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Sammendrag 

 

Mekka i Saudi-Arabia er en verdenskjent pilegrimsby. Dette spesielt på grunn av 

pilegrimsreisen til Guds hus Kaba. Imidlertid finnes det en annen pilegrimsby Karbala  som 

ligger i Irak, men den er rettet mindre oppmerksomhet på. Byen Karbala tiltrekker millioner av 

pilegrimer hvert år. Blant alle de mange pilgrimsferdene til byen, er det især en pilgrimsferd 

som skiller seg ut. Denne pilgrimsferden er ziyarat al-arbaeen, der millioner av mennesker 

både fra Irak og andre land tar del i. Ziyarat al-arbaeen handler om reisen til fots til en hellig 

by. Pilegrimer går i timer, dager og til og med uker før de når frem til destinasjonsmålet som er 

Husseins helligdom. Det er et enormt menneskehav ikledd sort med flagg og paroler, noen til 

og med barbeint. Underveis er det plassert teltbod i forskjellige byer og steder i landet med 

frivillige som er der for å ta imot Husseins pilegrimer. Gjennom de forskjellige etappene under 

pilegrimsreisen blir funksjonen på en teltbod å servere mat og husly uten kostnader. Dette 

kommer i tillegg til mange andre frivillige tjenester.  

 

Under arbaeen er det mange ritualer som kommer til uttrykk, slik som tashabih (pasjonsspill), 

majalis (forsamlinger), mawakib (prosesjon). Felles for de ulike sørgeritene under ziyarat al-

arbaeen er synliggjøringen av den historiske og religiøse  beretningen om slaget ved Karbala 

med Husseins martyrdød i sentrum. Arbaeen faller i safar-måneden i den islamske hijri-

kalenderen 40 dager etter ashura. Beretningen om Karbala er kompleks, det kan tolkes både 

religiøst men også politisk. Det religiøse aspektet i forhold til hengivenheten de troende har for 

ahlulbayt og sørge over deres lidelser og martyrdød. Mens det politiske aspektet kan blant annet 

komme til uttrykk fra latmiyah (klagesang). Det viktigste å bemerke seg er at det hele er en del 

av en sørgestemming. Min forsking er dermed dette arbaeen fenomenet.  

 

Gjennom deltakende observasjon og intervjuer tar studiet for seg hva er ziyarat al-arbaeen? og 

hvilken betydning det har for pilgrimene som tar del i denne høytiden? 
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Forord 

Arbeidet med masteroppgaven har vært en lang  prosess. Det har vært mange utfordringer og 

veien til ferdigprosjektet har ikke vært lett. Jeg har sittet med en ambivalens følelse og måtte få 

hjelp mange ganger før jeg klarte å komme i mål. Dette har vært mulig bare fordi jeg har hatt 

de riktige menneskene rundt meg som klarte å sette meg tilbake på sporet hver gang jeg ville gi 

opp. Det er mange som fortjener en stor takk for at denne masteroppgaven  har blitt mulig å 

fullføre.   

 

Jeg ønsker å starte med å rette en stor takk til alle mine informanter og familiemedlemmer i 

Irak for deres gjestfrihet. Takk for at dere åpnet deres hjem og fortalte deres historier til meg.  

 

Jeg vil rette en spesiell takk til min veileder Nora Stene, for alle gode innspill, veiledning og 

ikke minst oppmuntring. Tusen takk for at du engasjerte deg så mye i arbeidet.  

 

Jeg vil også takke alle i universitetet både fra de ansatte og studenter som alle på hver sin måte 

har bidratt med tips og råd rundt min oppgave. 

 

Takk  til Laila Makboul og Juhanna Karim for at dere lyttet til mine problemstillinger og for 

diskusjonene rundt min oppgaveskriving. Takk til all moralsk støtte underveis.  

 

Takk til verdens beste mamma og pappa for alt dere har gjort for meg, dere er min 

inspirasjonskilde. Tusen takk til min flotte søskenflokk som alltid er der og bryr seg, takk for 

at dere hadde tro på meg. 

 

Til sist vil jeg takke min kjære mann Ali og mine to herlige barn for deres tålmodighet.  

 

Fatema Khalil 
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1 INNLEDNING 

1.1 Oppgavens tema 
Målet med denne masteroppgaven er å kaste lys over den store shia-høytiden arbaeen, det vil 

si sørgemarkeringen knyttet til Hussein martyrium i den hellige byen Karbala i Irak. I likhet 

med ashura (den tiende dagen av muharram måned), som markeres hvert år, markeres også 

arbaeen hvert år den 20. i safar måned i den islamske kalenderen. Oppgaven tar utgangspunkt 

i Karbala som en pilegrimsby og sentrum for shia-muslimer verden over. Samtidig tar oppgaven 

for seg pilegrimenes reise og ritualer knyttet til sørgehøytiden arbaeen. Problemstillingen min 

er som følgende: 

 

Hva foregår egentlig i Karbala under arbaeen markeringen? (Hvilken betydning har religiøse 

og politiske aspekter ved markeringen, for de mange shia-muslimene som deltar?) Hvordan 

kan vi best forstå denne høytiden? Hovedvekten min ligger på å gi et innblikk av arbaeen-

feiringen slik den foregår etter Saddams fall.   

 

Karbala ligger i Irak, og er en gammel historisk by. Karbala er i tillegg en hellig by for shia-

muslimer verden over. Det er her i denne byen Karbala slaget fant sted i år 680 mellom 

umayyada-kalifen Yazid ibn Mu’awiya, sønn av Mu’awiya på den ene siden, og imam Hussein 

ibn Ali, sønn av Ali på den andre siden. Slaget endte med at Yazids store hær ikke viste noe 

nåde for Hussien og hans nærmeste. Utfallet ble at Hussein og flere av hans familie og nærmeste 

ble brutalt drept, og led martyrdøden på ashura, den tiende dagen i den islamske muharram 

måneden. Både imam Hussein og hans bror Abbas som er kjent under navnet Abu al-Fazl, 

fanebæreren, har sine gravsteder, som er bygget i hver sin helligdom, i byen Karbala. 

Helligdommene førte dermed til at byen ble et viktig symbolsk sted for de troende, og har sin 

særegne plass. “In Iraq the great centers of Shi’ite pilgrimages are Karbala the tomb of Imam 

Hoseyn” (Richard 1995:8). Både ashura og sørgedagen 40-dager etter ashura har blitt viktige 

shia-høytider.  

 

I islamsk tradisjon har man visse ritualer og tradisjoner som er knyttet til markering for den 

døde personen. Markeringene kan deles i tre kategorier hvor den første markeringen inntreffer 

på selve dagen som man mister personen. Den andre markeringen finner sted på den syvende 

dagen, og den tredje og siste markeringen er førti dager etter dødsfallet. Ellers gjentar gjerne 

familie og nærmeste venner en årlig markering for sin kjære. Ordet arbaeen betyr førti på 

arabisk. Arbaeen er likevel et term som blir knyttet til førti dagen etter Hussein død. Arbaeen 
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eller førti dagen etter Hussein død faller i safar-måneden i den islamske hijri-kalenderen, og er 

en stor sørgemarkering for shia-muslimer. Både ashura og arbaeen er sørgemarkeringer som 

har til felles å minnes maqtal al-Hussein (drapet på Hussein).  

 

Frem til 2003 hadde få hørt om ziyarat al-arbaeen (markeringen av 40-dagen). Etter USA 

invasjonen som resulterte i regimefallet i Irak, var landet nå på vei inn i ny historisk epoke. 

Med Saddams regimefall, og slutten på Baath-partiet, ble det mye oppmerksomhet rundt landet 

Irak. Det var nå en økende oppmerksomhet fra de ulike media-kanaler om hva som kom til å 

skje fremover. Store politiske endringer var i ferd til å ta form i landet, og verdens fokus hadde 

nå blitt rettet mot Irak.  

 

Store internasjonale nyhetsformidlere som BBC News, CNN, CBC News, Al-Jazeera, 

Washington Post, The New York Times, samt flere andre, befant seg spesielt i hovedstaden 

Baghdad for å formidle om den politiske situasjonen i landet. Med de nye politiske endringene, 

kom også den religiøse høytiden arbaeen i fokus. Etter Baath-regimetsfall i 2003 skulle også 

den første arbaeen finne sted i Irak uten Saddams regimestyre. Den internasjonale media 

dekningen som allerede var i landet, førte også med seg at bilder av arbaeen ble spredd fra Irak 

til resten av verden. Høytiden gikk fra å være et sørgeritual som var strengt overvåket og forbudt 

i offentligheten til at millioner av pilegrimer befant seg ut i gatene. Irakere fra hele landet setter 

kurset mot den hellige byen Karbala, som ligger ca. 100 km sør for hovedstaden Baghdad i 

avstand, for å markere arbaeen.  CBC News skriver følgende om første zirayat al-arbaeen uten 

Baath-partiet styre:  

 
Brig. Gen. Vincent Brooks, deputy operations director at U.S. Central Command, said there 
were estimates of more than 1 million people participating. The presence of such a vast crowd 
of pilgrims from throughout the country attests to the power and the potential of the majority 
Shiite community, which was long repressed by Saddam's mostly Sunni Muslim government 
(Holguin, 2003).  

 

Irak sammen med resten av verden er vitne til at store folkemengder stort sett kledd i sort setter 

kursen mot byen Karbala for å sørge over tapet av profeten Mohammeds barnebarn Hussien. 

Plutselig var Saddams bilder revet bort og erstattet med blant annet bilder som illustrere  imam 

Hussein og hans halvbror Abu-Fazl al-Abbas. Islamske vers fra koranen og hadith-beretninger 

skrevet på flagg og bannere hadde blitt heist opp. Flere bildeplakater av maraj’i (flertall av 

marja), storlærde som sayed al-Sistani og Mohammed Sadiq al-Sadr, samt flere andre, begynte 
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å bli synlige i offentligheten for første gang i historien. The New York Times Magazine skriver 

dette om de tydelige endringene etter Saddams regimefall: 
 

The images of Saddam Hussein that glowered in various poses from countless walls and 

ceremonial arches were almost immediately replaced, after the fall of his government, by 
images of Imam Ali, son-in-law of the Prophet Muhammad, and his son, Imam Hussein 
(Rieff, 2004).  

 

Med Baath-regimets fall, kom shia-muslimer, som er majoritets gruppen i Irak til syne, etter å 

ha vært undertrykt under Baath-partiet styret i flere tiår. De fikk nå muligheten til å synligjøre 

seg, i all offentlighet blant annet under deres store høytidsritualer. Et tydelig religiøst landskap 

var på fremmarsj i Irak, ikke uten politisk innhold. Den første arbaeen pilegrimsferden til 

Karbala etter Saddams regimefall var både en religiøs, så vel som en politisk markering. Den 

religiøse sørgemarkeringen er for å minnes Hussein og hans nærmeste, som ble brutalt drept i 

slaget ved Karbala. På den andre siden, er det et politisk aspekt å feire at Saddams Baath-styre 

endelig hadde tatt slutt. I tillegg er andre politiske slagord heller ikke er fraværende fra 

folkemassen, som anti-amerikanske slagord om: “nei til kolonialisme, nei til okkupasjon, nei 

til USA, nei til Saddam, nei til tyranni, nei til Israel” (NRK, 2003). 

 

1.2 Tidligere forskning  

Religionshistoriker Kari Vogt har gitt et stort bidrag om shia-islam skrevet på norsk. Husets 

folk (2012) er et av mange bidrag om hva shia-islam står for, og hvem shia-muslimer er, basert 

på Kari Vogts egne reiser til Iran. I likhet med Kari Vogt har  religionshistoriker Ingvild 

Flaskerud også forsket på shia islam og tolvergrenen i Iran. Flaskerud sin 

doktorgradsavhandling Visualising Belief and Piety (2008) tar utgangspunkt i fremstilling av 

det visuelle i tro og fromhetsliv hos shia-muslimer med feltarbeid i Iran. Historikeren Moojan 

Momen har også skrevet boka An introduction to Shi’i islam (1985) med et viktig bidrag i 

forskingen om shia islam. Momen utdyper sentrale elementer ved tolvskolen troslære.  

Yitzhak Nakash professor i historie med fokus på Midtøsten har også kommet med viktig bidrag 

om shia islam. Nakash har rettet fokuset på shia-muslimske arabere i Irak, i boka The Shi’is Of 

Iraq (1995). Han understreker at det har vært lite forskning på shia-muslimske arabere. 

 

Selv om det finnes litteratur om shia islam og  slaget ved Karbala i tillegg til forskning på 

sørgeriter knyttet til muharram-måneden, er det nærmest ingen litteratur om ziyarat al-arbaeen 

og sørgeriter knyttet til safar-måneden verken på engelsk eller norsk. Det foreligger også lite 
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forskningslitteratur om den hellige byen Karbala basert på feltarbeid. Min oppgave fyller derfor 

et hull i forskningslitteraturen.  

 

1.3 Bakgrunn for oppgavens tematikk 

Jeg har lenge ønsket å utføre feltarbeid i Irak for å skrive om den hellig byen Karbala. Dermed 

falt valget lett på markeringen av arbaeen i Karbala. Jeg hadde lenge fulgt med på arbaeen via 

TV-skjermen og lest om på internettsider, men ikke funnet noe tidligere litteratur. Jeg ønsket å 

undersøke arbaeen nærmere, og skrive om hva som samler  millioner av  pilegrimer til byen 

Karbala for å markere førtidagen etter Husseins martyrium. At arbaeen har vært lite studert og 

skrevet om, er blant annet fordi Irak har vært et lukket land for omverden på grunn av et 

totalitært regime. I tillegg har det vært høy risiko forbundet med å markere slike sørgeriter som 

ashura og arabeen. Kari Vogt skriver følgende om forbudet mot å markere muharram-

sørgeriter under Baath-partiets styret: 

 
Det er da heller ingen tilfeldighet at sunni-regimer, som i Irak under Baath-parti-styre (1968-
2003), forsøkte å forby alle offentlige uttrykk for denne høytiden, og da særlig de store 

prosesjonene, som sunni-politikere ofte har sett på som en direkte trussel mot statens autoritet 
(Vogt 2012:58). 

 

 Det er først etter Baath-regimetsfall i 2003 at det ble en bølge av offentlighet for religiøse 

markeringer. Størst av dem alle arbaeen. Med denne endringen som fant sted i Irak fra forbudt 

til å markere arbaeen i all offentlighet, ønsket jeg å gi et bidrag til et lite studert tema som 

arbaeen fenomenet, som jeg forsøker å kaste lys over fra nært hold. 

 

1.4 Oppgavens struktur 

Oppgaven er på ni kapitler. For å belyse forskningsspørsmålet vil jeg i kapittel to redegjøre for 

teoriperspektiver knyttet til ritualer og symboler, særlig blir Victor Turners teori om “rites de 

passage” aktuelt å se på. Kapittel tre tar for seg metodedelen og refleksjonene knyttet til 

feltarbeid. Kapittel fire er en presentasjon av det historiske bakteppe knyttet til shias troslære 

og Karbala som hellig sentrum. I tillegg, vil kapittelet ta for seg kort om det religiøs-politiske 

landskapet.  

 

Kapittel fem tar seg mitt empiriske materiale med tema: Pilegrimsferdens ritualer. Videre tar 

kapitlet for seg de ulike sørgeritene som praktiseres under denne arbaeen-høytiden. I tillegg til 

å drøfte hvordan den religiøs-politiske aspektet som til tider kan være vanskelig å skille fra 
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hverandre. Kapittel seks tar for seg hvordan den historiske fortiden av Karbalas beretning blir 

gjenskapt gjennom pasjonsspill, der pilegrimene får historiske roller. Dette skjer gjennom tre 

ulike pasjonsspill; tashabih i bevegelse, tashabih som utstilling og tashabih som teaterstykke.  

 

Kapittel syv omhandler klagesanger latmiyah som er en del av arbaeen-ritene, med kort 

redegjørelse av det historiske sørgediktet. Her har jeg valgt å selv oversette fra originalspråket 

arabisk til norsk, på grunn av manglende litteraturoversetting. I kapittel åtte skriver jeg om 

endringene som har tatt sted etter Saddam Baath-regimetsfall. Dette i henhold til  

kjønnsperspektivet og media bruk under arbaeen.  

 

I avsluttende ( kapittel 9) vil jeg redegjøre for de tre aspektene som har vært synlig fra 

deltakere under denne høytiden. Det første er det religiøse aspektet, det andre er det politiske 

og den tredje og siste er det sosiale aspektet.  

 

1.5 Bruk av termer fra arabisk 

Arabiske termer er transkribert uten diakritiske tegn eller andre spesialtegn. Jeg velger å 

skrive de arabiske termene kursivt. De arabiske termene vil nevnes underveis med norsk 

forklaring. Fullstendige ordforklaringer følger med som vedlegg på side (nevne sidetall).  
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2 TEORI 
I dette kapitlet ønsker jeg å redegjøre for ulike syn som forskere har bidratt med i henhold til 

teoretiske tilnærminger. Det blir da spesielt aktuelt i mitt tilfelle å se på forskere som har vært 

i særlig grad opptatt av å tolke ritualer og symboler. Jeg kommer til å bruke Victor Turners 

definisjon av ritualer og symboler som hovedeksempel (1996). Dette for å se om hvorvidt den 

kan anvendes for å forstå ziyarat, pilegrimsbesøk under arbaeen. Liminalfase og communitas 

som Turners videreutviklet fra van Genneps teori om overgangsriter, med termene Liminal vil 

være sentrale her. Videre skal jeg også komme inn på Cliffort Geertz teoretiske tilnærming av 

symboler, og motivasjonsfaktoren som Geertz er opptatt av.  

 

Dette gjør jeg for å kunne gi min oppgave faglig tygde, samtidig som jeg ønsker å åpne for en 

bedre og bredere forståelse av mitt materiale ved å knytte det til det akademisk forskningsfeltet 

som allerede eksisterer. Er det slik at ziyarat, (besøk/pilegrimsreise) kan bli plassert i kategorien 

overgangsrite, der liminalitet og communitas er viktige. Og er zowaar, pilegrimene drevet av 

motivasjonsfaktoren som Geertz er opptatt av å fremheve som en årsaksfaktor for de troende 

under deres pilegrimsreise?  

 

2.1 Overgangsriter: liminalitet og communitas 

Den skotske antropologen Victor Turner bruker den klassiske rite-teorien til den franske 

etnologen og folkloristen Arnold van Gennep, The Rites of Passage (1960). Gennep er særlig 

opptatt av å vise til en tredelt modell i sin Rites of Passage. Modellen består av følgende faser: 

 

1- Adskillelsesfase  

2- Overgangsfasen 

3- Intergrasjonsfasen  

 

De norske religionshistorikerne Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson beskriver ritene 

Genneps tredelte modell representerer på følgende måte: 
 
Dette er riter som innlemmer en person i en ny aldersgruppe, et hemmelig selskap eller en 
religiøs organisasjon. Gjennom ritene skilles for eksempel en gutt fra foreldrene og tas opp i 
voksenverden. I løpet av ritualet blir han lært voksenlivets hemmeligheter og må gjennomgå 
prøvelser som kan være psykisk og fysisk svært krevende. Denne trefase modellen for 
overgangsriter har vist seg å kunne brukes som en universell modell (Gilhus & Mikaelsson 

2012:41).  
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Turner videreutvikler denne modellen i hans beskrivelse av overgangsritualer, og i særlig grad 

er Turner opptatt av begrepene liminal og communitas. Turner begynte tidlig å vise interesse 

for enkle samfunn i Afrika, og sammen med hans kone Edith Turner dro de ut på feltarbeid i 

Ghana for å studere Ndembuene i begynnelsen av 1950-tallet. Etterhvert utvidet Turners sine 

forskningsfelt til å studere kristne pilegrimsreiser, og utførte blant annet feltarbeid i Mexico.  

Etter det skrev han boka, Image and Pilgrimage in Christian Culture (Turner 1978).  

 

Turners ritualforståelse er kjent gjennom begrepene liminalitet og communitas, som han knytter 

tett opp mot pilegrimsreise. Det som Turner videreutvikler fra Genneps tredelte modell er å 

fremheve den liminale fasen, som er den andre fasen, eller mellomfasen av overgangsritualene. 

I denne mellomfasen skjer det en personlig endring og sosial transformasjon (Gilhus & 

Mikaelsson 2012:129). Liminalitet er tett knyttet opp til communitas som kommer inn som den 

tredje og siste fase.  

 

Definisjoner av hva et ritual er kan være like mangetydige som andre religionsvitenskapelige 

begreper. Gilhus og Mikaelsson forsøker på å definere hva et ritual er gjennom å se på ulike 

forskeres definisjoner. De skriver at Turner definerer et ritual på følgende måte:  

 
Forskrevet formell oppførsel for anledninger som ikke dreier seg om teknologiske rutiner, og 
som referer til forestillinger om (beliefs in) mystiske (eller ikke-empiriske) vesener eller 

makter (Gilhus & Mikaelsson 2012:121).  

 

For at Turners begreper skal kunne anvendes for mitt feltarbeid, er det viktig å se det utenom 

den konteksten Turner selv befant seg i, og menneskene han forsket på, til tross for at Genneps 

overgangsriter, og videre Turners videreutvikling av begrepet blir ofte anvendt som en 

universell modell. I min kontekst var konteksten helligdommene i Irak, og spesifikt byen Najaf, 

og i hovedsak Karbala hvor jeg befant meg i. I tillegg var mine informanter først og fremst shia- 

muslimer. For å belyse hvordan termene liminalitet og communitas passer inn for min 

forskning, har det vært viktig at jeg har intervjuet mine informanter om deres egne erfaringer 

og opplevelser under arbaeen.  

 

Liminalitet for Turner handler om å komme seg utfra fra strukturen, fra det hverdagslige og 

komme inn i en mellomfase, og her retter Turner særlig oppmerksomheten vår mot å studere 
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nærmere hva som foregår i denne mellomfasen. Videre etter mellomfasen er man tilbake og inn 

i strukturen igjen. 
 

Liminalfasen i ritualer får på denne måten en særegen betydning som en slags hovednøkkel til 

å avsløre den kulturelle koden (Gilhus & Mikaelsson 2012:130). 

 

Zowaar, pilegrimene og khodam, frivillige, velger jeg å sette inn i overgangsrite-modellen til 

Gennep og Turner. Først i liminalfasen er både pilegrimene og frivillige på vei til å forlate hjem, 

jobb og deres familie. De forlater med andre ord alt det som de til daglig er omringet av, og har 

sin faste rutine på. Så kommer de inn i en mellomfasen. Nå er de enten pilegrimer eller frivillige. 

De er hverken inne i strukturen eller ut av den. De er i sin egen verden utenfor den virkeligheten 

som de ellers befinner seg i. De er på rømmen for å søke mening, og treffe andre troende som 

er på samme reise. Til slutt kommer de inn i avslutningsfasen, hvor både pilegrimer og frivillige 

tar farvel med hele den religiøse og åndelige reisen de har gjort. Samtidig ber de om for en 

gjenforening til neste år, for å kunne oppleve det hele snart igjen.  

 

Pilegrimer og frivillige er tilefredstilt fordi de har kunnet oppnå nærhet til ahlulbayt, husets 

folk, og få oppleve baraka, velsignelse fra ziyara, besøket. Et eksempel på liminalitet hos 

pilegrimene er et møte med en pilegrim som fanget min oppmerksomhet under arbaeen i 

Husseins helligdom. Han var en mann i begynnelsen av 40-årene. Han stod i helligdommen 

med feiekost og rengjorde i helligdommen. Jeg tok et skritt bort til ham for å spørre om han var 

en av dem som jobbet i helligdommen. Nei, det var han ikke, han var en za’ir, pilegrim, men 

han var også en khadim, (hankjønn, frivillig). Han representerte seg med navnet sitt, og videre 

fikk jeg vite at han var ingeniør. Dette var det han sa til meg: 

 
Jeg har kommet for ziyara, besøk fra Baghdad. Jeg gikk fra min jobb, mine tre barn og min 
familie. Jeg kom til ziyarat al-arbaeen (førti-dag besøket) sammen med mine to fettere og tre 
venner. Her er jeg ingenting annet en khadim zowaar al-Hussein (tjener for Husseins 
pilegrimer). Jeg betrakter det å kunne få muligheten til å rengjøre i Husseins helligdom som en 
sharaf, ære. Jeg er nå i selve paradiset, bare se deg rundt. Dette venter jeg på å kunne oppleve 

hvert år.  

 

Gjennom denne ene pilegrimen er det tydelig hvordan liminalitet er synlig, både i henhold til 

hvordan pilegrimen har forlatt alt det hverdagslige i strukturen, og kommet seg inn i en 

mellomtilstand. Videre ser vi hvordan hans ingeniørtittel ikke var vesentlig heller. Han var en 

pilegrim, og en tjener, slik han beskrev seg selv som. Og han avslutter med å fortelle om gleden 
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av å få oppleve den velsignelsen som han befinner seg i, og å ha den gleden over å kunne glede 

seg til neste år, for å kunne oppleve det hele på nytt.  

 

Communitas begrepet kan deles i to aspekter, og definerer det på følgende måte: 
 

Communitas as an experience of oneness or unity felt by those sharing rite-of-passage 
experience (…) Communitas, the experience of ‘’antistructure, ’’contrast with the usual norms 
of society, or ‘’structure.’’ Within the realm of antistructure, commonplace social distinctions 
disappear and individuals relate to each other as equals (Turner i Ross 2011:xxx). 

 

Det er en tydelig communitas man oppdager under arbaeen, som både khodam, frivillige og 

zowaar, pilegrimene er opptatt av å nevne og snakke om. En som er frivillig i en mowkib, 

teltbod, på vei fra Najaf til Karbala som jeg treffer på, sier: 

 
Vi ønsker oss en slik Irak, hvor alle bryr seg om alle. Der ingen er sultne eller bærer hat mot 

hverandre. En Irak hvor alle åpner sine hjem, og deler det de har med hverandre. Ser du hvordan 
Hussein samler oss? Om vi bare hadde hatt arbaeen hverdag hadde ting sett annerledes ut. Ya 
Allah al-faraj, (Å Gud gjør det lett for oss).  

 

Gjennom min deltakende observasjon kunne jeg også merke en sterk communitas, felleskap. 

Det var blant annet merkbart gjennom den store frivilligheten og gjestfriheten som var tilstede 

på en utrolig måte. Aldri hadde jeg observert eller opplevd noe lignende tidligere. Dette skjedde 

både når jeg gikk til fots fra byen Najaf til Karbala, og når jeg og andre pilegrimer ble møtt og 

fikk servert forskjellige måltider og drikke langs hele veien. Edith Turner beskriver en lignende 

erfaring av communitas under hennes forskning på sikher i England, på følgende måte: 

 
Communitas was manifest in the hospitality shown in Sikh guardwaras in Birmingham, United 

Kingdom, where we were greeted with Indian sweets called jalebis and laddoos, as well as hot 
sweet tea (Turner i Ross 2011:xxx).  

 

Communitas, felleskapet, var også synlig under overnatting med andre pilegrimer. Både 

zowaar, pilegrimer og khodam, frivillige sov på et og samme sted med alle deres forskjellige 

bakgrunner og etnisiteter. Mange var opptatt av å sosialisere seg med hverandre og til og med 

utveksle kontaktinfo for senere treff, og for opprettholdelse av kontakt.  

Turners videre opplevelse av communitas beskrives slik:  
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They experience how communitas within pilgrimage has the capacity to break through and 
transform human behavior, liberating participants to reach out to others (Turner i Ross 
2011:xxvi).   

 

I likhet med Turners erfaring og observasjon av communitas, observerte jeg en tett kontakt og 

sosialisering mellom pilegrimer og frivillige. I min oppgave vil jeg komme tilbake til Turners 

liminalfase. 

 

2.2 Symboler og motivasjon 

Den amerikanske sosialantropologen Clifford Geertz på sin side fremhever symbolaspektet i 

religionstudier i sin bok, The Interpretation of Cultures. Han fokuserer særlig på 

motivasjonsfaktoren Geertz  knytter sin definisjon av religion til motivasjon, hvor religion for 

ham er et symbolsystem som bidrar til mektige, gjennomtrengende og langvarige 

sinnsstemninger og motivasjoner i mennesker (Gilhus & Mikaelsson 2012:80).  

 

Under mitt feltarbeid var det tydelig mange symboler som hadde betydning, og ofte var det 

klart at et symbol hadde flere betydninger. Imam Hussein er profeten Mohammeds barnebarn 

og et symbol for en hellig person, den religiøse lederen. Kort fortalt kan Hussein være symbol 

på det religiøse. Samtidig kan Hussein ha en bredere symbolsk betydning, og være den politiske 

lederen som står oppreist mot uretten, og den autoritære herskeren. Gjennom latmiyat, 

sørgedikt, kan man finne flere av de symbolene som Hussein representerer. Disse sørgediktene 

skal jeg ta opp i et senere kapittel. Et annet symbol med flere betydninger er Zaynab, Husseins 

søster. Zaynab blir ofte symbol på den religiøse kvinnen og den sterke, modige og tålmodige 

kvinnen. Ofte er det kvinnene som kan relatere seg til Zaynab. Den irakiske kvinnen kan spesielt 

kjenne seg igjen i Zaynab, i hennes styrke og tålmodighet.  

 

Hva som motiverer pilegrimene og frivillige er flere ting, men flere av zowaar, pilegrimene og 

frivillige som jeg kom i kontakt med fortalt at motivasjonen bak deres vandring var 

hengivenheten de hadde for ahlul bayt, husetsfolk. Det var hob, Kjærligheten til Hussein som 

var ubegrenset.  
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3 METODE 

3.1 Ulike metoder  

Når jeg hadde funnet mitt felt, og hva jeg ønsket å forske på, startet jeg med å lese bøker, og 

artikler som er skrevet av kjente religionshistorikere og antropologer om deres erfaringer under 

feltarbeid. Jeg leste om hvilken metode de anvendte mens de forsket, og hva slags opplevelser 

de har hatt når de har samlet sin materiale. Dette for å kunne forberede meg, og ikke minst 

kunne gjøre meg tanker om hvilken metode jeg skulle anvende når jeg selv var ute i feltet.   

 

Jeg endte opp med å benytte meg av ulike metoder som jeg har sett på som nødvendig under 

feltarbeidet. Jeg har først og fremst anvendt den kvalitative metoden med både strukturerte og 

ustrukturerte intervjuer. Jeg har samtidig benyttet meg i stor grad av deltakende observasjon, 

som har vært viktig for innsamling av datamaterialet i sin helhet. I tillegg til de egenproduserte 

kilder som har blitt samlet inn fra feltet, bruker jeg tidligere kildemateriale som allerede finnes 

om tema jeg skriver om. Jeg har brukt både primærkilder, og sekundærkilder som har vært 

relevant for min oppgave. 

 

3.2 Innsamling av empiri 

I min problemstilling og valg av tema er stor del av oppgavens fokus på de frivillige og 

pilegrimene, det var derfor viktig for meg å velge feltarbeid som min metode for innsamling av 

empiri. Religionsviter Richard J.Natvig understreker nytten av feltarbeid når man skal studere 

levende religioner (Natvig 2006:210). 

 

Jeg utførte feltarbeid i Irak fra desember 2012 til januar 2013, i en periode på fem uker. Jeg var 

i hovedsak i byen Karbala for det meste av tiden for å gjøre meg bedre kjent med byen, og ikke 

minst være der før arbaeen skulle finne sted. Dette for å kunne observere hvordan folkehavet 

strømmer til i den lille byen når den begynner å fylle seg opp med pilegrimer under selve førti 

markeringen. Siden jeg hadde kommet i god tid før arbaeen, fikk min tidlige opphold i Karbala 

stor betydning. Jeg fikk tid til å dra rundt i byen, og få med meg forberedelsene som var satt i 

gang for å ta imot arbaeen. I tillegg var jeg også innom den hellige byen Najaf, dette fordi 

pilegrimsruta jeg tok til fots startet der. 

 

Ulike verktøy var nødvendig å ha, slik som notatbok. Den hadde jeg med meg for å notere mine 

formelle og mindre formelle samtaler. I tillegg viste det seg under feltarbeid at min dagbok, 

som jeg brukte mye tid på å skrive i for å notere ned detaljer, både før og etter mine 
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observasjoner ble en verdifull skatt å ha. Line Esborg skriver følgende om hvor viktig det var 

for henne under hennes feltarbeid å ha en feltdagbok: 
 
Underveis i mitt arbeid har imidlertid feltnotatene fungert som vitale huskelapper. De 

minner meg om når og hvor og hvem, hva jeg leste, tenkte så, underveis. Kort sagt 
kontekstualisere feltnotatene kunnskapsprosessen mot det ferdige resultatet (Esborg 
2005:96).  

 

I likhet med Esborg kunne min dagbok bidra til å minne meg på hva jeg hadde gjort, og veien 

videre. I det følgende kommer jeg til å ta opp hvilke fordeler og ulemper jeg har erfart under 

mitt feltarbeid. 

 

3.3 Min egen bakgrunn, refleksjoner over innefra- og utenfraperspektiv 

Det er ikke lenger uvanlig å utføre feltarbeid på hjemmebane, og i lokalmiljøet. For mitt tilfelle 

falt valget på å utføre feltarbeid i Irak, et land som hverken er helt fremmed for meg, men 

samtidig heller ikke så kjent . Religionshistoriker Berit Thorbjørnsund understreker viktigheten 

av å gjøre seg bevisst på at det er gjennom seg selv man møter andre mennesker.‘’På feltarbeid 

er man selv sitt eget viktigste forskningsinstrument’’(Thorbjørnsrud 2005:20).  Jeg har dermed 

tenk nøye gjennom min egen bakgrunn, og forskerrollen min både før feltarbeidet, under 

feltarbeidet, og etter å ha utført feltarbeid. Det blir derfor nødvendig å skrive litt om prosessen 

i henhold til fordeler og ulemper det kan bringe med seg også å ha et innenfraperspektiv. Før 

jeg skriver om dette, skal jeg gjøre rede for min egen bakgrunn. Dette fordi en forsker er med 

på å forme og tolke virkeligheten som han eller hun skriver om, og er en del av.  

 

Jeg er en norsk-irakisk kvinne med shia-muslimsk bakgrunn som gjennom oppveksten har vært 

interessert i religionshistorie. Jeg har vært særlig interessert i hvorfor i mange tilfeller religiøse 

symboler enten blir et instrument til undertrykking eller motivasjon for kampen om frihet. 

Etterhvert bestemte jeg meg for å studere religionsfenomenet på faglig nivå.  

 

Når jeg valgte å utføre mitt feltarbeid i opprinnelseslandet Irak, ønsket jeg å bruke de fordelene 

som jeg allerede hadde med min bakgrunn. Jeg hadde vært på besøk i Irak to ganger tidligere, 

både under Saddams Baath-regime og rett etter USA-ledende invasjonen av Irak. Dette førte til 

at jeg ble bedre kjent med mitt opprinnelsesland, og familien som jeg har der. Tilde Rosmer 

påpeker  hvordan fordelen med et tidligere opphold kan bidra positivt for gjennomføring av et 

feltarbeid. I Rosmer sitt tilfelle var  det hennes tidligere reiser i Israel som gjorde at hun allerede 
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dannet hadde seg et bilde av både sosiale og politiske forhold, samtidig som hun unngikk å 

forvente seg norske forhold der (Rosmer 2005:58). 

 

 Jeg har også arabisk som morsmål. Dette så jeg på som en styrke, siden arabisk er det offisielle 

språket i Irak. På denne måten kunne jeg utføre samtaler med mine irakiske informanter og 

andre arabisk talende pilegrimer uten et mellomledd som for eksempel å måtte bruke tolk. 

Religionshistoriker Einar Thomasssen skriver dette om språk i religionsvitenskap: 

 
Frem til 1970-tallet var det magistergrad de tok, de som ville gå videre i faget, og da 
måtte man ha ett eller to språkfag som «støttefag» til religionsstudiet. Det var ikke 
hvilke som helst språk som ble godtatt; det skulle være egyptisk, arabisk, gresk, sanskrit 
eller andre språk som for de fleste mennesker var temmelig eksotiske (Thomassen 
2006:72). 

 
Jeg husker veldig godt en av samtalene som jeg hadde med religionshistorikeren Jens Erland 

Braavig før jeg skulle reise ut på feltarbeid. I denne samtalen påpekte Braavig viktigheten av 

språk, og hvordan språket ville hjelpe meg å kommunisere med mine informanter, og lytte 

direkte til hva de hadde å fortelle (dagbok:2012). Imidlertid kan man selvfølgelig studere 

religionsfenomener og utføre feltarbeid i helt ukjent og fremmed land uten å måtte kunne 

språket, fordi religion ikke bare er noe fra gamle historiske tekster. Religion er også et levende 

samfunnsfenomen (Thomassen 2006:73).  

 

Det er likevel slik at i mitt tilfelle og valg av problemstilling var det svært viktig for meg at jeg 

kunne lokalspråket i landet. Dette erfarte jeg under flere av intervjuene, og spesielt under min 

deltakende observasjon. Det å kunne språket ble en slags døråpner for meg. Ikke bare for å 

kunne snakke direkte med folk som jeg traff for formelle og uformelle samtaler, men også for 

å kunne lese hva som stod i paroler, flagg, plakater, og alt som var å finne av tekster og religiøse 

symboler som stort sett var på arabisk. Det å kunne språket var også til stor hjelp for å lese 

primærkilder og å forstå innholdet. Videre kunne jeg mye enklere analysere det som var 

nødvendig, som for eksempel når jeg skulle studere teksten på en latmiyah klagesang. Einar 

Thomassen forklarer videre nødvendigheten med å lære seg språk fordi det blant annet bidrar 

til følgende: 

 
Det kan dreie seg om dokumentariske kilder som bare er tilgjengelig i arkiver, og som 
viser, for eksempel, hvordan islamsk lov faktisk er blitt til praktisert, eller hvordan et 
buddhistisk kloster blir drevet. Eller det kan dreie seg om kilder som taler, prekene, 
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avisartikler, pamfletter, internettsider, lydkassetter eller filmer som man ikke kan bruke 
hvis man ikke forstår språket. Store og viktige områder i religionshistorien forblir 
uutforskede om vi ikke har religionshistorikere som lærer seg de språkene som er 

nødvendige for å lese kildene (Thomassen 2006:75).  
 
 

Jeg hadde på forhånd tenkt nøye på hvordan jeg kommer til å tolke fortellingene til mine 

informanter. Tilde Rosmer skriver om blant annet forforståelsen, og at det er det som påvirker 

vår tolkning: 
 

Selve tolkningen er aldri helt objektiv eller fordomsfri, siden vi som mennesker ikke er 
i stand til fullstendig å ignorere hvem vi er, og hvor vi kommer fra-vi er bundet i større 
eller mindre grad til våre egne kategorier og begreper (Rosmer 2005:51). 

 

Jeg har arbeidet med egen forforståelse, for å kunne tolke det jeg hørte og så med et 

utenfraperspektiv. Til tross for at jeg hadde bakgrunn fra Irak så er jeg oppvokst i Norge, og 

veldig mange ting kan fort oppleves annerledes enn hva man er vant med. Dette fikk jeg også 

erfare i flere anledninger under mitt opphold i Irak. Jeg hadde historien til religionshistoriker 

Berit Thorbjørnsrud fra feltarbeidet i Egypt godt i minne. Selv om Thorbjørnsrud i motsetning 

til meg utførte sitt feltarbeid i et fremmed land, og forsket på sine informanter over en lang 

tidsperiode, så var det likevel noe av samme opplevelse fra mitt opphold i Irak som jeg kjente 

meg igjen i. Thorbjørnsrud skrive blant annet:  
 

Før jeg lærte meg hvordan egyptere selv håndterer dette’’ at alle alltid mener noe om 
alt andre gjør, ’’følte jeg meg forpliktet til å svare sant eller fikk dermed enda flere 

kommentarer, hvilket bidro til at jeg følte meg enda mer kontrollert (Thorbjørnsrud 
2005:34). 

 

Min opplevelse var i likhet med Thorbjørnsrud slik at jeg til enhver tid måtte orientere alle de 

andre om hvor jeg er, og med hvem jeg er med. Irak er et land, der det er vanlig kultur at selv 

naboen din skal vite hvor du skal, uten at det kalles for å blande seg inn i andres private sfære. 

For irakere er det ikke en måte å være uhøflig på når de spør, og vil vite. Det er heller snarere 

slik at en er uhøflig hvis ikke man spør. Du skal spørre, og ved å spørre viser du at du bryr deg 

om den andre. Slike erfaringer gjør man seg først når man oppholder seg i landet, og bor med 

de lokale som man skal forske på.  
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Jeg opplevde også mitt kjønn, i likhet med Kathrine Pettersen som har utført feltarbeid i Iran, 

noe som i flere tilfeller kunne begrense meg i forhold til hva jeg kunne få adgang til som kvinne. 

Irak har en kultur hvor det er klare skillelinjer mellom menn og kvinner, særlig byene Najaf og 

Karbala. Det er egne inngangspartier for kvinner og menn i helligdommene. Det er ellers vanlig 

å ha kjønnssegregasjon i hussayniyya (sakralbygg). Kathrine Pettersen skriver blant annet dette 

om kjønnsmønstret som hun fant i Iran: 

 
Kjønnsmønstret bestod av flere sett med koder og normer jeg, som en del av det iranske 
samfunnet, var nødt til å forholde meg til. Selv om jeg hadde muligheten til å bevege 
meg ut og inn av det teologiske institusjonene, gjorde disse normene seg gjeldene i det 
iranske samfunnet i sin helhet (Pettersen 2005:200). 

  

I motsetning til Iran er det ingen pålagt påbud om å bære hijab i Irak.  Likevel er det slik at det 

er nærmest fraværende med kvinner uten hijab i de hellige byene spesielt i Najaf og Karbala. 

Det skulle ikke være problematisk for meg som allerede bærer hijab, men i Irak har de 

tildekkede kvinnene en ekstra drakt som de bærer, kjent som abaya. Denne irakiske 

kvinnedrakten kommer kun i svart farge, og hviler på hodet med to ermer som du trer armene 

inn i for å gjøre det lettere å ikke miste plagget siden den kun hviler på hodet. Dette abaya 

plagget ville jeg gjerne prøve å gå med for å se mest mulig lokal ut, og ikke skille meg så mye 

fra resten av kvinnene der. Det var til tider veldig utfordrende for meg, der jeg måtte annenhver 

skritt løfte opp min abaya, som jeg mistet, for så å rette den på plass på hodet. Det kunne ofte 

by på spørsmål fra kvinnene som så at det ikke var naturlig for meg å bruke abaya, om hvor jeg 

egentlig kom fra. Dette ble til muligheter for å fortelle om mitt masterprosjekt, og til å kunne 

stille spørsmål. Imidlertid fikk jeg som kvinne innpass i kvinnenes arenaer og kunne studere 

kvinnens verden. Jeg fikk bruk for både innefra og utenfraperspektiver.  

 

Det har til tider også vært slitsomt å ikke få privat tid eller intervjuer basert på møte mellom 

kun meg og en informant om gangen. Det er slik at Irak er et land med et kollektiv kultur, og å 

holde seg i gruppe og felleskap er en del av normen og reglene i samfunnet. Derfor måtte jeg 

finne meg til rette på at slik er det her, og tenke på å utføre mine intervjuer og samtaler slik som 

det er mest ønskelig og naturlig for mine informanter å gjøre det på. Intervjuer og samtaler ble 

derfor oftest gruppesamtaler, noen ganger med innspill fra flere personer i samme samtale. Eller 

at jeg hadde intervju med en informant om gangen, men med mange folk rundt oss, som kun 

var der uten å engasjere seg i spørsmålene. Det hjalp imidlertid å trekke seg tilbake av og til for 

å få distanse, slik at jeg kunne fortsette.  
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3.4 Deltakende observasjon 

Denne gangen skulle fokuset være på andre rundt meg, og hvordan de utførte sitt ziyarat, 

helgengravbesøk, hva som foregikk i helligdommen av aktiviteter, og hvordan stemningen var. 

Det var i det hele tatt mange spørsmål og inntrykk å sortere, siden helligdommene er en sentral 

del i min oppgave, ville jeg gjerne observere stedene før selve arbaeen. Når jeg først hadde 

kommet meg til sentrum av byen måtte jeg selvfølgelig ta turen til helligdommene, marqad al-

Hussein og marqad al-Abbas. Ikke bare ønsket jeg å utføre ziyarat, som en troende, men denne 

gangen hadde jeg først og fremst kommet som en forsker som er ute i feltet. I denne 

sammenhengen er det også viktig å fokusere på seg selv, også som en forsker, der jeg selv var 

en del av mitt feltarbeid. 

 

Da jeg ankom Karbala så jeg byens gater med flere mawakib al-khidma, frivillige teltboder som 

allerede var satt på plass. Andre mawakib al-khidma, khodam, frivillige jobbet fortsatt, med å 

sette på plass. Byen er allerede synlig med zowaar, pilegrimer, noe som ikke er uvanlig syn i 

den lille byen, med sin store betydning for de mange troende. Det er alltid pilegrimer som er 

innom for å utføre ziyarat besøk. Likevel er arbaeen et ekstraordinært høydepunkt. Denne 

gangen må både de lokale i byen, og de som styrer institusjonene i sin helhet forberede seg på 

å ta imot et folkehav av pilegrimer.  

 

Jeg møtte på flere av de lokale fra byen Karbala som gjorde i stand alt av forberedelser. Både 

de som tok i mot zowaar, pilegrimene, i hjemmene deres for hvile og overnatting, og de som 

delte ut mat og drikke i deres mawkib al-khidma. Jeg fikk samtidig observere flere andre 

aktiviteter som fant sted, alt fra bønn resitering til religiøse prekener. Jeg fikk tatt noe formelle 

og uformelle intervjuer, mens jeg var i Karbala, i tillegg til deltagende observasjon. Etter et 

lengere opphold i byen Karbala på over to uker, var det på tide å ta transport ned til byen Najaf. 

Det var viktig å komme seg til startpunktet for pilegrimsreisen til fots før det ble umulig å 

komme seg frem på grunn av stengte veier når det begynte å nærme seg den 20. safar, førti 

dagen.  

 

Den hellige byen Najaf er rundt en times kjøretur unna Karbala. Pilegrimene bruker ulike ruter 

for å gå til fots før de når destinasjonsmålet som er den hellige byen Karbala. Hovedruta for 

pilegrimsveien til Karbala, er fra den hellige byen Najaf. Jeg dro dermed til den hellige byen 

Najaf for å utføre ziyarat, besøk i imam Alis helligdom og startet derifra å gå til fots tilbake til 

Karbala, sammen med pilegrimene.  
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Mange pilegrimer både fra Irak, men også de som kommer fra andre land, velger å starte deres 

vandring fra byen Najaf. Det er her imam Alis helligdom ligger. Pilegrimene ønsker å utføre 

ziyarat (besøk) i marqad imam Ali (Alis helligdom), uttrykke en kondolanse til Hussiens far 

imam Ali, før man går til sønnenes grav som er marqad al Hussein i Karbala, og marqad abu 

Fazl al-Abbas. Jeg valgte dermed å gå langs hovedruta fra den ene hellige byen til den andre, 

fra imam Alis helligdom til Hussein og Abbas helligdommer. Jeg startet med å besøke farens 

grav og avslutte med sønnenes gravbesøk, slik som mange av pilegrimene har valgt denne ruta. 

Pilegrimsveien Najaf-Karbala utgjør en viktig del av min deltakende observasjon av 

pilegrimene som går til fots, de frivillige som jobber der og de mange sørgeritene som finner 

sted.  

 

Jeg gikk i tre dager med ryggsekk, kamera, mobil, notatbok og min dagbok. Jeg overnattet på 

veien fra Najaf til Karbala i to netter. Jeg gikk til fots tilsammen 100 km før jeg nådde 

destinasjonsmålet Karbala, sammen med millioner av andre pilegrimer. Jeg fikk oppleve 

varmen av samhold og brorskap, treffe mennesker fra ulike byer og land. Jeg fikk erfare den 

enorme frivilligheten og engasjementet som er blant de som jobber i mawakib al-khidma. Jeg 

fikk spise mat og drikke helt gratis, se på utrolige pasjonsspill, og lytte til latmiyat (flertall av 

latmiyah), klagesang. Ikke minst fikk jeg muligheten til å snakke med både khodam, frivillige, 

og zowaar, pilegrimene, og høre på hva de hadde å fortelle om arbaeen, og hvorfor de markerer 

denne høytiden.  

 

Det hele gikk selvfølgelig ikke smertefritt for seg, og gjennom ferden var det også mange 

utfordringer, som blant annet lite søvn, overnatte med fremmede folk, stå i lange køer gjennom 

de mange sikkerhetskontrollene, og bekymring over sikkerhetssituasjon i landet. Dette var 

spesielt med tanke på at pilegrimer  var et mål for terroristene. Slike utfordringer skal belyses 

nærmere under kapittel fem.  

 

3.5 Anonymisering og etiske refleksjoner 

De etiske utfordringer er noe man ikke kommer utenom i møte med andre mennesker, knyttet 

til spørsmål om nærhet og distanse som ofte kan dukke opp. Åsne Seierstad sitt tilfelle, og 

hennes skildring av bokhandleren fra Kabul, var det er et eksempel på hvordan bearbeidelse og 

formidlingsspråket kan ha betydning. Samtidig som det ikke alltid er like lett for en som skal 

forske på en fremmed kultur å forstå de normene som finnes i den ukjente kulturen (Aukrust 

2005:222).  
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Det kan imidlertid også være ekstra tanker en må gjøre seg når man utfører feltarbeid innenfra, 

slik som i mitt tilfelle. En må kunne holde balansen mellom  nærhet og distanse med sine 

informanter. Hvordan jeg skulle tolke informasjonen jeg fikk med et kritisk blikk, er noe som 

har formet bearbeidelsen av min datasamling. Ved flere anledninger har det vært svært 

utfordrende å ikke vise nærhet til mine informanter når de har snakket om hvordan de har mistet 

sin kjære under krig, invasjon, og andre omstendigheter. Jeg måtte legge mine spørsmål litt til 

side, og lytte til dem som et medmenneske, for å vise at jeg bryr meg om deres sterke historier 

som de åpner seg for å fortelle meg.  

 

I likhet med Lughod (1986, se under) hadde jeg også nettopp mistet min bestemor, og det var 

tøft å snakke om døden uten å bli selv berørt. Jeg hadde fått nyheten om min bestemors død 

mens jeg var i Kuwait og skulle på feltarbeid til Irak. Jeg var i sorg over tapet på en viktig og 

nær person for meg og gikk inn i Irak, kjent som  sørgelandet med min egen sorg over tapet av 

min farmor. Sosialantropologen Lila abu-Lughod skriver om sin opplevelse under feltarbeidet 

i Egypt i et beduin samfunn, når nyheten om en av beduin kvinnenes bror dør på følgende måte.  

 
Her brothers funeral finally changed her attitude toward me. When we got word that he had 
died, I insisted on going with the women in our household to pay condolences. I found the whole 
scene very moving, with the wailing and crying. When I squatted before old women to embrace 

her and give her my sympathies, I found myself crying. Her grief pained me, and because she 
had been ill for a while, I feared her health. With each new arrival the ritualized mourning 
laments would begin again, and I could not hold back my tears. This funeral had awakened my 
own grief over the death of my grandmother (Lughod 1986:21). 

 

Som Lughod fant jeg ut at jeg under mitt feltarbeid måtte være både forsker, og medmenneske.  

Jeg har tydelig gjort det klart for mine informanter som jeg har kommet i kontakt med om hvem 

jeg er, og hva jeg skriver om. Anonymisering av informanter er tatt hensyn til, slik at de alle 

har fått fiktive navn. Imidlertid bli deres historie gjenfortalt slik som de har fortalt dem.  
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4 DET HISTORISKE BAKTEPPE 

4.1 Shias troslære, og imamenes betydning 

Islam ble til på Den arabiske halvøya på 600-tallet. Tilhengere av religionen kalles for 

muslimer. I følge muslimer er både Koranen og hadith (beretninger), hva profeten Muhammad 

sa og gjorde, de to viktigste kildene.  

 

Muslimer kan deles inn i mange trosretninger, hvor de største og mest sentrale av dem er sunni 

og shia-islam. Sunni islam er den største trosretningen, med rundt 85 prosent tilhengere. Shia 

islam er på sin siden den nest største trosretningen i islam, og utgjør ca. 15 prosent av verdens 

muslimer. Videre er den største grenen innenfor shia-islam, ithna ashariyyah Tolvskolen. Iran, 

Irak, Aserbajdsjan og Bahrain har en majoritetsbefolkning som tilhører denne Tolvskolen. I 

tillegg har Tolvskolen vært statsreligionen i Iran siden tidlig 1500-tallet under Safavidene og 

frem til dagens moderne Iran (Vogt 2012:7-8). Det er denne Tolvskolen som kommer til å være 

fokuset i min oppgave. 
 
 
The succession to Muhammad is clearly the key question in Shi’I Islam and the principal factor 
separating Shi’is from Sunni majority. The question is not only who was the successor of 
Muhammad but also the nature of the role of the successor, for it is both these points that Shi’is 
and Sunnis disagree (Momen 1985:11). 

 

Det er spørsmålet om hvem som skulle ta over lederskapet etter profetens bortgang, som sunni 

og shia-muslimer striden springer utfra. Her kommer ulike beretninger om den historiske 

striden etter profeten Muhammads død i 632. Sunni-muslimer anser Ali som den fjerde og siste 

kalifen, stedfortreder, mens shia-muslimene anser på sin side at profeten Muhammad allerede 

før sin bortgang hadde utpekt Ali som sin stedfortreder. Dette skal ha skjedd i samme år som 

Muhammads bortgang i 632 ved Ghadir Kumm, et vanningssted som ligger mellom Mekka og 

Medina. Her skal profeten ha utpekt Ali i full offentlighet som leder for den muslimske umma, 

felleskapet etter at han hadde returnert fra sin pilegrimsreise. Denne historiske begivenheten er 

også bekreftet i de klassiske sunni-samlingene, men tolkningen av Ghadir Kumm er ulik hos 

sunni-muslimene.  Shia-muslimene knytter også denne hendelsen til dette koranverset: «I dag 

har jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet min nåde mot dere, og godtatt islam som religion 

for dere» (Koranen 3:5) (Vogt 2012:38). Ifølge shia islam er dermed Ali den legitime lederen 

etter profeten Mohammeds død. Ali blir ansett som den første imam, i tolvrekken av imamene.  
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Det er mange hadith-beretninger fra profeten Muhammad om Alis tapperhet og visdom, men 

også hans rettferdighet og godhet. Profeten Muhammad skal blant annet ha sagt: «jeg er 

visdommens by, Ali er porten» (Vogt 2012:43). Shia-muslimer er også synonymt med shi’at 

Ali (alis parti). Selv om imam Ali var den første kalifen ifølge shia islam, og den fjerde i følge 

sunni islam, der begge anser ham som en viktig symbol, han var både den politiske og åndelige 

lederen, likevel slapp han ikke unna sine motstandere. Imam Ali ble forsøkt drept av Abdu’r-

Rahman ibn Muljam i Kufa, men endte med å bli hardt såret. Likevel to dager etter endte hans 

liv med martyrdøden i Ramadan måneden i året 661(Momen 1985:25).   

 

Grunnlaget for shia islam består da blant annet av denne imamlæren som går ifølge Kari Vogt 

ut på følgende: 
 

Imamen er bærer av guddommelige egenskaper: han har fullkommen kunnskap og innsikt i loven 
og åpenbaringen, og han er ikke bare fullkomment rettferdig og uten syn (ma’sum) – men også 
ufeilbarlig (isma). Disse kvalitetene forutsetter noe mer enn menneskelig natur, og imamen er da 
også bærer av et guddommelig lys som ble til før skapelsen. I en hadith sier profeten: Gud skapte 

Ali og meg av lys, før Adams skapelse (Vogt 2012: 32). 

 

For shia-muslimer er det i tillegg til koranen og profeten Muhammads hadith også viktig å 

vektlegge hadith fra ahlul bayt (Husets folk). Hva de sa og gjorde er en sentral del av shia-

islamsk teologi. Dette presiseres ofte med hadith beretningen fra profeten Muhammad og hva 

han sa om hans ahlul bayt: 

 
Min familie er som Noas ark, Den som går ombord i arken blir frelst, den som holder seg borte 
blir tatt av bølgen (Momen 1985:17) 

 

For å kunne forstå shia-muslimenes ritualmarkeringer av sorg og feiring, er det nødvendig å 

kunne se disse i lys av denne imamdoktrinen, da de er tett knyttet opp mot hver enkelt imam. 

Shia-muslimer har mange markeringer i tillegg til markeringer som id-feiring og fastemåneden 

ramadan. De markerer også imamenes mawalid (fødselsdager) og ahzaan, (sorg) knyttet til 

imamenes dødsfall. Arbaeen er en av de mest kjente og største av dem. Denne høytiden 

markerer noen av de tidligste imamers død.  

 

Mens alle imamene stort sett har lidd martyrdøden har den tolvte og siste imam gått i 

okkultasjon. Den siste imamen har mange navn og tittel, men mest kjent er han under navnet 

Mahdi, (Den som er guddommelig veiledet). Ifølge shia islam lever den siste imamen, men har 
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gått i skjul for å spare hans liv, og for å fylle verden med rettferd etter at den har blitt fylt med 

urett.  
 
Mahdi skal reise seg mot all urett som er begått mot Alis hus, og hele det apokalyptiske 

krigsscenarioet er konstruert over beretningen om slaget ved Karbala. Men her har ikke shia-
islams hellige imamer offerrollen, nå er de seirende helter. Tanken om hevn må til slutt vike for 
budskapet om ny orden, et nytt samfunn som gir rettferdighet og barmhjertighet til alle 
undertrykte og sosialt utstøtte (Vogt 2012:55). 

 
 
 
Troen på imamene er en essensiell del shia-muslimenes tro og lære og er derfor en god 

innfallsvinkel til å forstå hvordan shia muslimer forholder seg til imamene. Slik som profetene, 

regnes alle imamene ufeilbarlige, allvitende og syndfrie. Ifølge shias troslære er imamenes 

funksjon som voktere og fortolkere av den guddommelige åpenbaringen profeten mottok. 

(Momen 1985:147). Imamene er dermed guddommelig utpekt og retten til å lede og være imam 

går i arv til tolv etterfølgende imamer i Profetens familie. Sunni-herskerne på sin side som styrte 

staten godtok ikke at lederskapet gikk i arv til profetens nærmeste familie. De diskrediterte shia-

muslimene og avskrev shia-retningen som vranglære, og mente at kalifen ikke har en religiøs 

fortrinn (Selvik 2018:57). Gjennom historien har imamene levd et undertrykket og farefullt liv 

som følge av deres posisjon og rolle som religiøse og politiske ledere av en minoritetsgruppe 

som stod i opposisjon til makthaverne. Ifølge shia islam, ble alle imamene martyrer ved 

forgiftning og drap og den siste tolvte imamen lever fortsatt i skjult (Ostovar 2016:25). Etter 

den tolvte imamens siste okkultasjon, tok Shia lærde over imamenes funksjoner og oppgaver i 

samfunnet. De fikk rollen som forvaltere av imamenes arv i tråd med dette er deres rolle å 

veilede muslimene, religiøst så vel som politisk samt tolke islamsk lov (Nasr 2007:70, 

Walbridge 2001:3-4).  

 

Imamtroen som er en særegen oppfatning av religiøs autoritet i shia Islam, er med å indikere 

hvorfor shia-lærdes autoritet og funksjon i samfunnet er fundamental. Innenfor Tolv-skole 

retningen er det definert religiøs hierarki med blant annet ayatollaher, mujtahid, og marja’ al-

taqlid (Momen 1985:204). Øverst i hierarkiet får man tittelen ayatollah, som betyr Guds tegn. 

Dette er en ærestittel som de lærde med høyest religiøs utdannelse og autoritet får (Momen 

1985:151)   
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Marja’ al-taqlid doktrinen gav de lærde stor sosial, politisk og religiøs innflytelse. I henhold til 

denne doktrinen ble autoritetsstrukturen sentralisert i slutten av 1800 tallet. Shia-muslimer 

innenfor denne retningen skal i utgangspunktet følge en marja’, kilde til etterfølgelse 

(Liengaard 2008:69). En av de største og fremtredende shia lærde på hans tid var al-Shaykh al-

Mufid fra Baghdad (d.1022). Han hevdet blant annet at ulama representerer imamene på jorden 

(Çakmak 2017:843). I dag er det Ayatollah Ali al-Sistani, med følgere verden over er som har 

sitt hovedsete i Najaf.  

 

I Shia-Islam har imamlæren og marja’ al-taqlid doktrinen en sentral plass om hvordan religiøs 

autoritet og politisk makt skal opprettholdes. Slik har shia ulamas rolle i de hellige byene Najaf 

og Karbala gitt dem stor gjennomslagskraft gjennom historien ved å fremstille og legitimere 

sin agens som representanter av imamene og utøve religiøst så vel som politisk makt. Gjennom 

historien har avgjørende fatwaer blitt utstedt av Ayatollaher, blant annet Mirza Muhammed 

Taqi Shirazis fatwa jihad mot britene (Nakash 2003:67-68) og Ayatollah Mirza Hassan Shirazis 

fatwa mot bruken av tobakk (Batmanghelidj 2016:100). 
 
4.2 Beretningen om slaget ved Karbala 
 
Slaget ved Karbala kan ses på som en fortsettelse av slaget ved Siffin fra 657, der grunnleggeren 

av umayyade-dynastiet, herskeren Muawiya, med hans hovedsete i Damaskus marsjerer inn til 

Kufa for å kjempe mot imam Ali som var den politiske lederen av Kufa den gang. Slaget ved 

Karbala er historien om Hussein ibn Ali, sønn av Ali, som sammen med hans nærmeste familie, 

og følgesvenner på 72 personer, med både barn og kvinner kjempet, mot Yazid ibn Muawiya, 

sønn av Muawiya (Richard 1995:29). Yazid sammen med Ubayd Allah ibn Ziyad, brutal 

guvernøren i Kufa under Umayyada dynastiet, Umar ibn Sa’d (øverstkommandøren i Kufa), i 

tillegg til Yazids hær som var på flere tusen menn var nå klare til å presse baya, trosløfte fra 

Hussein ibn Ali.  

 

Det historiske slaget skulle nå bli et faktum og fant sted på ørkensletten ved Karbala i 680 etter 

at Hussein, den tredje imam i tolvrekken ifølge shia islam avsto fra å gjøre baya, trosløfte til 

Yazid, som hadde overtatt kalifatet etter sin far. Det var øverstkommandøren Umar ibn Sa’d, 

som ledet Yazids soldater, for å omringe Husseins og hans følge. Målet var å presse frem 

trosløftet til den nye kalifen Yazid, slik at han kunne fremstå som en legitim leder i alles øyne. 

Dette nektet Hussein å gå med på, og dette resulterte i at Hussein og flere av hans nærmeste 

kom til å lide en brutal død fra Yazids nådeløse menn. Umar ibn Sa’d ga soldatene ordre om å 
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svekke Hussein og hans følge ved å hindre dem i å hente vann (Richard 1995:29). I flere dager 

led Hussein og hans følge av tørste i den varme ørkensletten ved Karbala, like ved elven Eufrat.  

 

Hussein samt hans følge hadde slått leir like ved Eufrat allerede fra den andre i måneden 

muharram, og frem til den niende dagen, og var omringet og hindret til å komme seg noe videre 

på. Ashura, (tiende dagen i muharram) starter Yazids hær, som var militært overlegne, kampen 

med å drepe en etter en av Husseins nærmeste. Al-Hurr al-Timimi  som var general, og var av 

de som hadde blitt sendt med hans tusen menn for å kjempe mot Hussein, men etter å ha hørt 

Hussein tale ble al-Hurr rørt av Husseins ord, og valgte heller å slutte seg til Hussein og kjempe  

mot Yazids hær. Al-Hurr skulle da bli en av de første martyrene i Karbala slaget. På slutten var 

det ikke mange igjen av Husseins familie og følgesvenner. Av de mange tragedier som utspiller 

seg ved Karbala slaget, der flere hellige personer mister livet på en brutal måte, har nå turen 

kommet til Husseins halvbror Abbas. 

 

Abbas var sønn av imam Ali, men hans mor var ikke profetens datter Fatima al-Zahra. Hans 

mor er Alis andre kone, som han giftet seg med etter Fatima al-Zahras død. Hun var kjent under 

navnet Um al-Banin, mor for guttene, fordi hun hadde ingen jenter men fire gutter: Jaffar, 

Abdullah Uthman og Abbas. Alle fire  ble drept ved Karbala slaget. Selv om Abbas ikke var 

masum, feilfri imam og kun var halvbroren til Hussien, har han imidlertid fått stor plass i  shia- 

islamsk litteratur. Abbas er kjent som fanebæreren og saqa al-otasha, den som deler ut vann til 

de tørste. Disse kallenavnene Abbas har fått utdelt springer ut fra beretninger fra Karbala, og 

den rollen Abbas hadde i marakat al-Taaf Karbala slaget. Abbas prøvde å bringe vann til 

kvinnene og barna som var tørste i den hete varme ørkenen og hadde vært uten drikkevann i tre 

dager. Abbas kjempet seg frem til nahr al-alqami, en liten elv dam i Karbala som springer ut 

fra elven Eufrat, for å fylle med drikkevann. Dette klarte ikke Abbas å lykkes med, fordi elven 

var omringet av Yazids hær. Abbas ønsket ikke annet enn å hente vann til de kvinner og barn 

som var i leiren og led av tørste. I det han nærmet seg Eufratfloden for å bringe vann tilbake til 

leiren ble han også angrepet og fikk sin arm avhogd, og ble brutalt drept (Momen 1985:29-30).  

 

Sosialantropologen Pedram Khosronejad analyserer et av maleriene av Abbas ved slaget ved 

Karbala og beskriver blant annet hvordan Abbas blir angrepet og får først sin høyre hånd kuttet 

av. Til dette skal han ha sagt følgende:  

 
‘’Wallah in qatatum al-yamini ini uhami abadan al-dini’’ (jeg sverger til Gud selv om de hugger 
av min høyre hånd sannelig kommer jeg alltid til å beskytte min religion) (Khosronejad 2012:4). 
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Når Hussein fikk vite om drapet på hans bror Abbas ble han fortvilet og skal ha sagt: alana 

ankasara thahri wa qalat hilati «Now my back has been broken and my strength has 

diminished» (Nakash 2003:145) 

 

I dag finnes det et egen liten ziyarat, besøkssted  150 meter unna selve helligdommen. Den er 

et symbolsk sted for hendelsen som inntraff med Abbas. 

 

Hussein hadde ikke så mange igjen nå, han bar sitt lille spedbarn  Abduallah, også kjent som 

Ali Asghar, for å trygle om vann for ham. Dette ble heller ikke tatt hensyn til, og istedenfor å 

gi barnet vann kom det piler fra alle kanter og gjennomboret Ali Asghars hals. Deretter hadde 

turen nå kommet til hovedmannen som Yazid var ute etter, nemlig Hussein, som hadde nektet 

å sverge troskap til ham. Hussein ble også brutalt drept, trampet ihjel av hestene og tilslutt 

halshugget. Videre ble hans hode satt på et spyd for så å bringe det bort til Yazid. Kvinner og 

barn ble tatt til fange sammen med Husseins søster Zaynab, og Ali ibn al-Hussein, også kjent 

som Zaynu’l-‘Abidin (han var også den fjerde imam), som under slaget var hindret til å slåss 

ved Husseins side på grunn av sykdom, og måtte ligge i teltet (Vogt 2012:46). Ubayd Allah 

ønsket heller ikke å spare Ali ibn Husseins liv om det ikke hadde vært for Zaynab. Hun 

protesterte mot Ubayd Allah ved å si følgende til ham: 
 

‘O Ibn Ziyad! You have split enough of our blood’, and then she put her arms around ‘Ali’s 
neck and said: ‘ By God! I will not be parted from him, and so if you are going to kill him, then 
kill me with him’ (Momen 1985:31). 
 

Beretningen om Jabir al-Ansari’s pilgrimsferd fra Medina til Karbala for å hylle Hussein, 

markerer det som kalles ziyarat al-arbaeen. Al-Ansari skal ha vært den første som hyllet graven 

til imamen, og skal ifølge beretninger ha vasket seg i Eufrat elven for så å påføre seg parfyme. 

Deretter skal Jabir al-Ansari ha gått mot graven mens han lovpriset gud for hvert steg han tok. 

Når han ankom graven skal al-Ansari ha ropt ut ”Å Hussein. Å Hussein. Å Hussein.” Etter 

tredje gang skal al-Ansari ha sagt ”hvorfor svarer ikke en venn, sin venns (rop)? for så å selv 

svare: ”men hvordan skal han kunne svaret når blodet er smurt på nakken hans, og hodet er 

kuttet fra kroppen?”(imamreza, al-islam). Jabir sine ord ble ofte sitert i mange av de ritene som 

jeg tok del i, og dette er fortellingen som er utgangspunktet for dagens arbaeen. 
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4.3 Helligdommene, og Karbala som hellig sentrum for pilegrimer 

Muslimer har den obligatoriske hajj, pilegrimsreise til byen Mekka for å besøke Guds hus 

(kaba), som alle muslimer skal foreta seg i løpet av livet, om de har helse og økonomi til det. I 

tillegg har shia-muslimer tradisjon for å besøke gravsteder til personer som de anser som 

hellige. Pilegrimsbyene for shia-muslimer er mange, det er både ziyarat besøk til imamene som 

er populært, men også ziyarat til andre hellige personer og steder. Det er likevel først og fremst 

imamenes helligdom de troende er ivrige etter å besøke. Imamene er gravlagt i tre land der 

Hasan (den andre imam) Zayn al-Abadin (fjerde imam), Mohammed al-Baqir (femte imam), 

Ja’far al-Sadiq (sjette imam), i tillegg til Fatima al-Zahra profetens datter er alle gravlagt i al-

Ba’qi i Medina. Ba’qi er også den eldste gravlunden og har blitt utsatt for angrep og ødeleggelse 

av wahhabitene i Saudi-Arabia, i tillegg til at det er forbudt for kvinner å besøke gravlunden. 

Profeten Mohammed er også gravlagt i den hellige byen Medina. Imam Ali Reza (åttende i 

rekken), er den eneste imamen som er gravlagt i Iran, men med den største helligdommen i 

pilegrimsbyen Mashhad, med rundt 20 millioner pilegrimer hvert år som besøker helligdommen 

(Vogt 2012:79).  

 

Resten av imamene er alle gravlagt i Irak, og det er også i Irak det finnes flest helligdommer. 

Nakash beskriver byene med helligdommene i for «The shrine cities», og her referer han til 

byene Najaf, Karbala, Kazimayn og Samarra (Nakash 2003:163). I Najaf er Ali (første imam) 

gravlagt, i Karbala er Hussein (tredje imam) gravlagt sammen med hans halvbror Abbas. I 

hovedstaden Baghdad, Kazimayn er det Mosa al-Kazim (syvende imam) og al-Jawad (niende 

imam) som er gravlagt. I Samarra er det Ali al-Hadi (tiende imam) og Hasan al-Askari (ellevte 

imam) som er gravlagt. 

 

Det er spesielt helligdommene av Ali og Hussein som har en særskilt status. For shia-muslimer 

er ziyarat besøket ment for å vise at de anerkjenner imamenes autoritet som ledere for det 

muslimske samfunnet etter profeten Mohammed. Samtidig som ziyarat også skal opprettholde 

(ahd) mellom de troende og imamene (Nakash 2003:163). 

 

Gravstedet til Hussain ibn Ali i Karbala blir i shia islam sett på som en av de mest sentrale 

helligdommene innen denne trosretningen. Dette understrekes i ulike beretninger om 

viktigheten av å besøke graven, og hvilken belønninger som venter den troende etter en slik 

pilgrimsferd. På bakgrunn av dette reiser shia-muslimer fra verden rundt til Irak, for å besøke 

Karbala. Slik forklarer historikeren Moojan Momen hvor sentral Hussein er i shia islam:   
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Above all, the martyrdom of Husayn has given to Shi’i Islam a whole ethos of 

sanctification through martyrdom. Although the Shi’is were persecuted all through their 

early history and, according to their traditions, every single one of the Imams suffered 

martyrdom, it is above all the martyrdom of Husayn that has given this characteristic to 

Shi’i Islam (Momen 1985:33). 

 

Gravplassen til Hussein, shia-muslimenes tredje imam, har ikke bare blitt besøkt av de troende, 

men den har også vært utsatt for flere angrep gjennom tidene, slik som de fleste av shias 

helligdommer har blitt. Det første angrepet kom under Abbaside kalifen al-Mutawwakil i år 

850, da helligdommen ble jevnet med jorden. Selv om graven ble konstruert igjen, kom den 

under gjentatte angrep, og i 1801, under den andre herskeren av det saudiske kongedømmet, 

ble Karbala plyndret, kuppelen brent og omtrent 5000 innbyggere massakrert av wahhabitter. 

(Momen 1985:33; Crooke 2015:59) Wahhabi sektens fiendtlige innstilling til religiøse 

minoriteter, særskilt shia, har opphav i Muhammad bin abd al-Wahhab’s teologiske tolkning 

av islam, grunnleggeren av Wahhabismen. For sistnevnte blir shia-muslimer betegnet som 

rafida – ”rejeksjonistene” eller ”avvisere”. Dette ordet, som er av arabisk opphav, hentyder til 

shia-muslimenes fornektelse av de tre første kalifenen i ummayyada-dynastiet, Abu Bakr, 

Omar, og Uthman, som i sunni-islam blir betraktet som rettmessige kalifer, etterfulgt av Ali, 

shia-muslimenes første og  rettmessige imam og kalif.  

 

Medlemmer av wahhabi-bevegelsen anser seg selv som ”muwahiddun” et ord som understreker 

deres vektlegging av guds absolutte enhet (tawhid). Dette betyr at de avviser enhver handling 

som de mener antyder til polyteisme, som for eksempel besøk av helgengraver. Videre forkaster 

wahhabittene nyvinning av tradisjoner og koran fortolkning, kjent som bida. (Encyclopaedia 

Britannica, Wahhabi: 2018). Denne strenge fortolkningen av islam slo rot i Saudi Arabia, hvor 

det manglet en følelse av enhet. Dermed ble religiøs nasjonalisme i form av wahhabismen– som 

shia-muslimer ble ekskludert fra – den samlede faktoren som den saudiske staten bygget sin 

identitet på. Drevet av en ambisjon om å "rense" islam, forsøkte medlemmer av wahhabittene 

å eliminere praksis som avvek fra det de oppfattet som "ekte islam"(Matthiesen 2013:21). Slik 

kom shia-muslimer, med sin ulike religiøse identitet, ansett for å være et legitimt mål: og snart 

ble anti-shiaismen et innenlandsk, så vel som et utenrikspolitisk grunnlag for den saudiske 

staten, hvis implikasjoner nådde langt utenfor statens grenser. Dette var med på å fremmet og 

sementere en kollektiv følelse blant shia-muslimene.  
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Gjennom tidlig islamsk historie har shia-muslimer vært i opposisjon mot makthaverne. Shia-

muslimer bygger sin ideologi på Husseins martyrium, der Yazid blir sett på som den 

urettmessige umayyade-herskeren. Hussein handler om kampen mellom den rettferdige og den 

urettferdige, godhet mot ondskap. Denne martyrium historien har politisk dimensjon flettet inn 

i det religiøse. Imam Husseins historie har blant annet blitt brukt til å motivere til opposisjon 

gjennom tidene. Et eksempel er hvordan Imam Hussein ble brukt aktivt for å motivere til kamp 

mot Shahen av Iran. «Muharram-budskapet om undertrykkelse og lidelse, forløsning og 

frigjøring åpner for en lang rekke tolkninger» (Vogt 1997:109). 

 

I motsetning til Irak har Iran en lang historie tilbake i tid med shia islam som statsreligion. Så 

tidlig som 1501 fikk Iran shia islam som sin statsreligion under Safavid-dynastiet. Senere fulgte 

også Qajar-dynastiet i samme spor som sitt tidligere fotgjenger (Vogt 1997:33). Når det 

kommer til Iraks tilfelle har shia-muslimer hatt brutale og undertrykkende sunni-muslimske 

herskere, som stort sett hatt makten. Med unntak  av korte perioder, slik som under Buyide-

dynastiet i 945. Shia-muslimene har ellers gjennom forskjellige epoker vært utsatt for 

diskiminering og undetrykking. I 1977 ble shia-muslimenes sørgehøytid arbaeen slått hardt ned 

på fra Baath-regimet. 
 

The Baath regime forbade the Shiite rituals of mourning and remembrance in 1977. The police 
locked the big gate that led to the shrine of Husayn and Abbas. They stood by the locked gate 

with guns to prevent people from entering the shrine (Sharif 2005:138). 
 

Med arbaeen opprøret I 1977 som utgangspunkt skal jeg redegjøre for den shia-muslimene 

under Saddams ulike epoker.  

 

4.4 Baath-partiet kommer til makten og Saddams første epoke 

I 1968 klarte Baath-partiet å komme til makten i Irak ved et kupp. En av de sentrale personene 

bak kuppet var generalen Hasan al-Bakr som også ble president av landet frem til 1979. For å 

beholde makten og ikke bli selv utsatt for kupp startet al-Bakr tidlig med å bygge en ring rundt 

seg med det som han anså som lojale personer. Saddam Hussein var en viktig person her, som 

fikk i oppgave å rekruttere Tikrit menn fra al-Bu Nasir stammen , som både al-Bakr og Saddam 

selv var en del av. Hvem som skulle få de mest sentrale posisjonene ble dermed avgjort basert 

på hvilken provinsiell bakgrunn man hadde; nemlig at man skulle være sunni-araber, og nært 

knyttet til hverandre gjennom klanen av den større stammen til al-Bu Nasir fra Tikrit  (Tripp 

2007:191).  
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Saddam al-Tikriti var dermed av de personene som hadde en viktig og sentral rolle under al-

Bakr presidentskap, hvor han blant annet var visepresident, i tillegg til å være nestleder for det 

Revolusjonære kommandorådet. Saddam klarte med dette å bygge et sterkt hemmelig politi, al-

jihaz al-amn, også kjent som mukhabarat (Tripp 2007:188). Saddam klarte også å dele ut de 

viktigste og mest strategiske posisjonene til først og fremst sine egne. Dette styrket Saddam, 

som hadde fått full kontroll over sikkerhetsapparatet, noe han klarte fort å utnytte til sin egen 

fordel (Tripp 2007:207). I 1979, når tiden var inne for Saddam til å overta makten helt og 

holdent, skjedde det kun som en symbolsk fremtreden (Tripp 2007:214). Saddam hadde 

allerede mye makt og kontroll selv før 1979. Denne makten hadde vokst helt til den ga Saddam 

en naturlig posisjon som presidenten av Irak.  

 

4.5 Saddams andre epoke og den tidligere fasen av maktovertakelsen 

Saddam fulgte opp en politikk som skulle vise seg til å være en forlengelse av det al-Bakr 

representerte, og som Saddam hjalp til med å bygge opp under al-Bakrs ledelse. Saddam hadde 

lært leksa, og var ekstra varsom med hvem som skulle inkluderes inn i hans nærmeste sirkel. 

Ikke hvem som helst fikk være en av Saddams lojale og trofaste menn, og han viste heller ingen 

nåde til de som han anså som mistenkelige, og måtte ryddes unna vei. Raskt etter at Saddam 

hadde tatt over makten, satte han i gang en intensiv kamp mot de som kunne virke mistenkelige 

eller som han mislikte og var usikker på. Saddam inviterte en stor forsamling bestående av 

menn fra Baath-partiet i det lokalet som er kjent under navnet, al-khold, den 22.juli 1979 og det 

var herfra Saddam startet fryktkampanjen sin, først og fremst mot personer som han hadde 

jobbet tett med i flere år, og som også hadde viktige verv i Baath-partiet under al-Bakr. De fikk 

alle en etter en lest opp sitt navn, og ledet bort fra stedet uten å kunne forsvare seg mot de 

anklagene Saddam hadde rettet mot dem. Av dem ble minst 22 henrettet, og flere ble satt i 

forvaring (Abdullah 2011:136). Det var slik Saddam startet med å markere seg etter å ha tatt 

over den totale makten i landet, nemlig som den nådeløse, og brutale mannen som alle skulle 

ha grunn til å frykte. 

 

Kort tid før Saddam hadde tatt over makten i Irak, hadde nabolandet Iran veltet sin sekulære 

monarki til fordel for en islamsk republikk. Dette så Saddam på med stor bekymring, fordi han 

fryktet innflytelse fra nabolandet på shia-muslimene i Irak som også var majoriteten i landet. 

Med en allerede eksisterende konflikt på spørsmål om hvem som har suvereniteten over Shatt 

al-Arab elven og provinsen  Khuzistan, kunne Saddam bruke det til sin fordel til å gå i krig mot 

Iran (Tripp 2007:224). Den første gulfkrigen mellom Iran og krig var et faktum og  
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22.september 1980 startet krigen. En langvarig og blodig krig, som varte helt ut i 1988 med 

store menneskelige og materielle tap på begge sider.  

 

4.6 Shia opposisjon under Saddams Baath-regime 

Saddams Baath-parti kom til å kontrollere alle aspekter av det offentlige liv, og det var en hard 

politikk som gjaldt med undertrykking, vold og massearrestasjoner. Selv ikke ulama, de 

geistlige fikk slippe unna, og mange ble til og med henrettet (Tripp 2007:212-213). Dette førte 

med seg at shia-muslimer  søkte å samle seg, for å organisere motstand mot denne hardhendte 

Baath-politikken som spesielt gikk utover shia-muslimer i landet. En sentral og viktig skikkelse 

for opposisjonen ble den karismatiske og intellektuelle ayatoallah, Mohammed Baqir al-Sadr. 

Baath-partiet hadde allerede på sin side rettet en stor kampanje mot shia-muslimer, der flere 

tusen irakere ble utvist til Iran i slutten av 1970-tallet under påskudd av at de opprinnelig var 

iranere, eller hadde en eller annen form for persisk forbindelse. Baqir al-Sadr ønsket ikke å tie 

om situasjonen og la ikke skjul på hans ståsted, og forakt for Baath-partiets anti shia politikk. 

Dermed ble Baqir al-Sadr sett på som en naturlig egnet lederskikkelse i kampen mot den 

totalitære Baath-partiet (Nakash 1994:137). Baqir al-Sadr sine tydelige ytringer mot Saddams 

Baath-parti kom til å få store konsekvenser. Både Baqir al-Sadr og hans søster Bint al-Huda ble 

bortført av regimets hemmelige politi, al-Jihaz al-Amn, fra Najaf og til hovedstaden Baghdad, 

der ble de henrettet i løpet av kort tid, og i all hast den 9.april 1980 (Tripp 2007:221). Til tross 

for at shia majoriteten i landet lenge hadde vært undertrykt, selv under tidligere historie var det 

likevel Saddam som tok steget enda videre med å gå så langt som å ta livet av selve det 

ideologiske og åndelige symbolet på lederskapet for shia opposisjonen. Imidlertid kunne ikke 

Saddam ta livet av opposisjonen ved å henrette Baqir al-Sadr. Henrettelsen skapte heller enda 

ytterligere opposisjon  mot Saddam, hvor al-Sadr ble sett på som martyren. Han var fortsatt et 

levende symbol for opprør, selv etter hans død.   

 

Saddam skulle ta landet inn i enda en krig og 2.august 1990 ble starten på den andre gulfkrigen. 

I motsetning til Iran-Irak krigen som Saddam hadde fått støtte fra flere vestlige land med USA 

i spissen, ble Kuwait invasjonen sett på som svært upopulær. USA bestemte seg for å gripe inn 

og ledet et angrep mot Irak kjent som «operasjon ørkenstorm», sammen med andre 

koalisjonsstyrker. Dette førte til at Iraks invasjon av Kuwait kunne avsluttes og en våpenhvile 

ble undertegnet 28.februar 1991. 

 

Med brudd i forholdet mellom Saddam og gulfstatene, samt det internasjonale samfunnet etter 

Kuwait invasjonen, så den irakiske opposisjonen en mulighet til å reise seg opp mot Baath-
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regimet. Tidlig mars 1991 brøt intifada opprør ut i store deler av sør-Irak, med et forsøk på å 

styrte den forhatte diktatoren Saddam (Tripp 2007:246). Både i sør og nord-Irak, i tillegg til 

hovedstaden Baghdad, primært i madinat al-Sadr reiste folket seg opp til opprør.  USA som 

hadde på sin side motivert det irakiske folket til opprør, valgte heller å trekke seg. En av 

opprørerne fortalte en reporter fra The New York Times følgende: 

 
Bush said that assessing the consequences of the Gulf War and their insurrection against 
Saddam. We rebelled against Saddam, but where is Bush? Where is he? Kuwait is destroyed by 
Saddam (Nakash 1994:276).  

 

I motsetning til shia-muslimene klarte kurdere i nord å skaffe seg selvstendighet med USAs 

støtte. Mars intifadaen (opprør) 1991 kom til å være en hendelse som skapte enda ytterligere 

konsekvenser for shia-muslimene og for hele sør-Irak. Samtidig som det også bidro til å forme 

en viktig nasjonal identitet av det shia-irakiske folket (Nakash 1994: 274-275). 

 

Den shia-muslimske opposisjonen fortsatte og i desember 1996 ble det gjort forsøk på å henrette 

Saddams eldste sønn Uday. Til tross for at Uday ble hardt skadet under angrepet overlevde han 

og opposisjonen hadde ikke sjans mot et sterkt bevæpnede regimet (Tripp 2007:263). Vold, 

henrettelser og massearrestasjoner ble en hverdag i tiden fremover, særlig da rettet mot sør i 

landet der opprøret hadde startet.  Flere av de geistlige var under husarrest eller ble henrettet. 

Stor-ayatoallah al-Sistani ble i 1994 også satt i husarrest, dette for å begrense hans kontakt med 

samfunnet. I tillegg til å skjule bort de som kunne bli sett på som ledere for det shia-muslimske 

samfunnet i Irak (Tripp 2007:265). 

 

Shia-muslimene i Irak har gjennom tidene opplevd mye undertrykking og forfølgelse. Saddams 

Baath-regime var kun en kontinuitet av enda mere grusomheter rettet mot shia-muslimene. 

Saddam klarte å føre landet i flere grusomheter og ødeleggelser, ikke minst i flere krig, 

sanksjoner og invasjon. Selv om shia-muslimer var en sterk utsatt gruppe for Saddams 

brutalitet, så var dette gjeldene for de fleste av befolkningen også. Et eksempel på dette var 

hvordan Saddam beordret hans fetter Ali Hasan al-Majid som var leder for sikkerhetstjenesten 

(mukhabarat) til å gå til angrep mot nord-Irak. Ali Hasan al-Majid ble den ansvarlige mannen 

bak al-Anfal massakren i nord-Irak. Al-Majid gikk til angrep med kjemisk våpen i byen Halabja 

mars 1988 og tok livet av 100 000 mennesker og drev resten av befolkningen på flykt til Iran 

(Tripp 2007:236). Dette til tross for at kurdere i nord var stort sett sunni-muslimer.  
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Slutten på Saddams Baath-regime ble en realitet først i 20.mars 2003, den USA-ledende krigen 

gikk under navnet «Operation Iraqi Freedom» (Tripp 2007:274).  

 

4.7 Irak etter Saddamsfall 

Vali Nasr starter sin bok The Shia Revival (2007) med å beskrive det han så gjennom TV-

skjermen under en reise til Pakistan i april 2003: 
 

Two million Shias gathered in the Iraqi city of Karbala to mark the Arbaeen, the 
commemoration of the fortieth day after the martyrdom of the Shia saint Imam Husayn at 

Karbala in 680 C.E. Saddam Hussein had banned such gathering for years. The last thing he 
wanted was that many Shias together in one place, in state of the high religious excitement, 
venerating a hero of their faith who was a close relative of the Prophet Muhammad  himself and 
who – so the Shia believe – had dies resisting tyranny to the last (Nasr 2007:18).   

 
 
Slutten på Saddams  totalitære Baath-regime skulle bety starten på shia-muslimenes frihet til å 

blant annet å markere sine sørgeriter i all offentlighet. Likevel gikk det ikke smertefritt å 

markere slike sørgeritualer. Denne gangen ble shia-muslimer utsatt for angrep fra wahhabi 

terrorister. Spesielt var høytider som ashura og arbaeen ofte et mål for terrorangrep. 
 
 

I tillegg har Irak blitt slagmark for utenlandske militante islamister som både vil bekjempe USA 
og demme opp for shi’a-innflytelse. Islamistene har gjennomført blodige angrep på sivile shi’a-
muslimer og slik ytterligere etnifisert konflikten i Irak (Selvik & Stenslie 2007:65) 
 
 
 

Nærmest ti år etter Saddams regimefall drar jeg ut på feltarbeid i Irak for å skrive om arbaeen, 

og snakke med frivillige og pilegrimer om deres opplevelser fra denne høytiden. Her møter jeg 

mange forskjellige mennesker i alle alder, både kvinner og menn og til og med barn. De har 

kommet fra forskjellige irakiske byer. Samtidig er det også andre pilegrimer som har kommet 

fra naboland, og ellers andre steder i verden. Det er flere av de irakiske pilegrimer, så vel som 

frivillige som jeg har snakket med som husker godt hvordan arbaeen  var under Saddams Baath-

parti. En mann i 50-årene som utfører khidma (frivillig tjeneste) forteller om forbudet mot 

arbaeen under Saddams Baath-parti på følgende måte: 

 
Jeg og mange andre pleide å gå til fots fra byen Hilla, i all skjul gjennom basatin (skogen). Vi 
kunne ikke gå gruppevis, så vi gikk hver for oss, og siden det var forbudt og risikoen for å bli 
tatt var der, foregikk pilegrimsvandringen kun på kveldstid. Falahin (flertall. bonde) visste at 
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det kom zowaar i arbaeen for å gå langs denne ruta på kveldstiden, derfor tente de lys i veien 
slik at pilegrimene skulle finne frem uten at de ble tatt for å vise vei. Vi kunne også finne små 
poser med vannflaske og brød slik at pilegrimene kunne ha noe å spise på vei til Karbala. Før 

vi nådde destinasjonen Karbala gikk vi og skiftet til nye klær slik at ingen tegn skulle tyde på at 
vi har gått til fots via basatin, og dermed bli tatt for å være pilegrimer. Når vi begynte å nærme 
oss Karbala tok vi videre drosje inn til byen, og tok aldri sjansen på å gå til fots helt til 
helligdommen. Dette fordi vi frykter Saddams mukhabarat, som var overalt. Vi alle var redde 
for den despotiske Baath-partiet. Likevel kunne de ikke stoppe oss med å markere arbaeen al-
Hussein.  
 

Jeg klarte å overleve Baath-partiet, men ikke alle klarte seg, og du finner ikke et eneste irakisk 
hjem som ikke har mistet noen av sine kjære. Jeg selv mistet to personer som stod meg svært 
nær, hvor en av dem er min fetter og den andre er min venn. De begge var også svært troende 
og var opptatt av å be og faste. De gikk også til fots for å markere arbaeen i Karbala. I 
motsetning til meg nådde de aldri Husseins helligdom. De ble tatt i Kifl, (ligger mellom Hilla 
og Najaf), til tross for at de gikk hver for seg klarte Saddams mukhbarat å fange opp at de var 
zowaar. I et helt år visste ingen noen ting om dem, men alle hadde en anelse om hva som kunne 

ha skjedd dem. Etter et år kom mukahbarat til deres hjem med likene, og familien fikk streng 
beskjed på at de ikke fikk lov til å sørge, ei heller kle seg i sort, og de skulle også gravlegges i 
all skjul, dette skjedde i året 1980. Saddams Mukahabarat var tilstede selv når vi skulle begrave 
våre kjære, slik at vi ikke skulle felle tårer, og sørge i fred. Saddam og hans folk var 
umenneskelige, de var de verste tyranner, måtte Gud forbannelse være over dem. Se nå, se rundt 
deg vi er omringet av troende som sørger over imam Hussein, og blir beskyttet av de militære 
og politiet som engang i tiden arresterte zowaar.  Allaho Akbar, Gud er stor.  

 

Med denne fortellingen som utgangspunkt vil jeg nå presentere hvordan arbaeen ble markert i 

år 2013. 
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5 PILEGRIMSFERDENS RITUALER 

5.1 Pilegrimsvandring (mashayya) fra Najaf til Karbala 

Arbaeen handler om å markere førti-dagen til Husseins martyrium. Sorgen over drapet på 

profetens barnebarn ser ikke ut til å ha sluppet taket på shia-muslimene verden over og 

erindringen av historien er fortsatt der. 

 

For pilegrimene er forskjellene mellom hajj og ziyarat al-arbaeen er at den førstnevnte skal en 

muslim obligatorisk utføre en gang i løpet av livet, hvis man har helse og økonomi til det. I 

tillegg koster det store pengesummer å kunne dra på hajj. Muslimer sparer i mange år for å 

kunne få råd til hajj reisen, samtidig som Saudi-Arabia begrenser seg til å ta imot maks antall 

pilegrimer hvert år.  

 

Nasr skriver dette om de første iranske pilegrimer som setter kurset mot Karbala etter Saddams 

Baath-regimet: 
 
As soon as Saddam Hussein’s regime was crushed in the spring of 2003, tens of thousands of 
Iranians, many poor and elderly women with nothing more than a black cloth covering their 

heads and small bundles of food in their hands, walked across the Iran-Iraq border , traversed 
minefields, and made their way through the desolate landscape of southern Iraq to visit the 
shrine of Imam Husayn in Karbala, which Saddam had for years barred to Iranian pilgrims (Nasr 
2006:56). 

 

I motsetning til hajj reisen der man skal både ha helse og økonomi for å utføre den, er 

pilegrimsreisen til Karbala i likhet med det Nasr beskriver en pilegrimsreise som selv de fattige 

kan ta. I tillegg til de eldre som kan være svake og dårlig helse. Samtidig som det er mange 

eldre deltakere under arbaeen.  

 

Byen Karbala begynner å fylles opp med pilegrimer  og det begynner å nærmes seg arbaeen 

for i år. Jeg har allerede fått vite fra familie og bekjente at jeg må dra til Najaf noen dager på 

forveien før det blir umulig å forlate Karbala. Med familiens hjelp ordnes det transport for meg 

fra Karbala til byen Najaf. Arbaeen-høytiden er fortsatt ikke før om en uke og turen Karbala til 

Najaf med bil tar i underkant av en time, men det tok meg nesten tre timer før jeg var fremme. 

Dette fordi sjåføren måtte ta mange omveier og det var flere sikkerhetsposter som vi måtte 

stoppe i. Gjennom hele bilturen kunne jeg se store folkemengder som gikk til fots i motsatt 

retning, på vei til den hellige byen Karbala. I tillegg kjørte vi forbi en av verdens største 
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gravlunder Wadi al-Salam, fredens dal. Mange shia-muslimer har et ønske om å få bli gravlagt 

i Wadi al-Salam. Det handler om å få være i nærheten av imamen (Vogt 2012:79). Wadi al-

Salam har alltid blitt utvidet i arealet både på grunn av de troendes ønske om å bli gravlagt der 

som årsak, men også fordi Irak er et land som til stadig er utsatt for krig og terror.  

 

Gjennom hele kjøreturen fra Karbala til Najaf som jeg tok før jeg startet å gå til fots med andre 

pilegrimer, kunne jeg observere enorme folkehav av mennesker. Av de som jeg også fikk øye 

på var flere eldre og folk som også satt i rullestoler. 

 

Når jeg omsider var fremme i den hellige byen Najaf ble  jeg møtt av store folkemengder 

overalt, det var ikke kun i Karbala folkehavet hadde kommet. Najaf er ikke av mindre 

betydning, det er en historisk, teologisk og hellig by. Noen av de eldste teologiske skoler  

(hawza al-ilmiya) ligger også her i denne byen. Her i denne byen er shia-muslimenes første 

imamen Ali gravlagt, i en praktfull helligdom  som jeg sammen med et hav av pilegrimer 

nærmet meg for å besøke. Det første synet som møter meg er helligdommens store gullbelagte 

kuppel, med to minareter på hver sin side. Før man entrer inn skal man ta av skoene, dette på 

grunn av respekt for stedet. Det er kishwaniya (sko hylle), med frivillige som jobber med å ta 

imot skoene og deler ut hyllenummer på hvor skoene blir plassert. Egne inngangspartier for 

kvinner og menn skal man også følges, der man blir kroppsvisitert før man kan entre 

helligdommen. Inne i helligdommen gjøres det klart for bønn og store røde persiske tepper er 

rullet ut overalt. Adhan (bønnerop) høres over store høyttalere og tiden har kommet for å vende 

seg mot Mekka . Noen av pilegrimene som sitter i imam Alis helligdom og venter på å be ser 

veldig internasjonale ut. Noen har kledd seg i dishdasha (irakisk kjole for menn), andre i 

shilwar kameez (pakistansk/indisk folkedrakt). Noen snakker på persisk andre snakker arabisk 

med bahrainsk dialekt. Det er en enorm felleskap til tross for alle forskjellige nasjonaliteter som 

måtte finnes. Dette er hva Turner ville ha kalt for communitas.  

 

Etter en dag overnatting i en mawkib al-khidma i Najaf starter turen til fots videre til Karbala 

hvor selve 40.dagen skal markeres. I starten av pilegrimsruta er det et stort skilt som er plassert 

der det står skrevet både på arabisk og engelsk: “Al-Najaf al-ashraf, the capital of Islamic 

center”.  Jeg går sammen med millioner av andre pilegrimer i tre dager og passerer tilsammen 

1140 milestolper som er plassert mellom Najaf-Karbala i den lange turen på 70 km. Det er flere 

aktiviteter som fant sted på en og samme tidspunkt og sørgestemning med klagesanger, latom 

(slå seg på brystet), og gråting kom til uttrykk overalt. Når man så seg rundt virket det som om 

det var allerede førtidagen, det var likevel tre dager til 20. safar dagen skulle inntreffe. Store 
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bølger av pilegrimer var  å se overalt på veien. Det er store folkemengder uansett hvor man 

måtte snu seg eller gå. Kvinner som menn, barn og unge. Noen fortsetter uten stans mens andre 

stopper for hvile eller for å se og få med seg alle de forskjellige aktivitetene som foregår.  

 

Sikkerheten var ganske streng og irakisk politi og militære var hele tiden i høyeste beredskap 

for å sikre veiene og tryggheten for pilegrimer under arbaeen. Dette er fordi slike religiøse 

høytider og markeringer ofte er mål for terroristene som har utført flere terrorangrep under slike 

samlinger.  

 

Alle må gjennom flere sikkerhetskontroller før de kommer frem til helligdommene. Det er 

separate sikkerhetsposter for kvinner og menn. Der blir man både kroppsvisitert og må vise 

frem det man eventuelt måtte bære med seg i ryggsekken eller i veska. Jeg måtte passere hele 

seks postkontroller inne i byen til jeg nådde frem til Hussiens helligdom. Det var ikke kun 

politifolk som stod i de ulike sikkerhetspostene. Det var også mange frivillige som ønsket å 

ivareta sikkerheten til pilgrimene og bistå med hjelp for å sikre byen så godt som mulig. 

 

Når det kommer til ziyarat al-arbaeen så er den ikke obligatorisk og flere reiser til arbaeen mer 

enn en  gang.  Det er heller ikke begrenset for hvor mange mennesker som kan komme seg til 

Karbala og selv visumet, for de som måtte trenge visum, blir gratis under arbaeen. Det er nesten 

ingen utgifter, bortsett fra de som trenger å reise med fly eller kommer utenfra irakiske grenser. 

Jeg trengte for eksempel ikke å bruke noe som helst av penger mens jeg gikk fra Najaf i hele 

tre dager og under arbaeen oppholdet mitt i byen Karbala. Fikk tre måltider helt gratis i alle 

dagene i tillegg til ekstra mat utdelinger og drikke hele tiden. De frivillige maste til og med på 

at du måtte spise og overnatte hos dem i deres mawkib al-khidma (teltbod).  

 

I det følgende skal jeg presentere hva en mawkib al-khidma er og videre hvilken funksjon den 

har under arbaeen-høytiden 

 

 

5.2 Mawkib al-khidma, teltbod 

En mawkib/mawkib al-khidma (teltbod) er der hvor det servers mat og drikke under muharram 

og safar måneden. Likevel kan en mawkib ha en større rolle også, alt fra å tilby hvile og 

overnatting, til andre tjenester slik som førstehjelp, massasjetilbud, mobillading, fikse 

barnevognhjul samt flere andre tjenester. En mawkib er ikke permanent og kan bli flyttet på. 

Noen mawakib (flertall teltboder) har bare en enkel bord og serverer drikke som te, kaffe eller 
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vann. Mens andre er store telt med flere arbeidsoppgaver, alt fra å tilberede mat til å servere 

dem. Mellom byen Najaf og Karbala står det tett i tett med mawakib al-khidma 

 

Hver mawkib al-khidma har et navn. Enten er den oppkalt etter byen de frivillige kommer fra 

eller familienavnet de bærer. Ofte kan den også være oppkalt etter historiske personer som selve 

imam Hussien eller Zaynab og andre hellige personer. En mawkib al-khidma som representerer 

for eksempel studenter kan hete mawakib al-jamaa (universitets teltboder). Det er også mange 

mawakib som er oppkalt etter navnet på de som har blitt drept under krig og terrorangrep eller 

så heter de bare mawkib al-shohadaa (martyrenes teltbod). En av khodam frivillige i mawkib 

al-shohadaa forklarer betydningen på en mawkib måtte eventuelt ha  med å si følgende: 
 

Et slikt navn kan både representere martyrene fra slaget i Karbala, men også martyrene i 
nåtiden som vi har mistet under den feige terrorangrepet som har rammet landet vårt. 

 

I denne mawkib er det fem som jobber, og her deles det ut irakisk sort te med masse sukker. En 

av guttene som jobber der er bare 16 år gammel. Han heller te i de små koppene som er til 

utdeling og roper samtidig  med høy stemme ishrab chay abu-Ali (drikk abu-Alis te som er ett 

av Husseins navn). Det er plassert en stående banner rett ved siden av mawkib al-shohadaa med 

bilde på en 10-år gammel gutt som ble drept under et terrorangrep i Baghdad i fjor. Gutten er 

sønnen til han frivillige som beskrev hva navnet på deres mawkib står for. Faren til den drepte 

gutten forteller meg videre, mens han er tydelig preget og prøver å presse tilbake tårene når han 

prater om sin sønn: 

 
Jeg lever for Hussien, dette er min vei. Min sønn er i paradiset og dette gjør jeg for ham i Hussien 
sitt navn. De har revet bort min sønn fra livet, men min sønn er ikke død han er levende hos 
imam Hussien. 

 

Det er store flagg plassert nesten ved hver mawkib. Noen grønne, andre i rødt og sort med 

arabisk skrift. Ofte leser man at det står Hussien eller Abu al-Fazl al-Abbas, heltene fra Karbala, 

på dem. Andre mawakib har i tillegg til disse flaggene også deres nasjonalflagg som viser hvor 

de kommer fra. Dette er ofte en mawkib som ikke er irakisk og kommer fra et annet land som 

har kommet for å delta under arbaeen. En mawakib kan være oppkalt etter landet den 

representerer slik som mawkib al-Kuwait. Det er hengt det kuwaitiske flagget på deres mawkib 

for å markere hvor de kommer fra. Ellers ser man mange forskjellige flagg hele tiden mens man 

går forbi de flere hundretalls av mawakib på veien. Thailands, tyske, danske, franske, omanske, 
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iranske er bare noen få av flere flagg som er å se i veien på de ulike mawkib som står der. Det 

er en internasjonal stemning.  

 

Det finnes også mawakib som drives kun av kvinner for kvinner. Jeg ser flere kvinner som er 

ikledd sort i et stort telt. En av kvinnene har plassert en stol utenfor teltet og sitter der for å ta 

imot zowaar, pilegrimer. På et hjørne er det flere lag med puter og dyne. I et annet hjørne sitter 

tre andre kvinner og lager sandwicher for å dele ut til de som kommer innom. Um Hassan er en 

av de ansvarlige for denne mawkib. Hun ser ut til å være i slutten av 40-årene, og forteller at 

hun og de tre andre kvinnene som er frivillige sammen med henne bor i nærheten ikke langt 

unna: 

 
Vi har holdt denne mawkib de seneste to årene nå, og kommer til å fortsette med det til 
hver arbaeen inshallah, hvis Gud vil sier hun. I tillegg til å by på hvile, overnatting og 
matutdeling spør vi også de som kommer innom oss om de trenger å vaske klær. Vi tar 
og vasker klær og tørker det for dem, mens de hviler og sover hos oss, før de fortsetter 
ferden sin til den hellige byen Karbala.(...)Vår mawkib er oppkalt etter Husseins søster 

Zaynab, dette fordi hun er den tålmodige, og sterke kvinnen. Zaynab er vår forbilde 
derfor valgte vi å kalla vår mawkib etter henne. 

 

Til tross for at det finnes flere hundretalls av mawakib under hele den lange ruten så er alle mer 

eller mindre fulle av pilegrimer som er innom for å hvile, spise eller bare ta en prat. De fleste 

kommuniserer på arabisk, andre på deres morsmål om det skulle være urdu, persisk, engelsk 

eller et annet fremmedspråk. Ofte ser man noen av de frivillige som jobber i en mawkib står ute 

i veien for å stoppe pilegrimer ved å dele ut mat og drikke. Andre prøver desperat å stoppe 

andre pilegrimer som ser ut til å haste forbi. De ber dem om å være så snill å komme innom 

deres mawkib for mat og hvile. Det er nærmest konkurranse fra de ansvarlige for en mawkib 

om å dele ut mest mulig til flest mulig, og alt er kostnadsfritt. Det er slik at det ikke finnes en 

eneste hotell gjennom hele den 70 km lange ruten under arbaeen. Alle som trenger overnatting 

får det enten i husseniya eller i en mawkib.  

 

I en liten mawkib som jeg traff på, var det en far sammen med sine to sønner på knapt 5 og 7 år 

som delte ut vann til pilegrimene. Hans eldste sønn stod med små vann kopper og ropte isharb 

maa we ilaan Yazid (drikk vann og forbann Yazid). Mens hans yngste sønn hadde på seg et 

grønt pannebånd skrevet Hussien på, med arabisk skrift. Han stod med et rundt brett som var 

fylt opp med små kopper med vann for å dele ut til pilgrimene. Begge guttene var fortsatt små, 
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men hadde allerede startet med frivillig arbeid knyttet til arbaeen og tok deltagelse i den store 

høytiden. Hver av dem hadde fått ansvar for en oppgave.  

 

En av tingene som raskt fanget blikket mitt gjennom alle disse forskjellige mawakib al-khidma 

er at store som små, kvinner som menn, alle tok deltakelse og hadde fått et ansvarsområde å ta 

seg av. Alle er inkludert i frivilligheten som finner sted og det ser ut som om man er ivrig etter 

å få jobbe frivillig i disse mawakib  al-khidma under arbaeen. Jeg slår en prat med en av de 

frivillige som  står og forbereder maten og spør ham hvordan de klarer å ta imot en slik 

folkemengde inn i den lille byen Karbala. Han svarer med at de lokale fra byen Karbala tar 

hensyn til at det vil komme mange millioner av pilegrimer, derfor så prøver de lokale å gjøre 

plass ved å ikke gå på ziyarat til Hussien og Abbas helligdommen under arbaeen dagene. Den 

frivillige sier videre: 

 
Det må være plass til våre gjester som har kommet fra hele landet og fra resten av verden til å 
utføre deres ziyarat besøk under arbaeen, ikke oss. Vi er her for å tjene imam Hussiens (zowaar) 
pilegrimer. Arbaeen dagen er for alle våre gjester og ashura-høytiden er for de lokale til å utføre 
ziyarat på. Det er slik at i ashura pleier de fleste av zowaar å være fra selveste byen Karbala, 
selv om det alltid finnes pilegrimsgjester fra våre naboland og resten av verden, men ikke i like 

stor grad og langt mindre enn hva tilfellet er under arbaeen Dette fordi under ashura er alle 
opptatt med å markere ashura-ritualene i egne byer. Ashura markeres i hver by, mens til arbaeen 
er de fleste innstilt på å gå til fots til hellige byen Karbala. 

 

En annen khadim (entall frivillig) som står og deler ut mat til pilegrimene forteller meg at man 

kan dele pilegrimene i  to forskjellige kategorier: 

 
De første er de som kommer og utfører ziyarah for så å reiser hjem igjen, det er pilegrimene 
zowaar. Den andre kategorien, er de som kommer ti dager til to uker på forveien for å holde 

mawkib al-khidma, de er khodam. Pilegrimene kommer fra mange forskjellige byer og også 
andre land. Frivillige er ofte lokale og fra andre irakiske byer, men det er også andre land som 
har begynt å ta deltakelse og holder mawkib al-khidma under arbaeen.(...) 
 
Det er mye som må gjøres av frivillig innsats. Noen leier også leiligheter for å gi ekstra plass 
for overnatting til den store folkemengden som har kommet. Det finnes flere hundretalls av 
hoteller i byen ,men det er umulig å få kapasitet til de mange millioner av pilegrimer. Selv skole 
lokaler blir gjort tilgjengelig ved å gi de lokale som bor i byen ca. 9 dager med skolefri, men 

også for at vi kan bistå med frivillig innsats for å ta imot så mange sier ham ivrig. Ehna khodam 
al-zowaar vi er tjenere for pilgrimene 
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En annen mawkib khidma som hadde stasjonert seg i Karbala og som fanget min 

oppmerksomhet hadde en stor plakat, de hadde oppkalt deres mawkib khidma med navnet Isa 

ibn Maryam (Jesus sønn av Maryam). Flere personer ser ut til å være khodam (flertall frivillige) 

med å dele ut vann og saft til pilegrimene. Når jeg spør om de kan fortelle meg hvem de er og 

hvorfor de er oppkalt etter Jesus sier en som representere seg med navnet Salam at han er en av 

de frivillige som hvert år siden 2007 har stått i denne mawkib khidma og som har kommet hele 

veien fra byen Basra. Salam svarer på spørsmålene jeg stiller på følgende måte: 

 
Vi er kristne, men det er ingen forskjell mellom oss irakere, vi har kommer hit for å vise at det 
ikke finnes noe sekterisme blant oss folket. Hussien er ikke kun for shia-muslimer, men for 
alle. Uansett om vi er sunni, yezidier, kurdere, sabiyin, arabere det spiller ingen rollen. Både 
Jesus og Hussien har en felles budskap om fred, og det er det som er viktig å holde fast ved, 
spesielt her i Irak hvor vi har gått gjennom nok med krig og elendighet. Vi må lete etter det 
som forener oss og Hussien forener oss (Hussein jijma’ana),som du kan se gjennom de mange 

millioner av pilegrimer som tar vare på hverandre og hjelper hverandre her. 

 

Millioner av pilegrimer vandrer i flere dager for å komme seg til byen Karbala. Karbala er et 

hellig sted, der den store helten og martyren imam Hussien er gravlagt. 

 

De fleste som driver en mawkib har også husseiniyah (sakralbygg) i byen Karbala. Andre 

pilegrimer som ikke har ansvar for noe mawkib khidma de blir tatt imot fra frivillige i telter og 

i husseyniyah for hvile og overnatting. 

 

5.3 Hussieniya sakralbygg 

I tillegg til masjid (moské) som er samlingstedet for muslimer til å utføre bønn og resitere fra 

den hellige Koranen i, har shia-muslimer et ekstra sakralbygg kjent som hussayniyya. I 

hussayniyya utfører shia-muslimer sine ritualer som spesielt er knyttet til muharram og safar 

måneden hvor sørgeritualer arrangeres nesten daglig. Men også andre høytider markeres der, 

slik som imamenes fødselsdager, og andre religiøse markeringer året rundt.  

 

Shia muslimer kaller hussayniyya med ulike navn utfra hvor de kommer fra. I Kuwait, Iran og 

Libanon kaller de det for hussayniyya. I Pakistan og India heter det ashurakhana eller aza 

khana. I Bahrain, Saudi Arabia og Oman er den kjent under navnet ma'tam. I Afghanistan heter 

det manbar og i Iran kjent som takyeh. Det er sjeldent at man finner et shia-samfunn  uten at 
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det finnes en hussayniyya i området. Med shia-muslimenes  utallige høytider og markeringer 

kommer også behovet for å etablere husseinyat (flertall hussayniyya). Der shia-muslimer finnes 

eller etablerer seg finnes og etableres det husseinyat også. Hvem er det som tar ansvar for å 

etablere hussayniyya? Det har ofte vært slik at folk samlet seg etter yrke. For eksempel folk 

som jobber i basaren eier en teppebutikk eller en gullsmed, de har da egne husseinyat. Det kan 

også gå på stammetilhørighet eller opprinnelig hjemsted (Vogt 2012:70-71). I tillegg er det også 

lærde som kan ta ansvar for å etablere husseiniya.  

 

Bare (i den lange 70 km strekningen) mellom den hellige byen Najaf og Karbala er det flere 

hundre husseiniyat tett ved siden av hverandre. Denne strekninger mellom disse to byene er 

også kjent under navnet khan al-nos. De mange hussyniyyat kan se ut som en moske bygning. 

Eller de kan se ut som en helt vanlig blokk bygning. Noen har mer kalligrafi og farger, andre 

er mer enkle grå murstein bygninger. I tillegg til at det finnes flere hundretalls av hussayniyyat 

langs khan al-nos bygges det enda fler og man kan se flere, halvveis ferdige hussayniyyat som 

er under arbeid. Dette for å få kapasitet til å ta imot den økende antall av pilegrimer under 

arbaeen høytiden hvor ruten mellom Najaf og Karbala er spesielt populært å ta. Dette ble jeg 

fortalt fra en av de frivillige som jeg traff på, utenfor en av hussayniyyat mellom Najaf-Karbala: 

 
De fleste av Hussayniyyat er bygget slik at de ligger på den høyre side av veien, dette fordi det 
er høyresiden som fører til byen Karbala hvor Hussains helligdom ligger. 

 

I tillegg til at en hussayniyya møter spesielt behovet for muharram og safar samlinger og 

aktiviteter, blir den under arbaeen  også et overnattingssted for de mange millioner av 

pilegrimer som har kommet fra forskjellige steder i landet, så vel som de utenfor landet, for å 

delta i denne store og årlige markeringen som finner sted i Irak. 

 

Inne i en hussayniyya mellom byene Najaf og Karbala under arbaeen ser vi ofte et rom med 

flere lag på lag med dyner, puter og madrasser brettet opp på hverandre. Det er meningen at det 

skal være godt og komfortabelt for zowaar pilegrimer å hvile eller overnatte før de fortsetter 

reisen inn til byen Karbala. Det er også alltid ett stort eller mindre kjøkken å finne for å kunne 

forberede mat og drikke i. I tillegg til toaletter og egen avdeling for menn og kvinner separat 

fra hverandre.   
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Disse hussayniyyat som er å finne mellom Najaf og Karbala ble bygget først etter Saddams 

regimensfall i 2003. Før 2003 var veien kun et ren ørkenområde, sier en av de ansvarlige for en 

av hussayniyyat. Han forteller meg: 

 
Vi startet med en liten mawkib og hadde så vidt penger til å kjøpe råvarer og lage mat til zowaar 

under arbaeen. Nå har vi klart å bygge en hussayniyya bare vi fra en familie. Alle mine brødre, 
ektefeller, barn vi samlet inn penger i egen kasse gjennom hele året til hver arbaeen. Denne 
hussayniyya har vi klart å bygget først og fremst med imam Hussiens baraka (velsignelse). Både 
våre kvinner og menn kommer fra byen Basra hit til khan al-nos hvert år under arbaeen som 
frivillige for å møte behovene som pilegrimer måtte ha.  

 
Hussayniya kan ha flere funksjoner og under arbaeen kan den i tillegg fungerer som 

overnattingssted. Imidlertid er en av de viktigste funksjonene en hussyniyya har, er at den 

brukes til å holde majlis samling i.  

 

5.4 Majlis samling 

Det er inne i hussayniyya en majlis samling ofte foregår. De fleste majalis  (flertall majlis) med 

daglige programmer foregår under sørgeritualene som finner sted fra første muharram, som blir 

nyåret i den islamske kalenderen, til og med den førti dagen i safar måneden. Shia-muslimer  

er preget av sorg over drapet på barnebarnet til profeten Mohammed som finner sted i ashura 

(den tiende dagen av muharram).  

 

Innenfor shia islam blir en majlis vanligvis ledet av enten en shaykh  eller en sayed som er 

ansvarlig for khutba prek. En shaykh har på seg en hvit turban, mens en sayed har på seg en 

svart. Disse to fargene representerer hvem som tilhører profeten Mohammeds ætt og ikke. En 

sayed blir dermed en slags ærestittel som etterkommer fra profetens ætt, mens en shaykh ikke 

er det. Utover det så har begge lik rolle under majlis og det er å starte majlis med enten 

koranvers eller en hadith (beretning). Videre tar de opp en historisk beretning (ofte fra Karbala 

slaget) og kobler det til noe aktuelt som skjer i samfunnet. Etterpå avslutter han med na’i 

(sørgedikt som resiteres med en trist stemme) om ashura tragedien, pulikum respondere ofte 

med gråt på de dramatiske og brutale detaljene fra ashura . Det hele foregår i underkant av en 

time. Videre fortsetter majlis med en mulla eller radod (den som synger latmiya klagesang) 

under sørgeseremoniene i muharram og safar måneden. Mens en radod synger en latmiyah slår 

publikum på brystet (latom) og gjentar enten første eller siste verset fra latmiyah ellers ropes 

navnet Hussien, Hussien i kor.   
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Majlis blir så avsluttet med bønn. I starten av majlis serveres det ofte te og dadler, og på slutten 

serveres det også mat. Kvinnenes majlis er lik mennene, bortsett fra at kvinnene ikke har en 

shaykh eller sayed, som leder, det er kun menn som har det. Mens en mulla kan være både en 

mann eller en kvinne brukes betegnelsen radod kun på menn. 

 

Det er kvinner også forøvrig som kan stamme fra profeten Mohammed ætt og de blir kalt for 

ilwiya på irakisk, men de går ikke ikledd svart turban eller preker i forsamling. Kvinnene sitter 

ofte i kvinneavdelingen og lytter til programmet som blir holdt for menn. Hvis kvinnene har en 

kvinnelig mulla arrangerer de egne majlis, enten i husseiniya eller i hjemmet. Jeg skal for øvrig  

komme tilbake til kvinnenes majlis under kapittel åtte. 

 

5.5 Zaad al-Hussein (mat i Husseins navn) 

Mat, frukt og søtsaker er også av de tingene som blir delt ut i mawkib al-khidma. Flere mawakib 

som deler ut mat, forbereder ikke kun ett måltid, men gjerne flere. Både frokost, lunsj og middag 

fra tidlig morgen ved soloppgang til sent på kvelden ved solnedgang deles det ut gratis mat til 

folkemassene som er innom. Det er store kjeler som er plassert på bål tett ved siden av hverandre 

med ulike gryteretter og ris. Noen av de frivillige har tatt med både sau og kamel fra der de 

kommer fra. Dette for at det skal slaktes og forberedes i mawkib. Andre deler ut sandwicher og 

frukt.  

 

I en mawkib al-khidma jeg besøker er det shish-kebab (ofte lages den av lammekjøtt) det deles 

ut. De settes i grillspyd og i tett rekke på en stor grill. Det er flere frivillige  som har ulike 

oppgaver i denne mawkib al-khidma. Fire forbereder deigen på shish-kebaben og syv andre gjør 

resten av oppgavene, alt fra å følge med på grillspydene til å rulle dem inn i pitabrød og dele 

det ut til pilegrimene. Jeg spør en av de ansvarlige for mawakib al-khidma jeg snakker med for 

å spørre hvor de får finansiert innkjøp av mat og alt annet. Han sier han dette til meg: 

 
Det er ingen som finansierer oss og vi tar heller ikke imot penger fra noen. Dette er hardt 
oppsparte penger i løpet av hele året. Vi er flere familier som har gått sammen og spart de 
pengene for å bruke ved denne store anledningen arbaeen. Det er likevel ingenting som er fra 

oss, alt dette er baraka (velsignelse) fra ahlulbayt. 

 

Videre får jeg vite at han og flere av de som jobber i denne mawkib al-khidma er eiere av 

restauranter med ekspertise i shish-kabeb laging. De som lager pitabrødet eier også brødovn og 

jobber ellers med dette til daglig. Den ansvarlige tar seg god til å snakke med meg og forteller 
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videre at de har vært våkne siden fem om morgen og  har jobbet nærmest uten stans til sent på 

kvelden. På spørsmål om han eller de er slitne svarer han: 

 
Aldri! Vi har ventet på denne dagen ikke bare hele året, men hele livet. Hvem skulle tro at vi 

slapp unna tyrannen Saddam og hans klan. Det er et mirakel alt dette her og nå står vi her på 
paradisets vei.  

 

En annen stor mawkib al-khidma på veien mellom Najaf og Karbala har mange frivillige som 

jobber med å forberede maten. De frivillige er fra Iraks tredje største by Basra, der deres 

spesialiteter er blant annet fisk. Det er akkurat det de deler ut også i denne mawkib al-khidma. 

De har laget en stor rund sirkel med bål. Rundt bålet med avstand er det satt opp fisk som har 

blitt åpnet langs hele midten og lagt i en slags grill for så å stekes. Duften av maten var 

himmelsk og det var ikke lett å ikke la seg friste. En av de frivillige hadde gått helt ut fra mawkib 

al-khidma for å dele ut mat for å nå flest mulig pilegrimer. Det ropes høyt mens det deles ut 

mat, itfadal ya zai’ir (vær så god pilegrim). En av khodam som deler ut maten kom bort til meg 

med en stor porsjon nygrillet fisk og ris ved siden av, til tross for at jeg ikke stod i kø og sa 

«itfadali ya za’ira» (vår så god pilegrim hunnkjønn). Dette smakte helt fantastisk. Jeg ble 

sittende igjen å spise sammen med alle pilegrimene som hadde tatt pause for å spise fra zaad 

al-Hussein. Det var en stor gruppe av libanesiske kvinner og menn som satt der for hvile og få 

mat. En snakket med de andre pilegrimene i gruppa si og sa: 

 
Sho hal karam? (hva slags gavmildhet er dette her?), det er helt fantastisk, så mye kjærlighet 
(hob), og så mye khidma (frivillighet). 

 

I løpet av matutdelingen i de forskjellige mawakib al-khidma skapes det også en god atmosfære 

mellom khodam og zowaar. Frivillige prøver å yte sitt beste for å tilfredsstille pilegrimene som 

har kommet for ziyarat al arbaeen. 

 

Selv om det er mange forskjellige retter som forberedes og deles ut, så er det likevel ris og 

qeema som er den dominerende retten og den mest kjente under muharram og safar måneden. 

Qeema er en slags gryterett som lages av blant annet kjøtt og linser, den serveres også gjerne 

ved siden av ris. Kari Vogt sammenligner qeema med lapskaus (Vogt 2012:73). Den mest 

populære qeema hos irakere er det som kalles for qeema al-Najafiya, oppkalt etter Najaf, da det 

særlig er en spesialitet til folk fra Najaf.  
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Til tross for at det er mawakib al-khidma overalt og i et hvert hjørne så kan det være mere kø 

på en mawakib og mindre på en annen. Alt etter om pilegrimene kommer i gruppe eller enkeltvis 

og om det er lunsj og middagstid eller ei. Det kan alt i alt være flere grunner til at noen har 

lengere kø enn andre. Ofte er det slik at khodam roper og går etter pilegrimene for at de skal 

stanse og spise i en mawkib al-khidma. Det kan likevel være slik at pilegrimene står i kø for å 

få mat. Det er nemlig ikke hvilket som helst mat, det er zaad al-Hussien (mat laget i Hussien 

sitt navn). Shia-muslimer ser på zaad al-Hussein som både velsignelse (baraka) og helbredelse 

(shi’fa) under muharram og arbaeen. Vogt skriver «Matgaver, tilberedelsen av mat og felles 

måltider er altså del av muharram-feiringen» (Vogt 2012:73). Som jeg har vist er mat også en 

stor del av arbaeen-høytidens i safar måned.  

 

Det hele minner om en stor matfestival hvor kokkene konkurrere om å være den beste kokken, 

men i arbaeen går konkurransen ut på å dele den beste måltid til pilegrimene, som har kommet 

for å besøke Hussein. Det er pilegrimene som er matdommerne. 

 

5.6 Mawkib al-azaa, sørgetog/prosesjoner 

Mawkib al-azaa  er et sørgetog som markerer på samme måte som ashura toget drapet på 

profeten Mohammeds barnebarn Hussien. Mens sistnevnte markerer selve ashura dagen og 

tragedien som fant sted i Karbala, markerer mawkib al-azaa, 40 dager etter Husseins 

martyrdom.  

 

En av mine informanter Riyad som er en av de ansvarlige for mawakib og har sin tilknytning 

til Abbas helligdom forteller meg blant annet dette: 

 
Mawkib al-azaa som skal delta under ziyarat al-arbaeen har alle parole foran i sørgetoget for 
å beskrive hvem de er. Det er en stor jobb å få organisere hver og en mawkib al-azaa i denne 
folkemengden, men med baraka fra ahlul bayt ser du hvordan det hele foregår. Det er ikke vi 
som organiserer det hele. Dette er fra Gud.  

 

Under ziyarat al-arbaeen  (besøket på den 40.dagen) samler millioner av  zowaar pilegrimer 

seg i store og små grupper i mawakib al-azaa. Møtepunktet deres blir i den lille byen Karbala 

hvor den store og historiske begivenheten fant sted. Videre forteller Riyad dette: 

 

 



 45 

Mawkib al-azaa starter organiseringen allerede fra stedet de har som utgangspunkt. Hvor dette 

er og når de starter kommer helt an på hvor mawkib al-azaa kommer fra. Hvis man er fra byen 

al-Faw i Basra kan mawkib al-azaa starte med å sette kurset mot Karbala allerede tre uker før 

selve arbaeen dagen. Dette for å kunne få nok tid til å nå destinasjonen under selve høytiden 

arabeen. Fra hovedstaden Baghdad derimot er det vanlig å starte vandringen 3 til 4 dager på 

forveien av arbaeen. Ellers varierer turen om man skal vandre hele veien eller ta transport. Det 

spørs også om man er en pilegrim fra Irak eller kommer fra andre land. Noen organiserer seg 

gruppevis fra forskjellige byer i Irak, som den hellige byen Najaf eller Nassriyya og andre steder 

i god tid i forveien for å kjøre til al-Faw i Basra. Dette fordi Al-Faw blir betraktet som den 

lengste vandringsruten til byen Karbala. «Det handler om å ta flest mulig skritt til man når 

destinasjonsmålet Karbala» forteller Riyad meg.  

 

Nesten alle som deltar i en mawkib al-azaa, store og små, kvinner som menn, er ikledd sorte 

plagg fra topp til tå. Noen har også på seg pannebånd, ofte grønne med hvit skrift eller hvite 

med rødt skrift hvor det står skrevet på arabisk Hussien, Abbas eller Zaynab på. Selv om svart 

er den dominerende fargen å se på de fleste av pilegrimer som er tilstede under arbaeen kan 

man se en stor gruppe av menn som skiller seg ut ved å kle seg i hvit plagg rundt skulderen 

over de svarte klærne deres. Dette kan symboliserer de som skal utføre tatbir, å slå seg i hodet 

til blods for å markere sin sorg. Denne tradisjonen er en omstridt ritual som enkelte praktiserer, 

mens andre tar avstand fra. Det er spesielt under ashura markeringen man utfører tatbir. Det 

finnes likevel enkelte som praktiserer det under arbaeen høytiden også. Shia-muslimer er en 

mangfoldig gruppe og kan ha ulike syn og tolkning på ting, tadbir er en av de sørgeritene det 

ofte skapes debatt over.  

 

I tillegg er det ofte slik at de som kler seg i hvit plagg rundt skulderen er kjent for å representere 

mawkib al-azaa al-Sadr. Dette sørgetoget er oppkalt etter marji Mohammed Sadiq al-Sadr som 

var en motstander av Baath-partiet på 1990 tallet. Han møtet opp i all offentlighet kledd i kafan, 

et hvit plagg man kler den døde personen i. Dette kafan plagget gikk Mohammed Sadiq al-Sadr 

med til hver khutba preken han skulle holde under salah al-jumah, fredagsbønn. Å kle seg i 

kafan er et symbol på at man ikke frykter døden og er klar for å dø. Så dette hvite plagget 

symboliserer døden. Truslene fra Baath-partiet kunne ikke true ham til taushet. Han var allerede 

en innflytelsesrik og populær person under hans levetid, og ble ikke mindre populær når Baath-

partiet under Saddams regime valgte å likvidere ham i året 1999 sammen med hans to sønner. 

Al-Sadr forble en stor skikkelse selv etter hans martyrdød og har til den dag i dag stor støtte 

blant shia majoriteten i landet. Den største av støttegruppen al-Sadr har kommer fra Sadr-byen 
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i Baghdad. Etter Saddams fall er det sønnen Muqtada al-Sadr som ble lederskikkelsen etter sin 

far. En av ungdommene som er ikledd det hvite kafan plagget og slår følge sammen med en 

stor gruppe mawkib al-azaa al-Sadr, som deres mawkib var oppkalt etter, sier følgende:  

 
Jeg representerer mawkib al-azaa al-Sadr. Jeg har på meg kafan for å vise at jeg er klar til å dø 

på veien til Hussien. Døden skremmer oss ikke, og vi er her for å trosse den feige terroren. 

 

Det er også et vanlig syn å se alam flagg i ulike farger, sorte, grønne og røde er det mest av. 

Både store og små flagg er å se overalt i mawkib al-azaa. Enten er de med navn og tekst eller 

med bilde av heltene fra Karbala. Det er også enkelte plakater med ulike skrift på, som noen 

bærer på. Noen står det kun et navn fra en hellig person på, som ya-Zaynab ya-Mahdi  (Oh 

Zaynab Oh Mahdi). Navnet Zaynab og Mahdi er i fokus. Mens Zaynab har en sentral rolle etter 

Hussein martyrdom, og er kjent for hennes tale i Yazids palass er Mahdi den som skal ta hevn 

på drapet på Hussien når han vender tilbake fra hans okkultasjon. Mahdi er den tolvte og siste 

imam som også er kjent under flere navn som al-Hujja, Beviset, al-Muntazzar, den ventende, 

og lever i okkultasjon helt tilbakekomsten til dommenes dag (Vogt:2012:s.53-54). Det finnes 

også andre plakater som har mere tydelige politiske markeringer som la lil irhab, nei til terror.  

 

Man kan starte pilegrimsreisen på egen hånd og møte andre mawkib al-azaa underveis eller 

man kan møtes gruppevis og vandre sammen mot destinasjonen. Ofte er det også slik at man 

organiserer seg med andre familiemedlemmer og venner. Deretter møtes de i byen Karbala 

under sin mawkib al-azaa. Dette blir etterhvert slått sammen til en stor mawkib al-azaa og 

organisert under en parole. De som har kommet fra byen al-Faw i Basra kan gå i en stor felles 

mawkib al-azaa under parolenavnet mawkib al-azaa al-Faw Basra. Det kan også være flere 

grupper av mawkib al-azaa fra Bahrain og til slutt treffes de i Karbala og går i en stor felles 

sørgetog under navnet mawkib al-azaa al-bahraini. Mens noen velger å kalle sin mawkib al-

azaa etter byen eller landet de har kommet fra. Andre velger å også å flette inn religiøse og 

hellige navn for sin mawkib al-azaa. Slik som mawkib shabab al-Qaseem al-Faw. Eller at de 

kun kaller sin mawkib al-azaa sammen med et religiøst navn. Navnet på heltene fra Karbala er 

også populært og ofte kalt etter. Slik som Mawkib shabab al-Abbas (sørgrtoget av Abbas 

Ungdommene). Det finnes også mawkib al-azaa med familienavnet eller navnet på 

stammetilhørigheten. Eller at de bare kaller seg mawkib al-azaa etter deres etnisitet slik som 

det turkmenske eller shabak, og feily kurdere. Altså kan navnet på en mawkib al-azaa variere 

med ulike navn og betydning utfra hvem som organiserer dem, og hvilken gruppe den 

representerer.  
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Mawkib al-azaa er organisert på den måten at alle grupper som er samlet i forskjellige mawakib 

(fler.tall på mawkib) går en bestemt rute mellom Abbas og Hussein helligdommen. Hver enkelt 

av dem ledes gjerne med sine paroler  for å vise hvor de kommer fra eller hvem de er. Foran 

eller i midten av toget er det ofte også en deltager kjent som radod eller mulla. Han leser 

latmiyah (klagesang) med mikrofon som er tilkoblet høyttalere. Disse høyttalere er gjerne 

plassert på ei trillende tralle slik at det blir mest mulig praktisk under prosesjonen og flest mulig 

kan lytte til latmiyah. Resten av gruppa gjentar etter radod ordene fra latmiyah som blir lest i 

kor og slår seg i brystet.  

 

Det kan være både menn og kvinner i en felles mawib al-azaa, men da er de gjerne med god 

avstand fra hverandre. Kvinnene repeterer også etter latmiyah som blir lest og slår seg i takt på 

brystet (latom). Selv om det finnes kvinnelige mulla så leser ingen latmiyah i mikrofon i 

offentligheten. Det er også egne mawkib al-azaa med kvinner og menn hver for seg. Ellers kan 

man også finne mange mawakib al-azaa med kun ungdommer, særlig er gutter overrepresentert. 

En mawkib al-azaa med kun unge gutter hadde parole med deres navn hvor det stod mawkib 

shabab al-Qasim, som vil si ungdommer under navnet til en av Karbalas helter al-Qasim sønn 

av den andre imam al-Hassan. Al-Qasim blir beskrevet som den unge modige gutten som viste 

ingen frykt og gikk til slagmarka til tross for sin unge alder for å støtte hans onkel Hussien. 

Over deres høyttalere spilles det høyt med en klassisk kjent latmiyah som handler om al-Qasim, 

og starter slik: 

 
Yoma thikrini, min tomor zafaat shabab  

(Å mor husk meg, når du ser brudgommer) 
Min iris mahrom, heenati dami al-mosab  
(et bryllup fikk jeg ikke oppleve og min henna-maling, ble til min tragedie) 
Sham’at shababi min yatafiha 
(hvem kommer til å slukne min ungdomslys) 

 

Når mawkib al-azaa har nådd målet sitt som i hovedsak er Hussiens helligdom går de inn i 

helligdommen og fortsetter å lese latmiyah og slå seg på brystet (latom). De som er i mawkib 

al-azaa roper i kor med hevet knyttneve fra den enorme folkemengden «labayka ya Hussian, 

labayka ya Hussian», til deg er vi lojale oh Hussian. 
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Gjennom min deltakende observasjon  før og under arbaeen så jeg mange forskjellige sørgeriter 

i  og utenfor byen Karbala. fellesnevner uansett hva man gjorde under de dagene var å sørge og 

vise sin kjærlighet til Hussien. Noen var opptatt av å belyse Hussien som martyren. Andre var 

opptatt av å snakke om urettferdigheten som fortsatt eksisterer i samfunnet, dette fordi de ikke 

ha en som Hussein som kan stå opp mot det urettferdige.  
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6 Pasjonsspill 
Tashabih går ut på å presentere dramaet som utspilte seg i Karbala slaget gjennom pasjonsspill, 

og er knyttet opp til selve denne historiske begivenheten. Pasjonsspill har røtter fra Iran, og er 

kjent som ta’ziya på persisk. Ifølge en britisk rapport ble tashabih synlig i Irak først sent på 

1800 – tallet (Nakash 2003:146). Det var likevel forskjell på hvordan ta’ziya ble fremført, og 

hva perserne la vekt på i henhold til hvordan tashabih ble fremført og hva arabere la mest vekt 

på. Pasjonsspillene ble påvirket av den konteksten de befant seg i.  På den ene siden påvirket 

den persiske kulturen i Iran sin ta’ziya, og på den andre siden påvirket den arabiske kulturen i 

Irak sin tashabih. Et eksempel på det er at pasjonsspillet i Iran hadde allerede under qajar-

perioden, fra slutten av 1700-tallet blitt et stort dramaspill, og det hadde etterhvert utviklet seg 

med tekst. En hel teatertradisjon hadde blitt formet i det persiske ta’ziya. Kari Vogt skriver om 

pasjonsspillenes gullalder under qajarene på følgende måte: 

 

 

Nasir al – Din Shah (d.1896) var så begeistret for ta’zieh at han lot bygge et statsteater 

i Teheran, og snart hadde hver eneste by egne lokaler for ta’zieh-fremføringer (Vogt 

2012:64). 

 

I motsetning til Iran, hadde tashabih i Irak minimalt med dialog  (Nakash 2003:146). Tashabih 

i Irak hadde også fått inn tradisjoner fra den arabiske stammekulturen som eksisterer i landet. 

Et eksempel på det er hvordan hosa, som er en av de mest kjente tradisjonsformen i den arabiske 

stammekulturen i sør-Irak, ble sammensmeltet med tashabih etter den store 

konverteringsbølgen til shia-islam som er nevnt tidligere. Hosa er en tradisjon blant arabiske 

stammer, og den kommer til utrykk ved ulike anledninger, slik som feiring og dødsfall 

markeringer. Der den persiske ta’ziya vektla å fremheve Husseins halvbror Abbas som spør 

Hussein om tillatelse for å hente vann til de tørste kvinner og barn, vektla den arabiske tashabih, 

vektla de å fremheve Abbas som symbol på den ideelle manndom (Nakash 2003:147). Videre 

beskriver Nakash shia-ritualet i Irak på følgende måte: 

 

Shi’i rituals and religious practices came to be part of the cultural life and folklore of 

the settled Arab tribes, shaping the religious identity of the tribesmen (Nakash 

1995:269-270).  

 

Nakash skriver om hvordan hosa fra den arabiske stammetradisjonen og religiøse riter blir 

flettet sammen Her vil jeg ta opp de forskjellige tashabih som jeg observerte under mitt 
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feltarbeid. Jeg har delt opp tashabih i tre kategorier, den ene tashabih i bevegelse, den andre 

tashabih som utstilling, og den tredje og siste tashabih som teaterstykke. Alle de tre ulike 

måtene tashabih ble vist frem på, er i tråd til det Turner ville ha kalt for et liminal-fase.   

 

6.1 Tashabih i bevegelse 

Midt i den store pilegrimsmengden av zowaar, pilegrimer og mawakib al khidma, teltboder, 

mellom den hellige byen Najaf og Karbala kan en høre lydmiks av forskjellige 

musikkinstrumenter, samtidig som en får øye på nærmest en uendelig prosesjon med enorme 

folkemengder, store som små, menn og kvinner. Det brukes drakter og uniformer i forskjellige 

farger, så vel som flagg. I begynnelsen av rekken kan en se en flott hvit araberhest med blodig 

skinnsal på ryggen. Det skal forestille Husseins hest Zuljanah, og blodet skal forestille Husseins 

martyrdød. Det er også en lang rekke med flere titalls av store kameler etter hverandre, på 

ryggen bærer de en mahamil/ hawdaj, kamelhus, med heldekkede kvinner sittende inni. 

Kvinnene er kledd i sort, irakisk abaya, og hvitt heldekkede slør foran ansiktet, i tillegg til 

svarte hansker, som mange også har på.  

 

Bak kamelene kommer det et helt korps av menn og gutter som spiller naqqarat, arabiske 

trommer. Det er en lang tradisjon med å bruke dette instrumentet i irakisk musikk.  Naqqarat 

brukes også ofte i afrikanske land som et populært musikkinstrument. Boq, trompettoner blir 

også spilt, i tillegg til cymballer som er laget av metallegering. De ulike instrumentene som 

spilles symboliserer ulike ting. Naqqarat brukes for blant annet å symbolisere hestetramp. Boq 

brukes for å symbolisere starten på en krig. I ett øyeblikk kan korpset og musikklyden minne 

om 17.mai musikkorps. Til forskjell spilles 17.mai musikkorps for å markere nasjonaldag og 

gledesdag, mens tashabih korpsets oppgave er å markere Karbala tragedien og sorg. I tillegg er 

det, i motsetning til 17.mai musikkorps som inkluderer begge kjønn i korpset, er det kun av 

menn og gutter tashabih musikkorps spilles av.  

 

Kvinner og barna har fått roller som fanger og de etterlatte av Husseins nærmeste. Mens 

kvinnene er kledd i sort er alle barna kledd i grønt. De er lenket fast til hverandre i tau og 

jernmetaller, omringet av det som skal være umayyade-soldater. Soldatene er både godt voksne 

menn og yngre menn. De fleste av dem er kledd i rødt med overtrekk som enten er av lær eller 

metall, i tillegg bærer de våpen, som blodige sverd. En av dem har på seg en lang krøllete svart 

hårparykk med blodig sverd i det ene hånda. Han går frem og tilbake og ser på de små barna 

som er tatt i fange med strenge og onde blikk. Det er også en liten gjeng på fem personer, hvor 

den ene er kledd som kvinne, men det er en mann som har fått kvinnerollen som Zaynab, 
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Husseins søster. Hun går ved siden av en bøyd mann som er kledd i hvit og grønt. Han skal 

representere den syke Ali ibn al-Hussein. De blir dyttet på og faller i det de samler seg igjen for 

å holde seg oppreist. En av mennene i Yazids hær prøver å rekke en skål med vann til Ali ibn 

al-Hussein. Han blir sparket og slått av han som har fått rollen til å være den nådeløse Umar 

ibn Sa’d. Bak dem, på noe avstand, er det en som ser ut til å ha fått rollen som Shimr, Husseins 

drapsmann. Han bærer på et avhogget blodig hode. Det skal symbolisere Husseins avhogde 

hode, helten fra Karbala slaget.  

 

Andre menn som skal fremstille Yazids soldater, holder lange tykke spyd som er laget av 

treverk. På spydene er det satt det som skal forestille et blodig hode. Hodene er dekket med 

hvite slør foran ansiktet og grønne hodeplagg. De symbolisere heltene som falt i Karbala slaget. 

De barna som er utdelt rollen som sabaya, fangene, roper Ya Hussein,  Oh Hussein, mens de 

går.  

 

Dette er tashabih i bevegelse, med waqi’at al-Taaf (slaget i Karbala), og sabaya (fangene) fra 

en mawkib al-azaa. De er alle amatørspillere og samtidig er de pilegrimer  på vei til den hellige 

byen Karbala. Alt fra kostymer, musikkinstrumenter, valg av farger og de minste detaljer har 

tilfelles at de skal gi en stemming for å gjenskape Karbala-hendelsen. På hver side av tashabih, 

er det vektere med gule vester, og publikum på hver side hvor noen står for å få med seg den 

uendelige prosesjonen. Andre går i takt med  mawkib al-azaa, og til tross for at dramaet ser ut 

til å spilles av amatører, så klarer de meget godt å få engasjert publikum som har stoppet for å 

se på tashabih. Flere fra publikum klarer heller ikke å stoppe å gråte. Publikum er enten 

khodam, frivillige, som er der for å dele ut mat, eller gi andre tjenester, eller zowaar, pilegrimer, 

som også er på vei til Karbala. Det er også publikum fra politiet og de militære som er der for 

å sikre pilegrimenes sikkerhet under arbaeen.  

 

Denne mawkib al-azaa med tashabih, ser ikke ut til å ende, det kommer enda flere grupper med 

menn og ungdommer. De marsjerer i rekke og rad, mens de slår seg med zanajeel, metalljern. 

De ledes av en radod, (den som leser sørgeriter), som leser med en mikrofon  tilkoblet høyttaler, 

slik at publikum får med seg diktet som blir lest. Noen av ordene som radod leste sier følgende: 

 

«Wada’ithom Karbala, o shono hal wa’daa ib Karbala» 

Karbala tar farvel med dem, og hvilken farvel med Karbala er det snakk om 
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Teksten under tashabih har flere sentrale ord blant annet Zaynab, Karbala, Abbas, Hussein, 

sabaya, og de skulle beskrive den siste avskjeden, lidelsen, og sorgen som inntraff de pårørende 

etter Karbala slaget.  

 

Dette synet av tashabih har likhetstrekk med prosesjonene som finner sted under påsken i blant 

annet den spanske byen Malaga. Likhetstrekk mellom de to ritualene kan pekes ut på flere 

områder, blant annet med at de markerer begge sorg og lidelse av hellige personer. Forskjellen 

mellom dem er hvilken hellig person ritualene blir markert for. I de katolske spanske 

påsketradisjonene er prosesjonene et ritual for å minnes Jesu død og lidelse. I tashabih er det et 

ritual for å minnes Husseins død og lidelse.  

 

6.2 Tashabih som utstilling 

Videre mellom Najaf og Karbala i ørkensletten er det viet en stor plass for tashabih, men denne 

tashabih er ikke i bevegelse, ei heller er det noen mennesker som har fått utdelt noen roller å 

spille her. Dette området i ørkenen har blitt gjort om til en tashabih-utstilling som er åpen for 

pilegrimer og andre publikum for å ta turen innom å se. Det er store utstillingsdukker som har 

blitt brukt for å illustrere heltene fra Karbala, der de gode er kledd i stort sett grønt, og de onde 

i rødt. Ved hver illustrasjon er det plassert håndskrevede plakater som beskriver hvem, og hva 

det skal forestille.  

 

Det er slått opp mange telt på plassen, og hvert enkelt telt bærer med seg en fortelling om 

Karbala slaget. På den ene plassen ligger det to avhogde hender, som har fått store hansker på 

seg, de er malt med rødt for å fremstille blod. Disse hendene skal symbolisere Abbas hender 

etter at han hadde fått dem kuttet av med sverd fra Umayyada-soldatene, i sitt forsøk på å hente 

vann til de tørste kvinnene og barna. Ved siden av er det en hvit plakat med svart arabisk 

håndskrift der det står skrevet «kaaf al-Abbas» Abbas hender. Ikke langt unna de avhogde 

hendene står det en brun skinnsekk uten vann, her er det også plassert en liten plakat der det 

står skrevet « Ya saqi al-atasha, ya abu Fazl al-Abbas», oh den som bringer vann til de tørste, 

oh abu Fazl al-Abbas ( ett av de flere kallenavn som Abbas er kjent under). 

 

På et annet område er det plassert det som kan ligne på Jesus krybbe som man ofte ser når det 

begynner å nærme seg juletiden, men i dette tilfellet er det en del av tashabih, og Ali al- Asghar, 

lille Alis, krybbe, den minste martyren i Karbala tragedien, Husseins lille spedbarn. Det er også 

plassert ei dukke på bakken som skal symbolisere Ali al-Asghar, den er svøpt med hvitt tøy 

rundt kroppen, og hele stoffet er malt med rødt for å fremstille det som skal se ut som blod, og 
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det er festet små spyd på det hvite stoffet med rød maling på. Dette skal illustrere Husseins 

spedbarn som fikk sitt kropp gjennomboret med piler, og døde mellom farens hender. Det står 

en plakat med et annet navn som Ali al-Asghar også er kjent under, det står Abduallah al-radi’i, 

spedbarnet Abduallah.  

 

Mellom teltene er det også plassert store og små dukker etter hverandre i en rekke, med cirka 

halv meters avstand og det er hengt opp plakater med forklaring på hvem som er hvem i denne 

rekka. Foran i rekken er det en fremstilling av Ali ibn al-Hussein, en av de få som overlevde 

Karbala tragedien. Rett bak er det Zaynab, Husseins søster som talte mot Umayyada herskeren 

Yazid i hans palass. Ellers følger rekken med mindre dukker som skal fremstille barna som er 

kledd i grønt. Alle er lenket fast til hverandre med en lang håndjernslenke av metall. Hele 

rekken skal symbolisere sabaya, de etterlatte etter Karbala slaget, som ble tatt til fange, og 

videreført til Yazid i Damaskus.  

 

Tashabih-utstillingen er fortellingen om fortidens Karbala med flere fortellinger, der Hussein 

og hans følge blir gitt stor plass. Tashabih kan symbolisere flere ting. Et eksempel er hvordan 

Abbas blir sett på som symbol på modighet, og offer. Abbas er modig nok til å møte en hel hær 

som har omringet Eufrat-elven for å bringe vann til de tørste. Samtidig som han er offer for 

brutaliteten han møter fra Umayyada soldatene, når han blir brutalt angrepet og tilslutt drept.  

På bakgrunnen av denne tashabih-utstillingen spilles det klagesang over høyttalere. Sangen sier 

blant annet følgende: 

 

Jinaka yom al – arbaeen (Vi har kommet til deg på førti-dagen) 

Jinaka nashki, wa al ayno tabki  (Vi kom for å klage til deg, med gråtende øyner) 

Tabki dima’an, ya Hussein (Gråter blod, oh Hussein) 

 

Dette klagesanget beskriver sabaya, og deres bunnløse sørg over tapet av Hussein. Det er en 

tekst som beskriver en av de mange fortellingene som er å se på tashabih-utstillingen, og som 

tar opp situasjonen etter Karbala slaget, og hvordan sorgen fortsetter for de pårørende.  

 

Det er mye publikum som kom innom for å ta en titt på tashabih, og andre fant seg et hjørne 

ved en av de manga tashabih for så å bli sittende i bakken for å resitere bønn og gråte. Andre 

ruslet omkring, og slo på sitt bryst, for så å gjenta ordene fra sørgediktet. 
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Da jeg observerte denne tashabih-utstillingen, var det mye som minnet om det 

sosialantropologen Clifford Geertz påpeker i hans definisjon av religion, nemlig det som han 

kaller for et system av symboler. 

 

6.3 Tashabih som teaterstykke 

Inne i Husseins helligdom er det på det ene hjørnet gjort plass til tashabih i form av et lite 

teaterstykke. En snor har blitt brukt for å dele publikum, og de som spiller stykket. Tashabih på 

dette teaterstykke har Roqayya, Husseins datter i hovedrollen, og stykket handler om Roqayyas 

siste timer, det vil si hva som fant sted ved Yazids palass etter at sabaya hadde nådd frem til 

Damaskus.  

 

Teaterstykket bruker en stor og høy manbar, prekestol, som er laget av treverk. På den ene 

trappen står en radod, ikledd svart dishdasha (arabisk kjole for menn), og holder mikrofonen i 

hånda. Det spilles over høyttaleren en na’i (en form for klagesang), som vanligvis leses i 

muharram og safar månedene, under majalis. Na’i skal bidra med å gi en trist stemning for å 

engasjere publikum i sorgen. Det er en slags oppvarming til å starte beretningen om Karbala. I 

dette tashabih-stykket er fokuset på Roqayya. En kan høre na’i, med gjentagelse av navnet 

Roqayya som nærmest får et ekko i den overfylte helligdommen med pilegrimer. Det synges 

med trist stemme for å gi en beskrivelse av hvor vondt Roqayya har det etter farens død. 

Etterhvert starter han som leser na’i med å stille et spørsmål: «Hva sier Roqayya nå, la oss høre 

hva Roqayya har å si».  

 

Den som har rollen i dette stykket er ei liten pike som knapt er åtte år gammel. Hun er kledd i 

sort og grønt. Hun sitter bøyd med hodet mellom kneet, og våkner brått med å starte å besvare 

spørsmålet som ble stilt med et rop, og en gråtkvalt stemme: 

 

Far, Hussein, Zaynab, hvor er min far, hvor er Hussein? Hvor er min far Hussein, jeg 

vil ha min far, Hussein. Han pleide å ta meg i hans fang, og stryke over mitt hode.  

 

Denne utrøstelige jenta fortsetter å rope, og beskrive Husseins kjærlighet til sin datter, og det 

store savnet etter ham nå. Så blir hun stille, men fortsetter å gråte, en skulle nesten tro at hun 

var en dyktig skuespiller, eller at hun faktisk hadde mistet sin egen far. Jeg får vite i ettertid når 

jeg spør om jentas bakgrunn at hun er bare ei lokal jente, og at hennes far jobber i marqad al-

Hussein, helligdommen til Hussein. Tashabih av Roqayyas siste timer fortsetter. Etter at jenta 

som har fått rollen som Roqayya hadde fått sagt noen setninger gikk turen til mannen som stod 



 55 

ved manbar, han fortsetter med å lese na’i. Det kommer flere beskrivelser fra Roqayyas 

historie, om hvordan hennes rop fikk resten av barna til å gråte, og hvordan det hele ble for mye 

for Umayyade herskeren Yazid. Etter at Yazid hadde fått vite hva som foregikk ved hans palass, 

og at ropene kom fra Husseins datter, beordret han hans menn til å bringe Husseins avhogde 

hode til Roqayya. Deretter kommer en mann inn med en stor skål dekket med hvitt stoff, og 

jenta i rollen spør: 

 

Hva er dette? Jeg er ikke sulten, og har heller ikke bedt om mat. Jeg vil ha min far, 

Hussein, kan ikke noen hente min far Hussein? Min far er Hussein, og jeg er hans datter 

Roqayya.  

 

Radod fortsetter beretningen med å si at Roqayya får vite at det ikke er mat som Yazid har 

kommet med, men at det er Hussein, din far. Jenta fortsetter med å gråte mer voldsomt, og 

bøyer seg ned over skålen som er plassert foran henne. Så kommer beskrivelsen om at Roqayya 

reiser seg ikke opp mer. Hun har nemlig besvimt og hennes liv har forlatt denne verden. 

Roqayya døde i hennes sorg og savn etter hennes far, Hussein. «Dette er ikke bare teater, men 

opera, mysteriespill og sørgehøytid – alt på engang» (Vogt 2012: 66). Det er drama på høyt 

nivå, og alle ser ut til å være engasjert i sorgen som de både hører om, og får se og leve seg inn 

i gjennom tashabih. Det er vanskelig å ikke bli berørt. Store maskuline menn gråter, eldre menn 

gråter, kvinner gråter, og til og med enkelte av barna gråter. Det ser ut til at forsamlingen er i 

det som Turner beskriver som en liminal fase, dypt inne i tragedien og sorgen som inntreffer.  
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7 RELIGIØSE DIKT OG KLAGESANGER  
Det er hadith-beretning om det å skrive og resitere dikt. Den sjette imam Jaffar al-Sadiq skal 

ha sagt: 
“God has built a house (bait) in heaven for whomever recites a line (bait) of poetry abut us” 
(Sharif 2005:142) 
 

“whoever recites poetry about Husayn and makes thirty others weep have heaven as the 
reward”(Sharif 2005:142). 
 

7.1 Dikt under safavidedynastiet 

Religionshistoriker Kari Vogt skriver om den iranske konteksten og hvordan Safavidedynastiet 

med Tolvskolen som statsreligion, så på felles tro og ritualer som viktige for å samle folket. 

Shah Ismael skrev til og med dikt for å rose imamene: 

 

For den som kjenner de tolv imamer, passer det seg å bære den Røde krone, Menneskenes konge, 
Ali ibn Abi Talib, leder Khata’i på hans vei (Vogt 2012:18). 

 

Det var også nettopp under safavidene at martyrberetningene om imamene ble samlet i et verk 

med navnet Martyrenes have (persisk Rouzat-e shohada), på slutten av 1500-tallet. Dette verket 

om imamenes liv, lidelse og død ble både resitert og sunget i forsamlinger, og ble «hovedkilde 

til alle senere Karbala-fortellinger»(Vogt 2012:63). Imidlertid kom de kollektive muharram-

prosesjoner hvor det ble lest dikt til Baghdad tidligere, allerede mot slutten av 900-tallet under 

buyidene (Vogt 2012:63). Det ble stadig mer populært med sang og resitasjon om imamene i 

den iranske konteksten. Vogt beskriver det slik: 

 
Resitasjon og sang ble en stadig mer populær form for religiøst samvær og fant gradvis nye 
former. I rikmannshjemmene ble det sendt bud etter de beste sangerne, slekt og venner fikk 
ukentlige invitasjoner gjennom hele året, og under ramadan og muharram var det daglige 
sammenkomster. I moskeer, hosaynier og takiyer installerte rowse-khanene seg, og på 
gatehjørnene samlet omreisende sangere sitt publikum (Vogt 2012:63-64). 

 

Diktformen har med andre ord lange røtter, og jeg vil vise hvordan den kommer til uttrykk i 

dagens Irak. Den er en svært viktig del av arbaeen og jeg har gitt den et helt kapittel 
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7.2 Sørgedikt, ritha’ 

Ritha’ blir skrevet som en hylles til den avdøde og uttrykk for kondolanse til de pårørende eller 

de som står personen som har gått bort nær. Imidlertid er ikke ritha’ begrenset til kun å gi 

uttrykk for det triste ved å miste en nær person, det er generelt en sjanger for å uttrykke en trist 

stemning. Et innledningsartikkel  skrevet av Alexander E. Elinson om poeten al-Saraqustis bok 

Ritha’ al-Mudun «Sørgedikt om byene» gir et eksempel på ritha’ og sørgedimensjonen den 

bærer med seg: 

 
The ritha’ al-mudun ultilizes stock tropes, images, and patterns in order to facilitate the 
mourning process and to immortalize the lost object of grief(…)Conventionality is important to 
the success of the elegy, as it provides a ritual framework within which the poet and the 
mourners take part in the mourning (Elinson 2005:10). 

 

Irak er blant annet kjent for å være et land som føder diktere, det er en lang tradisjon og kultur 

for å skrive og resitere dikt. Irakere er også spesielt flinke på å uttrykke seg  gjennom dikt med 

sorg som tema, og de har et rikt og omfattende bidrag innenfor ritha’, sørgedikt. I et land som 

Irak med et turbulent historie full av krig, ødeleggelser og drap, er sorg også en naturlig del av 

deres liv, og sørgedikt er det nok av i poetenes qasa’id (flertall qasida), teksten på diktet. Ritha’ 

ble ofte lest når en mistet noen av sine kjære og nære og shia-muslimer bruker også denne poesi 

stilen for å uttrykke seg over tapet og sorgen over ahlul bayt, husets folk.  

 

7.3 Klagesang, lathmiyah 

Sørgedikt som er skrevet for de hellige heter forskjellige ting på ulike språk. På persisk er 

sørgediktet kjent som noha, mens i Irak kalles det for latmiyah. Et sørgedikt beskriver lidelsene 

og drapene på de hellige, ofte er de knyttet til Husseins martyrium i Karbala. Når en radod (den 

som resiterer klagesang) synger diktet blir den kalt for latmiyah (klagesang). Latmiyah er en 

stor og godt integrert del av shia-muslimenes sørgeriter, og en radod har i oppgave å engasjere 

de troende gjennom måten han synger en latmiyah på: 

 

The holy month of Ramadan, and the period in the Islamic calendar between Muharram 

up to the 20th of Safar, were especially favored for holding the session(…)the narrator, 

much like a preacher, would use moving language to bring his audience to tears and to 

transform their state of mind (Nakash 2003:145-146) 
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I likhet med det Kari Vogt tar opp i boka Husets folk (2012) fremstiller også Nakash denne 

form for sørgerite, latmiyat i boka The Shi’is of Iraq (1995), men i motsetning til Kari Vogt er 

det Irak han har som sin kontekst. Å engasjere publikum til tårer og ta dem inn i en annen 

tilstand, er et eksempel på det Victor Turner kaller for liminal-fase. Målsetningen med latmiyah 

er med andre ord å flytte publikum over i en liminal-fase. 

 

Sørgedikt tar også en stor og sentral plass i shia-litteratur, og er heller ikke kun begrenset til det 

arabiske og persiske språket, men den har en enorm plass i mange språk. Hvert språk har 

utviklet sin egen poetiske litteratur. I det shia-muslimske samfunnet i sør-Asia er sørgedikt kjent 

under navnet marsiya og har mange store og kjente shia-poeter, blant annet Mirza Dabir (1803-

1875) som var født i Dehli, og senere flyttet til Lucknow. Han er kjent for å ha skrevet noe av 

de tidligste tekstene i marsiyas, der den ene handler om Husseins kone Shahr Bano, og sorgen 

hennes etter drapet på hennes lille spedbarn Ali al-Asghar (Hyder 2006:30): 

 

Bano weeps for Asghar as night draws to a close 

All God’s creatures slumber, she slone remains vigilant 

She beats her head and loses all hope 

What a strange sorrow this is! Can it not be consoled? 

Beating her head, she swoons 

As cries of “Ali Asghar! Ali Asghar!” are heard (Hyder 2006:30) 

 

Det finnes både klassiske sørgedikt og nyproduserte dikt. Selv om et sørgedikt blir skrevet som 

hylles til de hellige, kan teksten også bli påvirket av konteksten. Dette vil komme til syne i 

latmiyah-tekstene som jeg har valgt å oversette, hvor vi kan se hvordan teksten bærer preg av 

den konteksten den blir skrevet i.  

 

Sørgediktene blir skrevet av diktere, og senere resitert som klagesang fra en radod eller mullah. 

På persisk heter personen som leser klagesangene for maddah. Et sørgedikt blir skrevet og lest 

av en dikter, eller at en dikter skriver sørgediktet og en radod synger den.  

 

Det er mange store og kjente diktere og rowadid (flertall radod), og i den arabisktalende shia-

verden er det flere kjente, både fra fortiden og nåtiden. Jeg skal ta for meg to latmiyah-tekster i 

denne oppgaven, der begge har opprinnelse fra Irak. Den første latmiyah blir gjerne omtalt som 

den klassiske og er skrevet i året 1389 i hijri-kalenderen (1977). Den andre latmiyah er en tekst 

fra nyere tid og er skrevet av dikteren Abd al-Khaleeq al-Muhanaa og mullah Basem al-
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karbalaei i året 1433 i den islamske kalenderen, det vi si i 2012. Jeg har brukt egen oversettelse 

og ikke gjendiktning, men heller ord for ord oversettelse. Jeg har ikke benyttet meg av 

transkripsjon av arabisk språk, men tar med teksten på originalspråket. Dette er viktig, ny empiri 

som ikke tidligere er gjengitt med norsk oversettelse.  

 

Jeg benyttet meg av metoden lydopptak for å dokumentere noen av aktivitetene som fant sted 

under arbaeen. I tillegg til å skrive notater for å huske hvor og når jeg hørte blant annet disse, 

fikk jeg nytten av lydopptak for å ta opp latmiyat. Jeg kan derfor gi en nøyaktig gjengivelse av 

sangene. 

 

************ 

 

7.4 Hussein er i vår samvittighet (Hussein fi thama’irna)  

Dette diktet er skrevet av den irakiske poeten Abdul Rasul Mohiddin, og ble første gang resitert 

som latmiyah, klagesang fra radod Yassin Rumaithi i 1977 i landsbyen Kharnabat i Diyala-

provinsen i Irak. Samme år som diktet ble skrevet, brøt det ut opprør under det som er kjent 

som det første arbaeen-opprøret. Det ble forbudt med latmiyah og man kunne risikere livet om 

man skrev eller resiterte klagesang. Dette diktet er et langt dikt. Jeg har oversatt noen diwan 

(strofer) fra diktet til norsk.  

 

 

ا, 012سح  انريامض3   
 

ھنمآ كیب ھنحص ... ھنریاـمـضـب نـیـسـحـی  

يآر  درجم و ةوعد ال ...ياھ فطاوع ةحـیـص  ال  
ھنمآ  كیب ھنحـص ... ھـنـئداـبـم نـم يذـھ  

 

Hussein er i vår samvittighet (Hussein fi thama’irna)  

Å Hussein du er i vår samvittighet…vi roper, på deg vi tror 

Det er ikke et sinnsbevegelses rop…ei heller er det å hevde eller mene noe 

Dette er et av våre prinsipper…vi roper, på deg vi tror. 
 

دیجلاب سفنلاب مدلاب كایوا ھنطـبـترا نـیـسـحـی  

دیوعت  ال و ھفدص ال هرطفلا ىلع ھنلق  اـمـلـثـم  

دیعبا طخ ىلعا ریسنا و كطخ نع دـشـن ضرـفا  
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دیدجتلا هوھ ھنرحسی كاَكلا ھنـبدـتـجـی ضرـفا  

دییقت  الب قدصتن رماـقـنا يـھـتـلـن  ضرـفا  

دیزناو  دعب لمعن امشا نیسحی دعب ضرـفـت اـمـشا  

دیعنا  و ھبتنن اھیبلا ھعاـسـلا يـجـت اـم دـب ال  

ھنمآ  كیب ھنحص ... ھنبـسـحا سـفـن رـخآـب  

 

Å Hussein vi er knyttet til deg med vårt blod, sjel og pulsåre 

som vi har sagt tidligere, dette er instinkt, det er ikke en tilfeldighet ei heller vane 

la oss eksempelvis si at vi går bort fra din vei og går en lang vei 

la oss eksempelvis si at vi blir opptatt i denne verden og blir fortryllet av atmosfærens  endring 

la oss eksempelvis si at vi blir opptatt med gambling og bruker uten begrensning 

uansett hvor mange eksempler vi tilføyer og hva enn vi  kan gjøre 

tiden vil engang komme hvor vi blir oppmerksomme på deg 

til vår siste pust regn med oss…vi roper, på deg vi tror. 
 

ّھیصخشب  تدجونم فاصوا ھنسمل كتیصـخـشـبا  
ھیرح  توملا ھنفرع رارحألا وبأ كیـب ھـنـسـمـل  

ّھیئادف ھنحا ھنفرع كءادـعا ةوـسـق ھـنـسـمـل  
دیالا  ةواسقلا دیا نم ... دیزیا نیدب لظنا ھنـفرـعا  

ھنمآ  كیب ھنحص ... ھنلبقإ نـمـل و ھـنـلـبـقإ  

 

I din karakter ble vi kjent med det som ikke finnes i noen andre personer 

Vi ble kjent med frihetens far og forstod at døden er en frihet 

vi er blitt berørt av fiendenes grusomhet og med de som ofret seg for deg  

vi vet at om vi blir i Yazids religion…vil vi gå fra en grusomhet til en annen  

aksepter oss og når du aksepterer oss…roper vi, på deg vi tror. 

 

 

يــــنلجس9  

ABCلجس= ... ABCيدو داجسلا  وبل  ... يـنـNـع رـظـنو  يـحور  ذـخإ   

ABCلجس= ... همدخلا ̀_فد[  دـbرأو  ... هـمـتـشا هـ[ارـتإ  رـNـgـع   

ABCلجس= ABCلجس=  ... فوش= ملاعلا  دbرأ  ... فوـهـلـم يـgـلـقو  تـNـجإ   

Skriv meg opp (Yeesajilni) 

Ta min sjel og mine øyne, til Abu Sajjad (Hussein) (et av Husseins kallenavn)  

ta meg med, skriv meg opp 
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Den gode duften fra hans jord, vil jeg lukte, jeg vil at han skal skrive meg opp blant de frivillige  

Jeg kom med et hjerte fullt av savn, jeg vil at verden skal se, skriv meg opp, skriv meg opp. 
 

تاpاور rsملا  
C ەu_ك   ... هشملا ەوطخ  ذخا  ەرجا  ... فلا هجح  فلا  ەرمع   

تعرز قوشلا  C|}ورد[  ... تNجإ ضكرا   pوبحم{|C ... كروزا حسماو  C|}ونذ   

تـNـشـم ماـpأا  يـلاـNـلو  ... لـجـل كاـنـNـع   pاغـلاـ�C  

الو كرــNــغ  لــغــش  يــلاــ[  ... pيـنـلـجـسـ  

 

Fortellinger om å vandre har blitt flere, den som tok et skritt har fått belønning, tusen hajj og 

tusen umrah. 

Jeg dyrket savnet på min vei, jeg kom for å løpe til min kjære. Besøke deg og slette mine synder. 

Jeg har gått i dagevis og i netter, for din skyld min kjære, og det er ingen andre enn deg som 

opptar meg, skriv meg opp. 
 

دـbرأ فوـشـتا  يـناودـع  ... لـضاـفوـ[ا B}اقلـت 
C ... ABCلجس=  

تـNـج�و ةرـضـحـلا  �Cاضلا  ... وباو سامونلا  �Cادج  ... ABCلجس=  

pنـمـ تـNـحـض  فوـفـجـلا  ... دbرا ملاعلا  فوش=  ... ABCلجس=  

 

Jeg vil at mine fiender skal se, Abu Fazl skal ta meg imot...skriv meg opp 

Jeg kom til graven til den tørste, og den modige er foran meg, skriv meg opp  

Du som ofret dine hender, jeg vil at verden skal se, skriv meg opp 

 

ذـخإ يـحور  رـظـنو  يـنـNـع  ... وبل داجسلا  ABCيدو  ... ABCلجس=  

رـNـgـع هـ[ارـتإ  هـمـتـشا  ... دـbرأو ̀_فد[  همدخلا  ... ABCلجس=  

تـNـجإ يـgـلـقو  فوـهـلـم  ... دbرأ ملاعلا  فوش=  ... ABCلجس= ABCلجس=   

 

Ta min sjel og mine øyne, til Abu Sajjad ta meg med, skriv meg opp 

Den gode duften fra hans jord, vil jeg lukte, jeg vil at han skal skrive meg opp blant de frivillige.  

Jeg kom med et hjerte fullt av savn, jeg vil at verden skal se, skriv meg opp, skriv meg opp 
 

 

لـgـق قطني ال  B}اس 
C لإ ... هضق تاجاحلا  B}اطناو 

C ... هعمسا  pلوق اذه  B}آ 
C  

pلوق لصويلا  ە�Bحلا  ... دهع ABCم  C|�ا  ە|_قلا  ... B}اجا
C نولشا  ام  ە�Bحا   

قـحو يـلـلا   عـفر  هـعـgـس  ... اذا يـلـجـل  لـهـت  هعمد   

اــهــجوا رـgــقــلاــ[  هـعـمـش  ... يـنـلـgـقـت  
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Før jeg fikk sagt noe, fikk jeg min bønn hørt, jeg hører ham si: Dette er meg. 

Han sier at den som kommer frem til min helligdom, lover jeg at jeg skal komme til hans grav. 

Han har kommet til meg, hvordan skal jeg la være å komme til ham. 

Jeg sverger ved den som har blitt opphøyet i den syvende himmel,  

Hvis tårene renner for ham, skal de bli til et lys i hans grav. Aksepter meg. 
 

 

تـحـص  pاـمـلاـ تـفـط  كران  ... ولو مداخ  كراوزلا   ... ABCلgقت  

pنـمـ كرـNـغ   الـف  ەوـها  ... كـلإ اذـه  رمعلا  ەودف  ... ABCلgقت  

تـNـجا هـلـ¢¡   ـكـلا فوـحزا  ... دbرأ ملاعلا  فوش=  ... ABCلجس=  

 

Jeg ropte om at dine flammer ikke har sluknet, om jeg bare kun kan være en av  

de frivillige for dine pilegrimer, aksepter meg. 

Jeg elsker ingen andre enn deg, mitt liv ofrer jeg for deg, aksepter meg. 

Jeg kom til Karbala krabbende, jeg vil at verden skal se, skriv meg opp. 

 

ذـخإ يـحور  رـظـنو  يـنـNـع  ... وبل داجسلا  ABCيدو  ... ABCلجس=  

رـNـgـع هـ[ارـتإ  هـمـتـشا  ... دـbرأو ̀_فد[  همدخلا  ... ABCلجس=  

تـNـجإ يـgـلـقو  فوـهـلـم  ... دbرأ ملاعلا  فوش=  ... ABCلجس= ABCلجس=   

 

Ta min sjel og mine øyne, til Abu Sajjad ta meg med, skriv meg opp. 

Den gode duften fra hans jord, vil jeg lukte, jeg vil at han skal skrive meg opp blant de frivillige.  

Jeg kom med et hjerte full av savn, jeg vil at verden skal se, skriv meg opp, skriv meg opp. 
 

نوـل كـ¢ر   دـ[ عطقتأ  ... قحو ەرهزلا  ام  عجرأ  ... دهع �Cد¢و  عقوتي   

اـنأ نونـجـمـلا  B}وفرع 
C ... حيصأ لخو  B}وعمس= 

C ... الو اوردق   pوعنم{B
C  

فرــت هـpارـلا  يـلاـعـلاـ[  ... مـغر رـpذـحـت  يـلاذـع   

يــنــفرــع توــمــلا  اـم  يـلاـ[ا  ... دـهـع يـنـم   

 

Hvis jeg på din vei blir kuttet ihjel, jeg sverger i Zahras navn, jeg vil jeg ikke snu.  

Jeg sverger, og med mitt blod skal jeg  signere. 

Jeg er kjent som den gale, jeg roper og la dem høre meg, de klarte ikke å nekte meg. 

Flagget vil bli hevet høyt til tross for min fienders trusler. Døden kjenner meg,  

jeg kommer ikke til å bry meg, jeg sverger. 
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سحأ هحارب  نم  rsمأ 
C تفع  C¥هأ  تفعو  ل¦   §s

C دهع ..  يــنم   

مــلح لـك   pموــ هــنش¨ــعأ  توـــمأ  كــ¢ردـ[  ىــنمتأ   .. دهع يــنم   

رــحـن  pىدــحتــ فوــNـسـل  دـــbرأ  مــلاـعلا  فوــش=  يــنلجس= ..   

 

Jeg føler en ro når jeg vandrer, jeg forlot min familie og forlot alt, jeg sverger 

Jeg drømmer hver dag mens jeg lever, å dø på din vei er mitt ønske, jeg sverger. 

Halsen min trosser sverdet, jeg vil at verden skal se, skriv meg opp. 
 

يـحور رـظـنو  يـنـNـع  ... وبل داجسلا  ABCيدو  ... ABCلجس=  

رـNـgـع هـ[ارـتإ  هـمـتـشا  ... دـbرأو ̀_فد[  همدخلا  ... ABCلجس=  

تـNـجإ يـgـلـقو  فوـهـلـم  ... دbرأ ملاعلا  فوش=  ... ABCلجس= ABCلجس=   

 

Ta min sjel og mine øyne, til Abu Sajjad ta meg med, skriv meg opp 

Den gode duften fra hans jord, vil jeg lukte, jeg vil at han skal skrive meg opp blant de frivillige.  

Jeg kom med et hjerte full av savn, jeg vil at verden skal se, skriv meg opp, skriv meg opp. 
 

ءادـن ەرـــهزــلا  يـنعg¬ي  لاـNخ  رعشأ  يـنبقاري  اله   pدصاقلا ¥عأ  يـنبأ   

اــنأ كاـbو  هــpاـشم  كــلأ  هــpاغ  يــلأو  هــpاـغ  حورـن  بـحاصل  هــpارلا   

ءاقل ب±b°ب  هلNللا  دواعت  اNه  هلNعلاو   pريازا عمدلاو  هلNس  يــنلصوت ...   

 

Zahras rop det følger meg, jeg føler at hennes skygge holder øye med meg.  

Velkommen du som er på vei til min sønn. 

Jeg er sammen med deg og vandrer, du har ditt ønske og jeg har mitt, vi går til fanebæreren. 

Møtet med Zaynab er i kveld, hun og familien skal returnere,  

du som er pilegrim la dine tårer renne. Hun følger meg frem. 
 

ت¨شم عبتأو  ةعضgلا   pدجا{|C فطلل  ه́ع³  يــنلصوت ..   

دـbرأ بـنb°ـل  اــهلصوأ  هــNقر  نـbو  اهلئسأ  يــنلصوت ..   

باوـج ەرـحلا  فورـعـم  دbرأ  ملاعلا  فوش=  يــنلجس= ..   

 

Jeg fulgte Zahra mens jeg gikk, Hussein vil svare meg fra al-Taaf, følge meg frem 

Jeg vil komme frem til Zaynab, og spørre henne om hvor Roqayya er, følg meg frem 

Svaret på Den frie (Hussein) er kjent, jeg vil at verden skal se, følg meg frem. 
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دـــخأ يــــحور  رــظنو  يــــنيع  وبل  داـــــجسلا  يـــنيدو  يــــنلجس=   

رـــNبع هــــ[ارت  هــــمتشأ  دـــــbرأو  رـتفدــــ[  هـــــمدخلا  يـــــنلجس=   

تNجأ A|Cلقو  فووهلمو  دbرأ ,  ملاعلا  فووش=  ABCلجس= ..  ABCلجس=   

 

Ta min sjel og mine øyne, til Abu Sajjad ta meg med, skriv meg opp 

Den gode duften fra hans jord, vil jeg lukte, jeg vil at han skal skrive meg opp blant de frivillige.  

Jeg kom med et hjerte full av savn, jeg vil at verden skal se, skriv meg opp, skriv meg opp. 
 

تNجأ بتاـكو  يــت¸صو  توــمأ  كــ¢رد[  يـت¸نمأ  دـNهـش  عـفترـbو  يـت¸ص   

ةــNـصو دـلاوـلا  اـهمهـفأ   pلوـقـ هــpارـلا  اـهـمزـلـت  اـنأو  يـنبلا  اـهملـسأ   

�ا رخأ  سفن  اNب  كروزأ  دهشأو  اNلعأ  C|�أ  �Cورب  هNئادفلا   ... pلمجABC  

 

Jeg kommer og mitt ønske har jeg skrevet, å dø på din vei er mitt ønske, å bli martyr og jeg blir 

opphøyet. Min far sine ord forstår jeg, han sier at fanen må du holde,  

og jeg skal videre gi den til min sønn.  

Til mitt siste åndedrag, vil jeg besøke deg, vær min vitne.  

Jeg kommer med en sjel som vil ofre seg, pynt meg. 
 

ضـكر ىـلع  توــملا  يـنعتم  كودـع  نـم   pيـنرجف  .. pيــنلمج  

ترذن نم  دهملا  يرمع  تحصو  نbو  زحNلا  يرحن   .. pيــنلمج  

كــتيـجأ حــ[اذ  فوــخـلا  دـــbرأ  مــلاـعلا  فوـــش=  يــنلجس= ..  ABCلجس=   

 

Jeg løper til døden og når din fiende sprenger meg, pynter han meg. 

Jeg ga mitt løfte fra jeg var et spedbarn, jeg ropte hvor er han som vil halshugge meg,  

han pynter meg. 

Jeg kommer for å drepe frykten, jeg vil at verden skal se,  

skriv meg opp. 

 

دـــخأ يــــحور  رــظنو  يــــنيع  وبل  داـــــجسلا  يـــنيدو  يــــنلجس=   

رـــNبع هــــ[ارت  هــــمتشأ  دـــــbرأو  رـتفدــــ[  هـــــمدخلا  يـــــنلجس=   

تNجأ A|Cلقو  فووهلمو  دbرأ ,  ملاعلا  فووش=  ABCلجس= ..  ABCلجس=   

 

Ta min sjel og mine øyne, til Abu Sajjad ta meg med, skriv meg opp. 

Den gode duften fra hans jord, vil jeg lukte, jeg vil at han skal skrive meg opp blant de frivillige.  

Jeg kom med et hjerte full av savn, jeg vil at verden skal se, skriv meg opp, skriv meg opp. 
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************ 

Begge latmiyah som jeg presenterer har blitt lest under arbaeen, første gang i 1977 ble den 

første lest og den andre første gang i 2012. Under mitt feltarbeid i arbaeen 2013 ble begge også 

spilt over store høyttalere, den klassiske «Hussein er i vår samvittighet» (Hussein fi thama’irna) 

hørte jeg engang i en av mawkib som spilte den på deres høyttalere når jeg gikk til fots fra Najaf 

til Karbala. Hussein fi thama ‘irna er en tekst som gir en beskrivelse av hvor dyp kjærligheten 

til Hussein er hos de troende. Det er en beskrivelse av hvor sterke følelser det er, som er knyttet 

til Hussein, og at det er en del av troen. Sangen viser relasjonen og hengivenhet som ligger dypt 

hos de troende.  

 

Den andre, «Skriv meg opp» (Yisajilni) var det flere mawakib som spilte over deres høyttalere, 

både på vei til Karbala og i Karbala. Den er skrevet med sterke ord og mye følelser, og gir en 

slags beskrivelse av både landets situasjon, og følelsene en pilgrim kanskje måtte føle. Det er 

en blanding av en religiøs og en politisk tekst. Det religiøse viser viktigheten av å utføre besøket 

til Hussains gravlund og savnet av å være på et hellig sted, og hengivenheten til ahlulbayt er 

det sentralt i teksten.  

 

Den politiske i teksten er tydelig i henhold til hvordan terroren blir trosset. Teksten tar opp 

situasjonen av landet hvor mange millioner av pilgrimer nekter å la seg skremme, eller stoppe 

av terroristene som er ute etter å sprenge dem. Den politiske konteksten er viktig og den er av 

betydning for å forstå hva som foregår i det politisk-religiøse landskapet. På den ene siden kan 

Hussein kamp og lidelse som får døden tilfølge i Karbala tolkes politisk. På den andre siden er 

det også en tidsløs fortelling om frelse og forsoning, som går på det individuelle plan (se også 

Vogt 2012:183).  

 

Latmiyah var og er en stor og sentral del av hele arbaeen markeringen. En kan gå så langt som 

å si at uten latmiyah, ingen arbaeen. I alle høyttalere, ble det spilt latmiyah. I mawakib al-

khidma og mawakib al-azaa ble det resitert og lyttet til latmiyah, i alle sørgeriter var latmiyah 

en del av det hele. Det var mange rowadid som var pilegrimer og gikk mashaya (til fots), mens 

de sang latmiyah. Det var også andre pilegrimer som ikke var rowadid, men som også sang 

latmiyah, enten for seg selv eller i kollektiv med andre. Latmiyah-tekstene som ble sunget under 

arbaeen varierte alt fra å være religiøse tekster om ahlulbayt og tragedien som rammet dem, 

eller en kombinasjon av en religiøs-politisk tekst.  

 



 66 

Latmiyah skapte først og fremst en sørgestemning og de som lyttet til dem gråt, og slo seg på 

hodet eller brystet. De er i en liminal-fase som pilegrimer, og denne forsterkes ved sterke 

følelsesinntrykk. Latmiyah er med på å skape disse følelsene. Eksemplene jeg har gitt på 

innholdet i slike klagesanger understreker hvordan følelser av sorg og fortvilelse fremheves. En 

lignende beskrivelse om diktets betydning og funksjon gir sosialantropologen Lila Abu-Lughod 

oss, men fra beduin-samfunnet i Egypt. Lughod forklarer det med et eksempel fra Awlad ‘Ali 

familien som hun har studert på følgende måte: 

 

Their definition of a good poem is that it moves the people who hear it. They say, 

“Beautiful poetry makes you cry,” and note that poems can move others to change their 

minds and actions (Lughod 1986:177). 

 

Latmiyah kan kanskje også sammenlignes med samenes joik. I likhet med joik og dens særegen 

plass hos samene, er latmiyah også særegent for shia-muslimer. Både joik og latmiyah har 

begge vært til tider forbudt. Joik står for det samiske uttrykksformen, mens latmiyah er shia-

muslimenes uttrykksform på sorg.  

 

På den annen side fungerte latmiyah-tekster med politisk innhold som inspirasjon til protest 

mot urett og  motstandskamp. Lignende skjedde under den britiske koloni-tiden, der Nakash 

skriver om hvordan latmiyah-tekster skrevet av shia-irakere om imam Hussein fikk politisk 

innhold knyttet til det britiske herredømme. Det samme skjedde også med dikt som ble skrevet 

fra sunni-irakere: 

 

Sunni celebrations of the Prophet’s birthday (mawalid) and Shi’I lamentations were 

organized by members of the Haras al-Istiqlal and held together in private homes and 

mosques. Addressing thousands of Shi’is and Sunnis in the mosques, preachers and 

poets from among the two communities emphasized the need for union under the banner 

of Islam (Nakash 2003:70) 

 

I følge Nakash var det mest effektive av diktene for å redusere ned det sekteriske, det diktet 

som er skrevet av Ubaydi: 

 

Do not talk of Ja’fari or Hanafi, do not talk of Shafi’i or Zaydi 

For the shari’a of Mohammed has united us, and it rejects Western mandate (Nakash 

2003:70). 
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Dette viser blant annet  hvordan dikt kan endre innhold fra det religiøse til det politiske avhengig 

av kontekst. I Nakash beskrivelse var dette tilfellet for å mobilisere enhet mellom sunni og shia-

muslimske irakere og motstand mot en felles fiende, den britiske koloni-makten.  

 

I 2013 hadde latmiyah-tekstene brodd mot terrorister som fremdeles kan angripe. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 IRAKS LANDSKAP I ENDRING 

8.1 Et kjønnsperspektiv 

Hellige kvinner som viktige symboler er det flere av i islam, det er blant annet viet et helt 

kapittel i koranen til jomfru Maria (sure 19). Profeten Mohammeds kone Khadija og profetens 

datter Fatima al-Zahra har også begge høy status for muslimer. For shia-muslimer er det rettet 

ekstra oppmerksomhet rundt hellige kvinner, ved å både feire deres fødselsdager og sørge over 

deres død. Særlig  Fatima al-Zahra, Husseins mor og Zaynab, Husseins søster kommer i sentrum 

i sørgeritene under arbaeen.  

 

Selv om både menn og kvinner ærer disse to kvinnene Fatima og Zaynab, blir de begge et ekstra 

viktig symbol for shia-muslimske kvinner. Momen skriver følgende om de hellige personene 

som rollemodeller for shia-muslimer: 
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The recital of the details of their lives and struggles (especially at gatherings commemorating 
their births and deaths), they become models for and guides to the daily existence of the 
individual. In particular it is the Holy Family (…) Muhammad’ Ali and Fatima, their sons Hasan 

and Husayn, (and to a lesser extent their daughter, Zaynab) which is looked to as the model 
family for all Shi’is to follow in their family inter-relationships (Momen 1985:235). 

 

I motsetning til Momens beskrivelse av at Zaynab spiller en mindre viktig rolle som rollemodell 

for shia-muslimene, fant jeg heller  under min deltakende observasjon stor oppmerksomhet 

rettet mot nettopp Zaynab under arbaeen. Særlig kvinnene kunne relatere seg til henne. Et 

eksempel på dette er hva en irakisk za’ira (hunnkjønn pilegrim) som kom fra byen Nassriyya 

sa til meg:  

 
Zaynab er en utrolig kvinne, hun klarte å stå oppreist til tross for hennes tap på sine nærmeste. 
Hussein var hennes kjære og hun mistet ham, likevel lot hun seg ikke knekke. Hun er min modell 

og veileder i livet. Jeg har selv mistet min kjære bror og i Zaynab finner jeg min trøst. 

 

Zaynab er symbol med flere betydninger. Zaynab blir blant annet ofte symbol på den religiøse 

kvinnen og den sterke, modige og tålmodige kvinnen. Den irakiske kvinnen kan ofte kjenne seg 

igjen i Zaynab, i hennes styrke og tålmodighet. En annen eldre irakisk pilegrimskvinne forteller 

meg hvordan hun har mistet to av sine sønner under Saddams Baath-regime. Det var ingenting 

annet som kunne gi henne styrke og tålmodighet i hennes bunnløse sorg enn Zaynab: 

 
Zaynab mistet sine kjære i Karbala ørkenen, hun var alene i sin sorg, og kunne heller ikke sørge 
eller gjøre annet enn å være tålmodig. Jeg ber Allah, Gud, hver dag om å gi meg fra Zaynabs 
tålmodighet for å takle min egen sorg.  

 

I motsetning til Momen understreker også den iransk-amerikanske akademikeren og forfatteren 

Vali Nasr det mine informanter sier og ser i  Zaynab, det vil si hvilken rolle Zaynab har hatt 

etter ashura og hvor viktig hun er for de troende: 

 
Zaynab bore witness to Karbala and lived to tell the tale. That Husayn’s heroism became 
legendary and gave form to Shiism is very much her doing: Shiism owes its existence to a 
women (Nasr 2006:41) 

 

I likhet med mange andre Midøsten-land er også Irak et samfunn som er sterkt mannsdominert 

og kvinners deltakelse i samfunnslivet er ofte begrenset. Det har heller ikke blitt noe bedre med 
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krig og terror som Irak har vært vitne til, der mange kvinner og jenter har blitt tvunget til å 

holde seg i hjemmet i frykt for uroen i landet.  

 

Imidlertid har arbaeen åpnet for at kvinner har blitt like synlige som menn under selve 

høytidsmarkeringen. Kvinner er aktive i mawakib al-khidma, de er også frivillige og lager og 

deler ut mat (selv om det er flest menn som er frivillige i mawakib al-khidma). Kvinnelige 

pilegrimer er like synlige som de mannlige pilegrimene, der også jenter i følge med andre 

kvinner går til fots til Karbala. Noen tar følge med sine ektefeller og andre mannlige 

familiemedlemmer, mens andre drar i gruppe med kun andre kvinner.  

 

Det er også mange frivillige kvinner som bidrar ved de ulike sikkerhetspostene med 

kroppsvisitering av kvinnelige pilegrimer. Sikkerhetskontrollene for kvinner er satt opp med 

gardiner for å skjerme kvinnene som blir kroppsvisitert. Det er ofte tre eller flere frivillige som 

jobber sammen, og det kan fort oppstå lange køer. De lange køene kan åpne for samtaler mellom 

de ulike pilegrimene og bli til et møtepunkt for kvinner. Særlig for kvinnene som jobber 

frivillige der blir det en møteplass, der de blir kjent med andre kvinner. Etter å ha kroppsvisitert 

pilegrimene sier mange av de frivillige som jobber  der, nasalakom al dua (be for oss), til 

pilegrimene. 

 

Under en av mine overnatting i en hussayniyya på vei til Karbala møter jeg en ung jente i midten 

av 20-årene fra Najaf, hun forteller meg dette: 

 
Jeg pleier sjeldent å gå ut i Najaf, bare hvis jeg skal besøke familie eller dra på ziyarat amir al-

mominin (besøk hos imam Ali), det er alltid uro i landet. I arbaeen kan vi endelig få lov til å 
bevege fritt på oss, selv uten mannen. I dag har jeg kommet med kun min lille gutt på to år og 
min mor. Det er andre gangen jeg går mashaya (til fots) for ziyarat al-arbaeen, mamma derimot 
har gått flere ganger. Det er det beste tiden av året og ingen kan hindre oss i å besøke vår kjære 
Hussein, hverken mannen eller terroristene.  

 

Dette viser hvordan kvinner gjennom arbaeen plutselig får tilgang til bevegelsesfrihet. Selv den 

ustabile sikkerhetssituasjonen kan ikke hindre henne, eller få henne til å bli værende hjemme. 

Arbaeen kan med andre ord kanskje på sikt bidra til forbedring av kvinnenes liv i Irak og hennes 

situasjon i storsamfunnet, om enn i begrenset grad foreløpig.  
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Zahra, en irakisk kvinne fra Karbala i slutten av 50-årene  har åpnet sitt hjem for å ta imot 

pilegrimene under ziyarat al-arbaeen. Hun har siden Saddams fall tatt imot pilegrimer for hvile 

og overnatting. Hun forteller at det er noe hun ser frem til hvert år og at det er høydepunktet i 

året. Zahra ordlegger seg slik: 

 
Jeg har siden 2003 til nå blitt kjent med så mange nye mennesker. Folk fra Iran, Libanon, India, 

Pakistan er kun noen av mange andre. I tillegg til har jeg blitt kjent med irakere fra andre byer 
og områder. Under arbaeen blir alle som en familie, spesielt de som kommer på overnatting i 
mer enn en dag. Av de jeg har blitt godt kjent med holder vi kontakten, selv etter arbaeen. De 
fleste ikke irakiske pilegrimer er iranere, det er utrolig mange iranere under ziyarat al-arbaeen. 
Hun ene pilegrimen jeg ble kjent med kommer fra Iran og jeg har til og med blitt invitert hjem 
hos henne i Iran.(...) 
 

I starten pleide vi å imot pilegrimer som hadde kommet i følge med sin familie. De seneste årene 
derimot har pilegrimsantallet økt drastisk og vi har ikke hatt muligheten til å gjøre det lenger. 
Nå er det bare kvinnelig pilegrimer vi tar imot og det er så vidt plass, det fylles fort opp. Under 
Saddams Baath-regimet kunne ikke vi engang utføre ziyarat uten å frykte mukhabarat, nå kan 
både vi og andre momineen (troende) fylle marqad al-Hussein og trøste  sayyida Zaynab.  

 

Zahra skal holde majlis-iqraya (samling for kvinner for å sørge over husets folk) hjemme hos 

henne,  jeg ble også invitert til å delta. Hun har avgitt et nazr (rituelt løfte); man ber om å få 

innfridd noe og når det skjer så holder man en samling til gjengjeld for å vise sin takknemlighet 

(Vogt 2012:72). Zahra har vært våken ekstra tidlig for å gjøre forberedelsene til samlingen hun 

skal holde. Tre av nabokvinnene i tillegg til hennes to døtre er også der for å hjelpe til, alle vil 

ta del i belønningen, fordi dette er en hellig samling. Av forberedelsene som blir gjort, er 

åpningen av flere kilo med tamoor (dadler) for så å ta ut stenen og putte mandler inni. I tillegg 

til å forberede flere kanner med chay te med kardemomme. Tamoor og chay serveres ofte i 

starten av majalis for å ta imot de som kommer. Zahra har også bestilt lafat kebab (kebab i rull) 

til matservering 

Hun har invitert kvinner fra nabolaget for å holde majlis-iqraya og invitert to kvinnelige mulla 

eller mullayat for lede programmet under samlingen. Det er torsdag ettermiddag og kvinnene 

begynner å komme for å ta del i iqraya-samlingen hjem hos Zahra. Majlis-iqraya hun skal holde 

er i Um al-Baneen sitt navn (moren til Abbas). Um al-Baneen har også en høyt status hos shia-

muslimer for hennes offer i Karbala-slaget. Under majlis al-iqraya ble det resitert fra koranen 

og sunget klagesanger i Um al-Baneen sitt navn. Kvinne gråter, slår seg på brystet (latom), 
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danser i ring (en sørgerite spesielt utbredt hos shia-muslimske kvinner i Irak). Vogt beskriver 

denne sørgeriten som blir praktisert i en av de irakiske hussayniyyat i Iran slik: 

 

Det er kvinner i alle aldre, bestemødre og helt unge. Så tar alle av seg hodesløret og 

danser i ring rundt den lille kisten mens de slår seg i ansiktet. De bøyer seg rytmisk mot 

naghlen, og de voldsomme hårmankene slenges forover. Det er et mektig syn! (Vogt 

2012:76) 

 

Avslutningsvis ble det lest dua al-farraj (bønn i imam Mahdis navn, bønnen går blant annet ut 

på å spørre Gud om å haste Mahdis ankomst). Etter at programmet er ferdig deles det ut mat og 

søtsaker. Programmet er likevel ikke over,  de fleste blir sittende og går bort til hverandre. Nå 

har tiden kommet for å kose seg med kvinneprat (swalif). Zahra ser ut til å være tilfredsstilt med 

både programmet og oppmøte, og kommer bort til meg for å slå en prat. Hun sier: 
 
Dette som du ser var ikke mulig før. Vi var redd vår egen stemme når vi skulle minnes ahlulbayt 
og sørge over dem. Det var en såpass stor frykt for Saddams Baath-regimet, at vi til og med 
forestilte oss av veggene hadde ører og kunne lytte til det vi sa og gjorde. Denne frykten var 
ikke uten grunn, spesielt etter 1991 intifadaen. Saddam jevnet store deler av Karbala og andre 

byer i sør med jorda. Han drepte våre ungdom og fremtiden. Alle ble arrestert, nærmest alle ble 
drept. Det er kun et mirakel at jeg og min familie lever. Vi hørte alt, bombene, skuddene, det 
var grusomt. Ingen har opplevd det vi irakere har opplevd av urett. Saddam gikk til angrep på 
selv helligdommene. Etter 1991 opprøret kunne vi ikke dra i Hussein og Abbas helligdom på 
nærmest to år, Karbala var en spøkelsesby den gang. Jeg takker Gud hverdag for at vi er kvitt 
despoten Saddam, jeg ber også for fremtiden. Vi er alltid redd for hva andre vil oss. Inshallah 

(hvis Gud vil), vi kan se fremover og fortsette å sørge over vår kjære Hussein.  

 

 

Gjennom det Zahra forteller gir hun uttrykk for en ambivalens relasjon om en grusom fortid, 

og en usikker fremtid. Samtidig som hun gir uttrykk for en fantastisk nåtid i henhold til arbaeen-

høytiden. 

 

8.2 Media dekning og teknologibruk 

Alle aspekter av det irakiske folkets liv var kontrollert og overvåket under Saddams Baath-

regime og media dekningen var heller ikke unntak. Blant de som satt med mest makt etter 

Saddam Hussein, var hans første og eldste sønn Uday. Saddam var derfor også kjent under 

navnet abu-Uday (faren til Uday). Uday hadde makt og kontroll over de viktigste områdene i 
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Irak, av dem var Iraks største avis Babli og TV-kanalen Qanaat al-Shabab (ungdomskanalen). 

I tillegg til al-Shabab var det to andre statlige TV-kanaler. Felles for alle tre kanalene var at de 

fungerte som propaganda kanaler for å hylle Saddams og hans Baath-parti. Etter Saddams 

regimefall ble mange og store radikale endringer  i landet også å finne i media-verden.  

 

Tidligere var det kun få kontrollerte TV-kanaler, plutselig ble det flere titalls av irakiske tv-

kanaler, i tillegg til flere hundre andre kanaler fra satellittantenner. Av dem dukket det også opp 

flere irakiske shia-kanaler. Nå kunne irakiske shia-muslimer ikke bare i all offentlighet utføre 

sine sørgeriter, men nå kan de også dekke sine egne sørgeriter slik som arbaeen på direkten. 

Både lokale og nasjonale TV-kanaler blomstret opp. Bare under mitt feltarbeid i byen Najaf og 

Karbala så jeg flere TV-kanaler med journalister som intervjuet og hadde direktesendinger  ut 

på lufta, med hver minste detalj om arbaeen.  

 

Særlig i byen Karbala ved bab al qibla (navnet på en av inngangene) ved Husseins helligdom 

var det flere titalls av journalister. Blant dem var Karbala TV-kanal, som er en lokal kanal fra 

selve byen Karbala. Det er en shia-kanal og de har rettet sitt fokus på kun det religiøse aspektet. 

Jeg får vite gjennom min informant Jazem som er fra byen Karbala, om at  åpningen av Karbala 

TV-kanalen var i 1429 i hijri-kalenderen, det vil si i 2008. Jeg får også vite at kanalen tilhører 

al-ataba al-Hussayniyya (det vil si imam Hussains helligdom). En av journalistene som er der 

for å dekke arbaeen på direkten er også kledd i sort som de fleste andre. Han har mikrofonen i 

hånda med kanalens logo, der det står Karbala på arabisk og kameraet er rettet mot ham. Han 

er omringet av pilegrimer i alle kanter, mens han kommenterer på direktesendingen om 

arbaeen-høytiden.  

 

En annen kanal er kjent under navnet qanat al-thaniya (den andre kanalen). Den er også tilstede 

med deres TV-team. Jazem forteller meg at qanat al-thaniya er en uavhengig kanal, med deres 

hovedkontor i hovedstaden Baghdad. I motsetning til Karbala-kanalen som fokuserer kun på 

det religiøse, velger qanat al-thaniya også å ta opp den politiske situasjonen. Særlig retter de 

fokuset på å fordømme wahhabittene med Saud-Arabia i spissen, blir jeg fortalt av Jazem. Min 

informant Jazem forteller videre: 

 
Min venn jobber i Qanat al-thaniya, han jobber som kameramann. Han blir ofte sendt til Basra 
under arbaeen for å filme pilegrimene som kommer derifra, fordi de har direktesendinger 
hverdager i over to uker. Jeg er veldig bekymret for ham, fordi det er ikke trygt, det er ikke trygt 
for zowaar og heller ikke for journalister. 
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I bakgrunnen er det pågående med direktesendinger stort sett på arabisk, særlig da med irakisk 

dialekt. Det er likevel også mange andre språk som persisk, urdu og engelsk som kan høres om 

hverandre. Alle har rettet TV-kameraene sine mot helligdommene Hussein og hans bror Abbas. 

 

Det er ikke bare TV-kanalene som er der for filme arbaeen-høytiden, men også alle andre 

pilegrimer er like fullt opptatt av å filme det hele med deres mobiltelefoner. Maten, tashabih, 

mawakib al-khidma, mawakib al-azaa, alt filmes. Ikke minst filmer pilegrimer andre pilegrimer 

og tar selfie-bilder sammen. Arbaeen blir med andre ord ikke kun spredd gjennom TV-skjermer, 

men også gjennom de ulike sosiale medier. Likevel må det ventes med å bli lagt ut på direkten, 

dette fordi internett tilgangen er håpløs og det er veldig vanskelig å få dekning. Jeg får vite at 

dette er på grunn av den enorme folkemengden som er i landet, men også på grunn av 

sikkerhetsårsaker, at internett nettverket er dårlig. To av pilegrimene jeg snakker med, to unge 

jenter i 20-årene fra øst-provinsen i Qatif forteller meg: 

 
Det er første gangen vi er her for ziyarat al-arbaeen. Likevel har vi fått mange av detaljene og 
bildene fra før gjennom internett. Dette har motivert oss til å komme selv og delta. Det er helt 
fantastisk stemning her og opplevelsen må en erfare ved selv å komme til ziyarat. Vi har filmet 
en del og tatt mange bilder, dette skal deles så fort vi får internett tilgang.  

 

Naksh skriver om endringene som fant sted tidlig på 1900-tallet i «the shrine cities» slik: 

 
By the end of the first decade of the twentieth century, people in the shrine  cities were reading 
journals from Turkey, Iran, Egypt, and India. It was estimated in 1911 that fifty to one hundred 
newspaper, and journals arrived in Najaf every week and were distributed to various libraries in 
the city (Nakash 2003:53) 

 

I likhet med det Naksh beskriver om oppblomstring av mediadekning som fant sted på 1900-

tallet og som resulterte i et mange ukentlige aviser og magasiner kom i trykk, kan vi også se 

hvordan dagens politiske landskapet påvirker endringene som finner sted. Tidligere statlig-

kontrollerte TV-kanaler er erstattet med flere titalls av irakiske TV-kanaler, av dem også 

irakiske shia-kanaler. Ikke minst er teknologibruk også populært, særlig da hos den yngre-

generasjonen som har sosiale-medier som deres plattform for kommunikasjon. Dette er med på 

å spre kunnskap om arbaeen, og sannsynligvis også å mobilisere og gi motivasjon for 

deltagelse. 
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9 KONKLUSJON 

9.1 Avslutning 

Jeg har gjennom denne studiet av arbaeen sett på hvilken sørgeriter som er sentrale, og hva 

slags betydning pilegrimsreisen til helligdommene i Karbala har for shia-muslimer. Folket i 

Irak har levd under svært ustabile forhold, der undertrykking, vold, krig, sanksjoner og 

massegraver har vært en del av folkets historie. Nærmest uten unntak sitter folk igjen som 

pårørende etter å ha mistet noen av sine kjære. Irakiske shia-muslimer har vært en særlig utsatt 

gruppe og blitt marginalisert, til tross for å være majoriteten i landet. Shia-irakere har levd et 

liv tett med døden, der sorg er en del av tilværelsen. Dette fører også med seg at beretningen 

om Karbala og Husseins martyrium er lett å identifisere  seg med, når irakere selv har mistet 

noen av sine nærmeste. Gjennom Husseins historie kan de få lov til å sørge ut sorgen, en dobbelt 

sorg om fortiden og nåtiden sammensmeltet. 

 

Arbaeen-høytiden er kompleks og det er flere aspekter som kommer til uttrykk gjennom denne 

markeringen. De ulike informantene jeg har intervjuet har påpekt dette. Pilegrimer har kommet 

for ziyarat al-arbaeen for å vise det sterke båndet de har til ahlulbayt, der Hussein er den viktige 

og sentrale helten. Kjærligheten til ahlulbayt er en del av shias troslære og det er flere hadith-

beretninger som påpeker det. Den sjette imam Sadiq skal ha sagt: 

«Sannelig er det forskjellige grader av å tjene Allah, men kjærligheten (å tjene oss) ahlulbayt 

er av det høyeste» (Bihar-ul-Anwar, vol 27,91 i Imani 1998:53).Det er hengivenheten som 

tydelig kommer til uttrykk fra mine informanter også. Arbaeen har også et politisk aspekt, om 

opprør mot urett og frihetens budskap. Det religiøspolitiske og ikke minst sosiale aspektet er 

noe alle mine informanter har nevnt.  

 

Jeg har under min deltakende observasjon sett alle disse tre aspektene gjennom de ulike 

sørgeritene. Den religiøse aspektet ser vi i hengivenheten frivillige og pilegrimene har gitt 

uttrykk for. Frivillige viser deres hengivenhet gjennom den frivillige innsatsen de gjør ved å 

blant annet lage og dele mat til pilegrimene. Shia-muslimske irakere er stolte over å vise et 

forent Irak gjennom en felles høytidsmarkering som arbaeen og samtidig gir de uttrykk for 

glede over at det hellige Karbalas beliggenhet er nettopp i Irak. Pilegrimene på sin side ga 

uttrykk for sin hengivenhet til ahlulbayt gjennom blant annet deres lange reise til fots. Både 

irakiske pilegrimer fra forskjellige byer, og andre ikke irakiske pilegrimer hadde krysset byer 

og landegrenser for å besøke Husseins helligdom.   
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De politiske aspekter kommer til uttrykk i hva frivillige og pilegrimer forteller, både fra irakere 

og ikke irakere. Hussein stod mot urett, og nektet å sverge troskap til umayyade-herskeren 

Yazid, selv om det kom til å koste ham livet. Hussein lever gjennom dette budskapet for de 

troende. Et eksempel på det politiske aspektet er utstillingen fra Bahrain som hadde fått plass 

bain al-haramayn (mellom helligdommen Abbas og Hussein). Utstillingen hadde spesielt fokus 

på bilder fra 14.februar opprøret  i 2011 i Bahrain. Det var bilder fra martyrer som hadde blitt 

drept fordi de hadde protestert mot Hamads kongedømme i Bahrain, forteller en av de 

ansvarlige der, han er en shaykh (geistlig) fra Bahrain. Han forteller meg om hvor viktig Irak 

er for shia-muslimer og sier blant annet dette om Irak: 

 
Engang var irakiske shia-muslimer selv offer for undertrykking og  hadde forbud mot å markere 
sørgeriter under arbaeen, nå har situasjonen snudd. Nå tar irakiske shia-muslimer selv imot 
andre shia-muslimer som føler seg marginalisert, i dette  tilfellet oss, shia-muslimene fra  
Bahrain. Det er utrolig viktig at shia-muslimer viser motstand om noen prøver å ta denne 
friheten fra oss igjen. Fordi vi blir fortsatt angrepet, vi i Bahrain fra kong Hamad. I Irak er shia-
muslimske irakere terrormål fra den feige al-Sauds wahhabi-terrorister. 

  

I tillegg til det politiske, indikerer eksemplet også hvordan Irak med Karbala i sentrum har blitt 

et felles plattform for shia-muslimer på tvers av landegrenser. Det siste aspektet jeg vil dekke 

her er det sosiale. Hvor viktige det sosiale felleskapet var, kom også til uttrykk fra både de 

frivillige og pilegrimene. Arbaeen-høytiden åpnet for sosialt nettverksetablering. Gjennom de 

forskjellige etappene i pilegrimsreiser, fungerer overnattingene i de forskjellige mawakib og 

hussayniyyat fort som møtearena, hvor mennesker fra forskjellige byer og land møtes og blir 

kjent med hverandre. Det er ikke kun irakere fra andre byer som treffer hverandre og blir kjent 

under arbaeen, men man treffes på tvers av byer og landegrenser. I tillegg til at man blir 

introdusert til ulike språk og form av sørgeriter, tilegner deltakere seg  kunnskap om mangfoldet 

som eksisterer gjennom en felles samlingspunkt som er Hussein i Karbala.  

 

Jeg har vist hvordan Victor Turner og hans teori om «rites de passage»  anvendes Karbalas 

pilegrimer. I første fase som er seperasjonsfasen er en pilegrim ute av sin naturlige plass i 

samfunnet når han setter kurs på vandring til et hellig sted. Under liminal-fasen som er den 

andre fasen, er pilegrimen i en mellomtilstand. Denne liminal-fasen har særlig vært synlig under 

de ulike sørgeritene hos arbaeen deltakere, blant annet gjennom tashabih-riten, den tredje og 

siste fasen som er integrasjonsfasen blir personen integrert tilbake til samfunnet. Med denne 

returen har pilegrimens posisjon endret karakter. Personen er ikke den han/hun en gang var, 
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etter å ha fullført ziyarah og fått navnet sitt skrevet som en av Husseins pilegrimer. Ikke minst 

er communitas, det felleskapet man blir en del av under arbaeen-høytiden tydelig tilstede. Jeg 

vil hevde at pilegrimsreiser ikke bare viser en communitas, men flere små communitas i et 

overordnet communitas. Eksempler på dette er hvordan frivillige, pilegrimer og kvinner i hver 

sine communitas, i tillegg til den felles communits de er en del av under arbaeen. 

 

Imidlertid er det ikke lenge etter arbaeen, at det blir tid for en ny og stor sørgemarkering. Åtte 

dager etter arbaeen-høytiden, den 28. i safar måneden er det ny runde med sørgetid. Denne 

gangen skal profeten Mohammeds bortgang markeres, da flytter pilegrimsruta fra den hellige 

byen Karbala til den hellige byen Najaf. Fordi profeten Mohammeds gravplass ligger i den 

hellige byen Medina, så er det imam Alis helligdom som blir et alternativ å samles i under 

denne sørgemarkeringen. Her er det også flere hadith-beretninger som påpeker Alis betydning 

for profeten Mohammed, der Mohammed har blant annet sagt: «Ali er fra meg og jeg er fra Ali, 

og han er wali/vokter for hver troende etter meg» (Momen 1986:17). Slik minnes shia-muslimer 

profeten Mohammed og ahlulbayt husets folk gjennom hele året.  

 

Arbaeen må på denne måten ses som en del av en hel rekke med markeringer. Arbaeen er den 

største, og den har vært tema i denne masteroppgaven.  
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Vedlegg  
 
Ordforklaringer: 

 

Arbaeen, 40-dager etter ashura, høytidsmarkering av imam Hussien martyrdød. Det er den 

største sørgemarkeringen for shia-muslimer, og samler shia-muslimer verden over i den 

hellige byen Karbala hvor markeringen finner sted. 

 

Ashura, den 10. i måneden muharram, markerer selve dagen av imam Hussians martyrium i 

680 (Vogt 2012:200). 

 

Baraka, velsignelse 

 

Chay, te (viktig serveringsdrikke i store deler av Midtøsten og Nord-Afrika) 

 

Hadith, Retningslinjer man følger for å tolke Koranen.  

 

Hajj, Pilgrimsferden til Mekka i Saudi-Arabia. Dette er en av islams fem søyler. 

 

Husseniya, sakralbygg hvor ashura-ritualene utføres (Vogt 2012:202). I tillegg til andre 

sørgemarkeringer (azaa) så vel som fødselsmarkeringer (mawalid, fler.tall for mawlid) for 

profeten Mohammed og ahlul bayt blir holdt i.  

 

Imam, Muslimenes leder. Kan også stå i betydning for de tolv feilfrie imamane i shia islam 

 

Latmiya, klagesang om profeten Mohammed og hans ahulbayt «husets folk». Sangene  

handler om deres lidelser og dødsfall. 

 

Ma’sumin, «de fullkomne», «de fjorten rene», dvs. profeten Mohammed, hans datter Fatima 

og de tolv imamene (Vogt 2012:204). 

 

Majalis al-azaa, sørgeforsamling  

 

Mawkib al-azaa, sørgetog/prosesjon (i bokstavelig oversettelse betyr ordet kondolansetog). 

Det er under ashura i muharram og arbaeen i safar måneden en slikt betegnelse er brukt.  
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Mawkib al-khidma, teltbod som blir holdt både under ashura og arbaeen høytiden. I et slikt 

teltbod servers det mat og drikke. I tillegg til mange andre frivillig tjenester slik som å by på 

overnatting, helsesjekk, massasje. 

 

Mullah, kan ha ulike betydninger utfra hvilket land dette begrepet blir brukt. Den generelle 

betydningen av ordet er en geistlig, religiøs leder. I Irak blir likevel ikke en geistlig leder kalt 

for mullah. En mullah i Irak er en person som resiterer klagesanger (latmiya) eller synger 

fødselssanger (mawalid). Ordet mullah kan ta en både maskulin og feminin form i Irak. 

Imidlertid er ordet mullaya kun en feminin betegnelse. 

 

Qeema, gryterett som består av kikerter, kjøtt, løk og tomatsaus. Hovedsakelig serveres den 

ved siden av ris. Retten pleier vanligvis å kokes langsomt i store gryter over bål eller store 

ovn, og som skal serveres til store folkemengder. Dette fordi retten tilberedes spesielt under 

ashura og arbaeen høytiden.  

 

Radod, Ordet er en maskulin betegnelse på en person som resiterer latmiya og mawalid.  

 

Safar, den andre måneden i den islamske Hijri kalenderen.  

 

Shahid/ shahida, (maskulin/feminin) en martyr.  

 

Tashabih, pasjonsspill, dramatisering av hendelsene ved Karbala. I det persiske språket kjent 

som tazi’yeh. (Vogt 2012:208). 

 

Ziyarat, «besøk», å besøke maousoleet til en hellig person; pilegrimsferd til graven til hellig 

person – til imamene eller til imamenes tallrike etterslekt (Vogt 2012:209). 
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Informanter fra feltarbeid i Irak 

 

Zahra, lokal fra byen Karbala, født og oppvokst i Karbala, i slutten av 50-årene. 

 

Jazem ung mann, 3 årene, født og oppvokst i Karbala  

 

Riyad, ansvarlig  for  mawakib al-hussayniya, og har sitt kontor i marqad al-Abbas. Fra 

Karbala i midten av 50-årene 

 

Roqaya, og Kawthar, kvinnelig pilegrimer fra Hejaz, i 20-årene 

 

I tillegg til disse personene har jeg foretatt de fleste av intervjuene som uformelle samtaler både 

i byen Najaf, og Karbala. Ikke minst pilegrimsveien fra Najaf til Karbala med min deltakende 

observasjon åpnet mange muligheter til å komme i kontakt med både pilegrimer og frivillige. 

Dette har vært helt avgjørende for å kunne skrive om ziyarat al-arbaeen 

 

 
 


