den svenska
kulturen.

”Men när man talar om islam finns sällan plats för någon som helst andlighet, allt handlar bara om det negativa muslimer kommit att förknippas
med. Tyvärr har muslimer sig själva att skylla för att det blivit så”, säger Mohammad Muslim.
vi förflyttat oss för att kunna prata
ostört.
TILL MOHAMMAD MUSLIMS arbete hör att

hålla kurser för poliser, lärare och andra svenskar som möter muslimer i arbetslivet.
Samtalen kretsar ofta kring det negativa som muslimer kommit att förknippas med i nyhetsrapporteringen: terrorism, könsförtryck, tvångsäktenskap, demokratibrist etcetera.
Men om man föser undan de kritiska frågor Mohammad Muslim redan svarat på så många gånger och
låter honom prata om sådant som
brukar drunkna i bruset, vad kommer då upp?
Lång eftertänksam tystnad. Hum-

”Jag skulle säga att muslimer tar ännu starkare
avstånd från terroristerna
än vad svenskar gör i förhållande till nynazister.”

manden. Efter en stund säger han:
– Det man allra mest sällan pratar
om i samband med islam, och det jag
själv tycker hör till det viktigaste, är
den andlighet som ryms i islam. Vi
kommer alla från Gud och vi är alla
på väg tillbaka till Gud vare sig vi vill
eller inte. Islam har en väl utvecklad
metodologi för andlig utveckling och

kan hjälpa människor att upprätta en
personlig relation till Gud.
Mohammad Muslim motsvarar
knappast bilden av en sträng imam.
Till det yttre påminner han snarare om
en fryntlig, lite rundlagd glad bagare
med pigga, pliriga ögon. Han skrattar
ofta och är mycket världslig trots sin
andliga inriktning. Han pratar med
förkärlek om Apples senaste mobiltelefon Iphone och har haft bilverkstad
i England.
Han duckar inte för den flod av
kritik mot muslimer som vällt fram
de senaste åren.
– Tyvärr har muslimer fått ett inte
oförtjänt dåligt rykte, det är inget man
kan skylla på andra. Men att en del individer beter sig illa betyder inte att
alla gör det.

Man kan förledas tro att personer
som bedriver terror i islams namn har
stöd i den breda massan av muslimer.
Totalt fel, säger Mohammad
Muslim.
– LIKA LITE SOM NYNAZISTER är repre-

sentativa för svenskar är islamiska extremister representativa för världens
muslimer. Jag skulle säga att muslimer tar ännu starkare avstånd från
terroristerna än vad svenskar gör i förhållande till nynazister. ”They are not
real muslims”, brukar muslimer själva
säga om dem som begår terrorbrott.

Intervjun med
Mohammad Muslim
fortsätter på sidan B4



KENNETH RITZÉN,
utvecklingsledare, Uppsala
kommun:
– En kluring med
stilla humor. Glimten kan rymma
bråddjup. Som
muslimsk ledare
förespråkar han
genomtänkt balanskonst. En hygglig svensk som visar ett nytt sätt att
drapera en ståtlig
vikingahydda.
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MÖTE MED Mohammad Muslim

FÖRE BÖN. Bönen i islam föregås av en rituell tvagning, så kallad wudu. Den ska
utföras i en viss ordning och innehålla särskilda element. Till exempel ska hela
foten upp till ankeln tvättas tre gånger.

TORKNING. Även ansiktet upp till hårfästet, samt munnen och näsan ska tvättas
av. Mohammad Muslim torkar av sig i tvagningsrummet i Uppsalas moské
innan det är dags att gå in i salen för bön.

BÖNEDAGS. Mohammad Muslim, liksom andra muslimer, vänder sig mot Mecka under bön. Böneriktningen kallas qibla och det finns speciella qiblakompasser.
Moskéer byggs riktade mot Mecka och muslimer begravs också med ansiktet i qiblariktningen.

NÄR MOHAMMAD MUSLIM blir ombedd

att räkna upp fem begrepp som han
tror karaktäriserar svenskars syn på
muslimer blir svaret: invandrare,
kvinnoförtryck, outbildade, religiösa fanatiker och att deras närvaro i
Sverige är ett problem.
Han är kanske inte helt fel ute, en
stor undersökning visar att 24 procent
av Sveriges tonåringar tycker att det
finns för många muslimer i landet.
Med tanke på att det bor 350 000
personer med muslimsk bakgrund i
Sverige är det här givetvis ett jätteproblem.
EFTER ALLA DESSA ÅR i nära samröre

med muslimer har Mohammad
Muslim en helt annan bild än gemene man.
De begrepp han själv lyfter fram som
han tycker associerar till muslimer är
att de är gudstroende, livsbejakan-

”Efter allt som hänt är det
helt förståeligt, jag har
inga problem med det.”
Om misstänksamhet vid exempelvis
incheckning på flygplatser.

de, gästvänliga, intresserade och generösa.
– Det finns få kulturer där det skulle vara så lätt att få låna 10 000 kronor av en bekant om man var i knipa,
kommenterar han.
MED SIN KALOTT, sitt långa skägg och

sitt, för vissa, konstiga namn får
Mohammad Muslim utstå en viss misstänksamhet från sin omgivning, exempelvis när han ska checka in på flyget.

– Men efter allt som hänt är det helt
förståeligt, jag har inga problem med
det, säger han sorglöst.
Efter nästan 30 år som muslim känner han fortfarande lika starkt att han
är inne på rätt väg.
– Kanske för att islam tillfredsställer både anden och intellektet. Det är
en livsbejakande religion och jag äger
både hus och bil men ändå är det inte
så viktigt.
– DET HANDLAR OM ett avspänt förhåll-

ningssätt till världen som rymmer en
enkelhet i livsstilen. Egentligen är det
inte så lite buddistiskt.
Det har blivit dags för Mohammad
Muslim att bryta upp. Kalotten är på
plats på hjässan, den kaftanlika jalabeiyan sveper kring benen och han
fortsätter sin vandring med målet att
förenas med sin gud.

PERSONLIGT

MOHAMMAD MUSLIM

Imam med bilmekartalang
ÅLDER: 50 år.
BOR: I hus i Nyby, Uppsala.
FAMILJ: Hustru och fyra
söner i åldrarna 16–24 år.
ARBETAR MED: Imam vid
Scandinavian Islamic Organization i Stockholm. Ger
kurser om islam vid islamutbildning.se. Andlig ledare
för muslimer i Sverige.
INTRESSEN: Läser böcker i alla
ämnen. Just nu Kärleken begär att detta tal ska fram av
poeten Jalal ud-din Rumi.
OKÄND TALANG: Bra på att
meka med bilar.
FAVORITPLAGG: Jalabeiya

SER PÅ TV: Helst inte.
FAVORITBOK: Koranen.
RESER HELST: Österut, bland
annat till Istanbul, Indien och
förstås Mecka och Medina.
GÖR PÅ SEMESTERN:
Semestern?

