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Abstract 
 
Title: The unifier of Njawara – The importance of music in a small Gambian village.  
The purpose of the present study is to find out how music integrates the Wolof village of 
Njawara. The study is based on interviews and field studies made as a participating observer 
in Njawara during two months in 2009-2010. In the study I explain important music 
terminology and different ceremonies from the Wolof culture. In the theory chapter I explain 
different ethnomusicological perspectives as emic and etic, the comparative perspective and 
relativism. The music is very important and central in Wolof culture and keep Njawara 
together as it creates fellowship, entertainment, joy, work and an opportunity to work. 
 
Keywords: the Gambia, griot, music ethnology, sabar, wolof.  

Sammanfattning 
Titel: Det sammanhållande kittet – Musikens betydelse för en liten by i Gambia.  
Detta är en musiketnologisk studie om musikens betydelse för wolofbyn Njawara. Uppsatsen 
är uppbyggd kring kvalitativa intervjuer och fältstudier jag gjort som deltagande observatör i 
Njawara under två månader 2009-2010. I uppsatsen förklarar jag olika termer och ceremonier 
med anknytning till wolofkulturen. I teorikapitlet förklarar jag olika musiketnologiska 
begrepp och perspektiv som till exempel emiskt och etiskt, relativism och jämförande 
perspektiv. Musiken som är väldigt viktig och central i wolofkulturen håller ihop Njawara 
genom att den bland annat skapar gemenskap, glädje, underhållning, arbete och försörjning. 
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INLEDNING 
 
Under mitt tredje år på musiklärarutbildningen läste jag kursen ”Studier i främmande 
kulturers musik - Gambia”. Kursen innehöll teoretiska studier om västafrikansk kultur och 
musik och en tre veckor lång studieresa till Gambia. Det var under denna resa som embryot 
till detta arbete föddes. När jag valde kursen hade jag inte särskilt stor kunskap om Västafrika, 
jag valde den av nyfikenhet. Det kändes som ett ypperligt tillfälle att upptäcka något nytt, lära 
känna en ny kultur och besöka en plats jag aldrig varit på. Jag hade inte några särskilda 
förväntningar på kursen, men jag hade på känn att det skulle bli intressant, spännande och 
lärorikt.  
 
Vi var sex personer som i mars 2009 åkte till Gambia för att under tre veckor fördjupa oss i 
fyra olika kulturers musik (mandinka, wolof, susu och fula). Största delen av resan var förlagd 
till Njawara, en wolofby i norra Gambia ett par kilometer från gränsen till Senegal. Vi bodde 
och undervisades på Njawara Cultural Camp, ett läger som byggts upp med hjälp av ECCO 
(den organisation som arrangerade vår resa). 
 
Det kändes som att jag var på mitt livs resa, en resa med så många nya intryck och 
upplevelser att det var svårt att ta till sig allt och hinna smälta det. Jag var tagen av alla 
spännande möten jag var med om och fascinerad av den musikalitet som fanns i Njawara. Jag 
kände att jag ville tillbaka så snart som möjligt för att lära känna byn, människorna och 
musiken bättre. 
 
Tack vare ett stipendium från SIDA kunde jag återvända till Njawara för att samla in data till 
mitt exemensarbete. Under åtta veckor (december 2009 – januari 2010) gjorde jag fältstudier 
och intervjuer i Njawara som kommer att ligga som grund för mitt examensarbete. Jag åkte 
tillsammans med Annika Wahren som också var med på den första resan. Till en början 
funderade vi på att skriva tillsammans. Vår ursprungliga tanke var att skriva om barns lust till 
musik och dans samt skillnaden mellan hur gambiska och svenska barn lär sig och använder 
sig av musiken och dansen i sitt dagliga liv. Vi förstod ganska snabbt att denna frågeställning 
var alldeles för omfattande. Det kändes som att det var fullt tillräckligt att göra ett arbete som 
baserades på datainsamling endast i Gambia. Vi bestämde oss för att jobba var för sig men 
däremot hjälpas åt med insamling av data.  
 
De dagboksanteckningar som förekommer i uppsatsen är hämtade från mina dagböcker 
2009 – 2010. 
 
Efter mina två resor till Gambia upplever jag det som att Njawara som by har en väldigt stark 
musikalisk identitet. Detta på ett sätt som jag aldrig upplevt någonstans tidigare. Musiken är 
som ett gemensamt språk som förenar människorna och skapar en sammanhållning i byn. Det 
verkar som att nästan alla byns invånare kan spela sabar (woloftrumma) och dansa till dessa 
rytmer. 
 

Vi befinner oss i en by där nästan alla kan dansa och spela på ett sätt så att man 
tror att de har sålt sin själ till djävulen. När de bästa dansarna dansar är det som 
en urkraft släpps loss. Det är energifyllt, hämningslöst, explosivt, rytmiskt, 
pulserande, sexuellt. […] Det är helt ofattbart att så många kan vara så bra på 
samma sak i en och samma by. (Dagbok 10-01-17) 
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När det är festligheter, högtider eller cermonier i byn står musiken i centrum. De lokala 
musikerna spelar och kvinnorna och barnen dansar. De vuxna männen (förutom musikerna) 
deltar däremot inte. Pojkar i alla åldrar, från de allra minsta som knappt lärt sig gå upp i sena 
tonåren dansar men inte de vuxna männen.  
 
Här väcktes en del frågor: Varför deltar inte männen vid festligheterna? Varför dansar inte 
männen? Jag funderade över varför männen inte roade sig i ett som jag upplevde det 
patriarkalt samhälle. Jag såg pojkar dansa, men inga män. Alla barn verkade kunna dansa. De 
var med på ceremonierna och festligheterna. Ibland när vi hade lektioner samlades barnen 
utanför campets grindar och dansade, både pojkar och flickor. När slutar pojkarna dansa och 
varför? Eller slutar de verkligen dansa?  
 

Igår kväll var det program här för människorna som deltagit i en workshop. När 
trummorna sätter igång bakom vårt hus tror vi att det är Ebou och hans gäng som 
spelar. Då dyker de upp här hos oss. Det är barnen som spelar och det låter 
grymt. Det verkar som alla kan spela sabar här, åtminstone pojkarna. […] Det 
blir dans och sång också, fan vad det svänger. En del av byborna är publik. Kan 
de också? Många av dem är uppe och dansar. Det här är en sådan tillställning 
när det är mest kvinnor på plats. (Dagbok 09-12-17) 

 
Jag fick till viss del svar på frågan om varför männen inte dansar ganska snart efter att jag 
kommit till Njawara andra gången. Jag och Annika blev efter ett par dagar i byn medbjudna 
av Njawaras trumslagare till en wrestlingturnering i mandinkabyn Balli där de skulle spela. 
 

Biram bjöd med oss på wrestling på lördag. Detta är ett genombrott för både mig 
och Annika. Alhagie berättade att vi kommer få se vuxna män dansa. Det kommer 
bli fest där männen står för underhållningen. Vi har undrat om männen dansar. 
(Dagbok 09-12-15) 

 
Jag fick förklarat för mig att det är trumrytmerna som avgör vem som dansar. Kvinnorna 
dansar till Ndaga-rytmerna och männen till Lamba-rytmerna som ackompanjerar wrestling-
programmen. Enligt en av trumslagarna i Njawara dansar inte män och kvinnor tillsammans.  
 

Wrestlingen börjar med trummor. Först är det Balliborna som spelar. Folk turas 
om på trummorna, de byter av varandra. Efter ett tag kommer de yngre brottarna 
in i ”ringen”. De sätter sig ner i en klunga. De har med eld som de värmer 
händerna vid, några stoppar in händerna i elden. Man får känsla av att de vill 
visa sig starka, osårbara och manliga. De börjar dansa. En och en, ibland ett par 
stycken. Det verkar vara en form för presentation. Alla har sin egen dans, med 
egna steg och rörelser. De ser ut som ungtuppar som bröstar upp sig. Trots att det 
är en manlig, macho tillställning så förekommer det mjuka rörelser som kan 
upplevas ”kvinnliga”. De äldre brottarna kommer in i ringen och presenterar sig. 
Trumslagarna byts ut efter hand och till slut är det musikerna från Njawara som 
spelar. Efter hand som mörkret faller på och trumspelet blir intensivare byggs 
stämningen upp. Plötsligt är det paus, jag vet inte hur länge, kanske fem, kanske 
tio minuter. Sen sätter brottningen igång. Jag fattar inte varför man har en paus 
precis innan matcherna. Det känns som att klimax är nära och då slutar man. En 
brottningsmatch varar max två-tre minuter. När matchen är avgjord, fylls ringen 
av brottarna som dansar. Maximal glädjeyra. När det är dags för nästa match 
jagas de dansande brottarna ut ur ringen av män med piskor.  
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Tycker inte det känns så passande, trots att det är en del av showen. Det för 
tankarna till slaveriet. Vår vän Dauda, en brottare från Senegal som bor i 
Njawara får inte brottas denna kväll. Ingen vågar möta honom, han ser för stark 
ut. Jag tycker att han borde bli kvällen champ, men icke. Han garanteras däremot 
en match om han kommer tillbaka nästa vecka.” (Dagbok 09-12-22) 

 

BAKGRUND  
 
I detta kapitel förklarar jag olika termer som hör ihop med mitt arbete. De delar som handlar 
om wolofkultur kommer jag att använda som teori i slutdiskussionen. Beskrivningarna av 
wolofceremonierna är hämtade från en bok (Tang, 2006) som handlar om wolofmusik i 
Senegals storstäder. Kapitlet avslutas med en beskrivning av Njawara som är uppbyggd 
utifrån berättelser från informanterna och mina egna observationer.  
 
Gambia 
Gambia är ett till ytan litet land som ligger i västafrika omslutet av Senegal förutom mot väst 
där Atlanten ligger. Gambia är en före detta brittisk koloni som blev självständig 18 februari 
1965. Gambia har en befolkning på cirka 1,5 miljoner människor med följande fördelning 
mellan de olika etniska folkgrupperna: Mandinka 42%, Fula 18%, Wolof 16%, Jola 10%, 
Serahuli 9% och övriga 5%. 90 % av befolkningen är muslimer, 9% är kristna och 1 % tillhör 
inhemska naturreligioner. Landet styrs sedan 1996 av president Yahya Jammeh (Richard & 
Hudgens 2008). 
 
Mande 
Hela befolkningen i området där eposet om Sunjata Keita spridits, dvs: Gambia, Senegal, 
Guinea Bissau, Guinea Conakry, Mali, Burkina Faso och en del närliggande områden 
(Saether, 2003). Mande är även beteckningen på en språkstam som omfattar cirka 40 språk. 
 
Sunjata Keita eposet  
Eposet handlar om Sunjata Keita, Malirikets första ledare. Sunjata Keita besegrade år 1235 
susokungen Sumanguro som ockuperade ”det gamla kungariket Mali”. Eposet är väldigt 
viktigt för mandekulturen och förutom historien om Sunjata Keita får man också inblick i hur 
kulturen och samhället är uppbyggt.  
 
Wolof  
Wolof är både ett språk och en etnisk folkgrupp. Språket tillhör ej mandespråken. I Gambia är 
16% av befolkningen wolof och i Senegal utgör de den största etniska folkgruppen (43%), 
nästan 80% av det senegalesiska folket pratar wolof. Ur ett historiskt perspektiv kan man 
spåra wolof-språket tillbaka till 1200-talet och Jolof-imperiet. Det sägs att jolofhärskaren 
Njaanaan Njaay var wolof-folkets första ledare (Tang 2006). 
 
Det pågår en ”wolofisering” i Senegals storstäder. De flesta människor – oavsett vilken 
folkgrupp de urspungligen tillhört –  börjar prata wolof när de flyttar in till städerna. En del 
människor säger att de är av wolof härkomst även om det inte stämmer. ”Wolofiseringen” 
leder till att andra etniska folkgrupper i Senegal hamnar i skymundan (Tang, 2006). 
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Sabar 
Sabar är ett ord som har många betydelser.  Det betyder trumma på wolof. Sabar är också en 
speciell sorts trumma och ett dansevenemang där man dansar till sabartrummans rytmer. 
Sabartrumman har en väldigt central och viktig roll i wolofsamhället. Den spelas på vid till 
exempel högtider, ceremonier, brottningsmatcher, fester och olika danstillställningar (Tang 
2006). 
 

On the most basic level, sabar is a a celebration of life. As every Wolof child is 
brought into this world, he or she is accompanied by the sounds of sabar. Sabars 
were played to mark the transition from boyhood to manhood and are still present 
at the union between a man and a woman. Whether they are playing for young 
women to dance or for men to wrestle., Wolof géwël are an integral part of 
Senegalese culture. Indeed, the sabar is inseparable from all processes of Wolof 
life. (Tang, 2006, s 166)  
 

Bàkk, Bàkka 
Rytmisk fras på wolof. 
 
Program 
Samlingsord bland musikerna för alla evenemang där sabartrumman förekommer, till exempel 
wrestling, namngivningsceremonier, bröllop och olika dansevenemang. Kan jämföras med gig 
eller spelning. 
 
Griot 
En griot kan ha många olika arbetsuppgifter eller roller i samhället, till exempel 
historieberättare, rådgivare, medlare, budbärare, en länk till högre makter, musiker, 
kompositör och underhållare. En griot kan ha en, oftast flera, och ibland alla dessa roller, 
vilket gör att han eller hon har en väldigt dynamisk och ofta betydande och sammanlänkande 
roll i samhället. Griots finns inom de flesta etniska folkgrupper i västafrika, de kan ha 
varierande roller beroende på vilket folk de tillhör. Det finns många olika termer för griot 
beroende på vilket språk man pratar, t ex géwël (wolof) eller jali (mandinka) (Hale, 1998).  
 
Vem som helst kan inte bli griot. Det föds man till, men bara för att man är född i en 
griotfamilj betyder det inte att man är griot. Man har möjlighet att bli griot men det krävs lång 
skolning och träning för att nå dit.  
 
Jag kommer i detta arbete främst skriva om wolof griots – géwël – vars roll skiljer sig något 
från andra griots. 
 

Unlike griots from other ethnic groups who are known for their verbal artistry. 
Wolof griots (géwël) are unique in that they are masters of the sabar drum.  
(Tang, 2006, s.1) 
 

Den vanligaste bilden av en griot i den litteratur och forskning som finns är att en griot inte 
spelar trummor. Slagverkarna är inte griots. En griot sjunger och spelar instrument som till 
exempel kora eller balafon. Denna bild har växt fram eftersom den största delen av litteraturen 
handlar om Mandinkakulturen. Detta stämmer inte in på wolof griots. De spelar sabar och det 
är deras huvudsakliga instrument (Tang, 2006). 
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Under många århundraden har sabarspelandet ärvts från generation till generation inom 
géwëlfamiljer. Ursprungligen ”pratade” man genom trummorna, varje bàkka (rytmisk fras) 
hade en betydelse som kunde översättas till ord, en géwël var en budbärare. Denna tradition är 
på väg att förändras. Idag skapar man bàkkas som är mer komplexa rent rytmiskt, bàkkas som 
visar trumslagarens virtousitet och som är gjorda för att dansas till (Tang, 2006). 
 

”Wolof géwël play sabar because it is their livelihood – and above all beause it is 
in their blood” (Tang, 2006, s.165). 
 
 

Familjeband  
Traditionellt sett har det inom islam varit de matrilineära banden som varit viktiga för 
avgörandet om släktskap. I slutet av 1800–talet blev de patrilineära banden viktigare och så är 
det till stor del fortfarande. Inom wolofkulturen tror man dock att barnet ärver olika sidor, 
förmågor och fysiska förutsättningar från vardera föräldern. Från moderns sida får barnet 
blodet, köttet, sin intelligens, samt personlighet och karaktär. Barnet kan också ärva allvarliga 
sjukdomar och magisk kraft från modern. Från faderns sida får barnet sitt skelett, nerver, mod  
och ibland även öga för det övernaturliga. De sidor som kommer från modern anses vara 
viktigare och prägla barnet mer än de som kommer från fadern.  
 
”It´s in my blood” är ett vanligt förekommande svar från en gëwél när man frågar hur han 
eller hon lärt sig spela sabar eller dansa. En ung gëwél undervisas oftast i  sabarspelande av 
sin far eller någon annan manlig släkting, men talangen har ärvts genom blodsbandet till 
modern. 
 
Ibland var det svårt att förstå vilken relation människor hade till varandra i Njawara, om de 
var vänner, familj eller släkt, vilka band de hade till varandra. Till en början blev jag förvirrad 
när en och samma person pratade om två olika personer som sin pappa - den ena var hans 
biologiska pappa och den andra var hans farbror som hade fostrat honom musikaliskt - eller 
när samma person kallade en kvinna för mamma trots att hon för det första är var för ung för 
att vara hans mamma och för det andra hade han tidigare presenterat mig för sin (biologiska) 
mamma.  
 
Trots strikta regler om blodsband och släktskap är definitionen av en familj är väldigt 
skiftande. I ett hushåll (kër) – eller compound som man kallar det i Njawara – är den 
äldsta mannen (borom-kër) familjeöverhuvud. Han bor tillsammans med sin första fru 
och deras barn. Dessutom bor ofta flera familjemedlemmar och släktingar i hushållet, 
till exempel andra fruar med barn, syskon, syskonbarn, barnbarn och ibland även andra 
närstående utan egentliga släktband. Skilsmässor och utomäktenskapliga barn kan bidra 
till att antalet familjemedlemmar ökar.  
 
Wolofspråkets begränsade terminologi för olika familjemedlemmar har en inkluderande effekt 
som skapar stora familjer. Ordet maam används för mor- och farföräldrar och andra 
familjemedlemmar ur den äldre generationen. Det görs till exempel ingen skillnad på farfar 
eller farfars bror. Detta gäller även för andra generationer, det görs inte heller någon språklig 
skillnad på syskon eller kusiner. Alla jämngamla familjemedlemmar är brödrar och systrar 
(Tang, 2006). 
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Tang (2006) beskriver olika ”performance contexts” i wolofkulturen, här ska jag redogöra för 
några av dem: 
 
Sabar – ngoon sabar – tànnibér 
Det vanligast förekommande formen för underhållning i Senegals storstäder är en 
danstillställning för kvinnor som liksom trumman heter sabar. En sabar kan även kallas 
ngoon sabar (eftermiddagssabar) och arrangeras den på kvällen kallas den tànnibéer. En 
sabar hålls oftast på ett gathörn och arrangeras av en eller flera kvinnor. Det krävs en del 
förberedelser och kostar pengar att arrangera. Arrangörerna tjänar inget på arrangemanget 
men de får däremot ett rykte om sig att de är goda och generösa människor. Sabar 
förekommer mest på våren och i början av sommaren. Under regnperioden (juni-oktober) är 
det förbjudet att spela sabar eftersom att man tror att trumspelandet driver bort det välbehövda 
regnet.  
 
Dansen är enligt Tang (2006) huvudsakligen en aktivitet för kvinnor i wolofkulturen. Det är 
kvinnorna som arrangerar sabars och det är nästan uteslutande kvinnor och barn – både 
pojkar och flickor - som deltar i arrangmanget. Trumslagarna, géwëls, är i stort sett de enda 
vuxna män som deltar vid en sabar. 
 
En tànnibéer börjar med saaji, ett förspel till arrangemanget där unga, oerfarna griots spelar 
sabar. Syftet med saaji är dels att utannonsera att kvällens tànnibéer snart börjar, men det är 
också en möjlighet för de unga musikerna att öva och spela sabar eftersom de ännu inte är 
redo för att spela på själva huvudtillställningen. Under saaji är det framförallt barnen som 
dansar. Kvinnorna börjar dyka upp. De är klädda i vackra klänningar i starka färger, ofta 
mönstrade med matchande huvudbonad. Det här är ett tillfälle att visa upp sig. Kvinnorna 
kollar in varandras klänningar, frisyrer och smycken.  
 
När bandledaren tycker att det har samlats tillräckligt med folk börjar bandet spela. De börjar 
med några obligatoriska bàkkas. Bland annat Tangumbar som är beskyddande för trummorna 
och Ardin, en av få rytmer man inte dansar till. Ardin signalerar till folket att dansen snart 
börjar. En del av publiken kollar in trumslagarna andra minglar runt och pratar.  
 
Bandet och en massa stolar utformar en cirkel som blir till ett dansgolv. Bandledaren står 
vänd mot musikerna med ryggen mot publiken under inledningen. När han vänder sig om 
börjar dansen. Den första dansen är värdinnans, hon dansar i tio, femton sekunder, sedan 
lämnar hon plats åt någon annan. Kvinnorna dansar oftast en och en, det finns ingen speciell 
ordning, den som känner för att dansa hoppar in i ringen. En dans varar sällan mer än femton, 
tjugo sekunder.  
 
Trumslagarna spelar olika rytmer och bàkkas i varierande tempon och det blir små korta 
avbrott i trummandet med jämna mellanrum. Avbrottet kan bero på att bandledaren vill byta 
tempo, att musikerna behöver vila eller att någon vill hålla ett tal. 
 
En sabar eller tànnibéer varar ofta i ett par timmar, någon gång under andra halvan av 
tillställningen är det tid för woyang. Bandledaren håller ett tal där han lovprisar och hyllar sitt 
band, han uppmanar publiken belöna musikerna med pengar. Hela bandet hjälps åt att hylla 
värdinnan och hennes medarrangörer som på så sätt också får betalt, och förhoppningsvis går 
arrangemanget ihop ekonomiskt (Tang, 2006). 
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Tur 
Tur är till skillnad från en sabar av en mer privat karaktär. Det är en form för kvinnliga 
gruppmöten som huvudsakligen har ett ekonomiskt syfte. Det ekonomiska systemet eller 
rättare sagt den ekonomiska kulturen i Senegal och Gambia är uppbyggd så att det är nästintill 
omöjligt att spara pengar. Har man pengar delar man med sig till de som behöver och det 
finns alltid någon behövande i ens närhet. 
 
Tur arrangeras en gång i månaden hemma hos någon i en gemenskap som kan bestå av familj, 
släkt och vänner. Varje deltagare bidrar med en summa pengar – som är baserad på hur 
mycket man kan avvara -  till en gemensam ”fond”. Summan kan vara liten, men den totala 
summan av allas bidrag blir oftast ganska stor. Varje månad delas pengarna ur denna fond ut 
till en av kvinnorna. Vem som ska få pengarna avgörs genom lottning eller en bestämd 
turordning inom gruppen. Genom detta system får alla kvinnor någon gång tillgång till en 
större summa pengar som annars är omöjlig att spara ihop. Den som får pengarna arrangerar 
nästa tur. 
 
Tur är också viktigt för gemenskapen. Det är ett tillfälle när kvinnorna har tid att umgås, 
samtala och dansa till sabarrytmer. Musiken är ett viktigt inslag och värdinnan kan välja 
mellan att hyra in en DJ med ljudanläggning eller ett antal trumslagare. Dansen på en tur kan 
ofta bli vildare och mer hämningslös än på andra tillställningar eftersom det är mer privat: 
 

However, the semiprivate nature of the tur allows women af all castes to feel even 
less restained in their in their behavior, especially in dance. The tur is not only an 
occasion for finanacial empowerment, but for social empowerment as well, and 
the sabar drums contribute to this social aspect in a vital way. (Tang, 2006, s. 136)  

 
The làmb – wrestling - brottning 
Wrestling eller làmb som det heter på wolof (i Njawara säger man lamba och därför använder 
jag båda stavningarna i arbetet) är den mest populära sporten i Senegal, till och med större än 
fotboll. Wrestling är en kombination av brottning, dans, trummor och olika mystiska ritualer. 
Det är en sport som utövas av män och ett wrestlingarrangemang besöks nästan uteslutande av 
män. Den senegalesiska wrestlingen kommer ursprungligen från Serer och Lebou folken och 
är en tradition som funnits i landet långt innan kolonisationen: 
 

Although there may be some women spectators, wrestling is primarily a male 
event. […] This suggests a clear gender division associating women with dance 
and men with wrestling. (Tang, 2006, s. 149) 

 
 
Njawara 
 

Njawara är en förfallen by, man ser på husen att bäst före datumet för länge 
sedan är passerat. Det syns att husen i byn varit fina men nu är de förfallna. Det 
var libanserna som byggde upp Njawara. För 40 år sedan var det en blomstrande 
by, men när det blev sämre tider drog libaneserna till Banjul. Människorna som 
blev kvar har låtit husen förfalla, kanske har de inte haft resurser…” 
(Dagbok 09–03–24) 
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Byn grundades 1906 av libaneser. De byggde upp ett handelscenter som handlade med bomull 
och jordnötter. Enligt Ousman Secka var byn mer levande på libanesernas tid. Huvudgatan 
som idag är ganska öde och kantas av förfallna hus, var levande och full av affärer. Det fanns 
sju företag och gott om arbete. Det kom engelska skepp till Njawara och hämtade jordnötter 
och på den tiden kunde man får tag på varor i Njawara som inte fanns i Banjul:  
 

There were toubabs here and they were lebanese people. By that time whatever 
you don´t have in Banjul, the capital, when you come to Njawara you will have it. 
The ships used to come from England to Njawara to export the groundnuts. And 
now all those things are not exsisting. Now the world is changing in the 
symtematically way of how people focus. The people before and the people now 
are far different. Their hopes and their dreams are not the same. (Ousman Secka) 

 
1963 lämnade libaneserna Njawara. Jag vet inte varför. Jali Mamodou Sosou pratade om att 
det blev sämre tider. Ousman Secka sa att det var något politiskt, men att byborna gärna sett 
att libaneserna stannat kvar.  
 
Idag är det en by med uppskattningsvis ett par tusen invånare. Största delen av befolkningen 
är wolof eller åtminstone är huvudspråket i byn wolof. Det finns två skolor i byn, en 
”engelsk” skola med undervisning upp till nionde klass och en koranskola. Det finns två 
center i byn som bidrar till att Njawara får en del besök från utlandet: Njawara Agricultural 
Training Center och Njawara Cultural Camp. Njawara Agricultural Training Center håller 
bland annat i utbildningar som effektiviserar jordbruket. Njawara Cultural Camp anordnar 
kurser i västafrikansk musik för europeiska musikstudenter.  
 
För många av byborna pågår ett ständigt pusslande för att få ihop vardagsekonomin. Utbudet 
av arbeten är väldigt begränsat och många av jobben är säsongsbetonade. De som jobbar på 
The Cultural Camp har arbete när det finns gäster, vilket kanske är maximalt ett par månader 
om året. Resten av tiden måste de hitta andra arbeten. Musikerna försörjer sig delvis på att 
spela på olika ceremonier, men det är inte lätt att försörja en hel familj på detta. En möjlighet 
är att jobba i Banjul och Serrekunda, bo hos någon släkting i stan och försöka hitta ett 
säsongsarbete. Många människor har en bit land där de odlar grönsaker, de säljer lite och 
resten används i hushållet: 
 

Det känns som att människorna här har det bra trots den låga materiella 
standarden. Kanske för att de har något som vi inte har. De har varandra på ett 
sätt som skiljer enormt mycket från Sverige. Människorna här ställer upp för 
varandra, tar hand om varandra. Hittills har jag inte sett några tiggare eller helt 
utslagna människor… (Dagbok 09-03-24) 

 
Njawaras musikaliska identitet som jag berättar om i inledningen har byn fått tack vare Ebou 
Secka (den äldre) som jag hade förmånen att träffa innan han gick bort:   
 

I can tell about the culture, because the culture before, we were not good in 
drumming. We were good in singing as a vocalist, but there were someone who 
was good in drumming who is professor Ebou Secka. He is the one who taught 
all, this young Ebou Secka and all the young guys like Biran and Leiti and others. 
Until now they have been playing and joying and they married their life through 
the music and they are enjoying it as a goal. (Ousman Secka) 
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Ebou Secka valde att gå emot sin familjs tradition och vilja. I sin ungdom bestämde han sig 
för att lära sig spela sabar. Detta var inte omtyckt i familjen vars grioter inte spelade trumma, 
de hade en tradition som historieberättare och sångare. Ebou borde ha valt att studera koranen, 
men istället lämnade han familjen och åkte till Senegal där han stannade i flera år: 
 

My father Ebou Secka, he was a good man. He brings the playing drum in 
Njawara. He just decided to go to Senegal. To go and learn this and to understand 
very very very well. You know he go to Senegal for so many years. Even by that 
time he just run and because my father don´t like Ebou to play this drum. […] 
Ebou is the one who brought drums to Njawara. He´s the leader of the drummers 
here in Njawara. We call him professor Secka. He´s the one who teach all of us 
here, anyone you see playing drum here, is because of Ebou Secka. 
(Ebou Secka, d.y.) 

 
Ebou Secka har lärt alla géwëler i Njawara spela sabar, han var med och byggde upp Njawara 
Cultural Camp och var med och utvecklade Musikhögskolans kurs ”Studier i främmande 
musik” i Gambia. Ebou Secka tog med sig en konst och ett arv från Senegal till Njawara som 
förhoppningsvis kommer att föras vidare av många generationer.  
 
 

SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA 
 
Mitt syfte med detta arbete är att försöka redogöra för vilken betydelse musiken har för 
Njawara, hur musiken påverkar byns invånare i deras dagliga liv och hur musiken håller ihop 
byn.  
 
Den frågeställning jag ska besvara lyder:  
På vilket sätt håller musiken ihop Njawara?  
 
Jag ska även försöka besvara följande frågor (frågor som har dykt upp under arbetets gång):  
 
Håller normerna om vem som får spela på att förändras? 
Hur är det med könsroller inom musiken? 
Är det bara männen som spelar sabar? 
Spelar alla pojkar sabar? 
Är det bara kvinnorna och barnen som dansar? 
När slutar pojkarna dansa och varför? 
Varför deltar inte männen vid festligheterna? 
Vad betyder musiken för byn? 
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TEORI 
 
Den enda tidigare forskning jag har hittat som handlar om wolofkulturen är ”Masters of the 
Sabar” (Tang, 2006). Jag har valt att presentera detta material i bakgrundskapitlet, men jag 
kommer ändå att använda det som teori i diskussionskapitlet.  Anledningen till att jag 
presenterar Tang (2006) i bakgrundskapitlet är att hennes beskrivningar av wolofkulturen och 
dess ceremonier är viktiga att få med i början av uppsatsen för att skapa en bättre förståelse 
för resten av arbetet.  
 
I teorikapitlet förklarar jag olika termer, begrepp och perspektiv med anknytning till 
musiketnologin som jag har haft användning av i min studie.  
 
Musik som kultur 
Lundberg och Ternhag (2002) förklarar två olika betydelser av ordet kultur varav det är den 
senare som jag syftar till i rubriken till detta kapitel:  
 

Ordet kultur används i två bemärkelser. I vardagligt språkbruk betecknar det 
konst, litteratur, musik, etc. […] Med den andra användningen av ordet kultur 
avses en social gemenskap i vidare bemärkelse – det är denna betydelse som är 
giltig i musiketnologisk litteratur. Kultur står här för en större helhet: ett samhälle, 
en världsbild, ett livsmönster eller ett kollektivt medvetande […] kultur består av 
tankefigurer, värden samt språkliga uttryck för dessa element, vilka delas av en 
viss grupp människor. (s. 116)  

 
Slobin och Titon (1984) förklarar kultur så här:  
 
”[…] by culture we mean the whole way of life of a people, learned and transmitted from one 
generation to the next.” (s. 1) 
 
Kultur är något som får människor att känna samhörighet och musiken är en del av denna 
”större helhet” som Lundberg och Ternhag (2002) beskriver här ovan. Oavsett vilken kultur 
man vill lära känna eller försöka förstå är det bra att lära sig något om kulturens musik. Eller 
motsatsen, om man vill lära känna en ny musikstil har man nytta av att lära sig något om den 
sociala och kulturella kontexten kring musiken. (Nettl, 1998)  
 
Förändring – ingenting är bestående, ej heller i fältet.  
En vanlig missuppfattning är att det som en musiketnolog beskriver om en ”främmande” 
kultur i en avhandling eller bok är något bestående. Så är det inte. Precis som vår kultur och 
musik förändras så förändras alla andra kulturer och dess musik också. Förändringen sker 
dock olika snabbt i olika kulturer: 
 

Ethnomusicologists have tended to see the world of music as a group of distinct 
musics. Each society has its own music, a system with internal coherence and 
consistency. And when they write about a musical culture, they sometimes 
pretend that it has been in its present form for centuries and is not likely to 
change. 
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[…] But they are also aware that something all cultures experience, and all 
musics, is change; that some cultures change more rapidly than others, and that in 
the twentieth century, cultural and musical change throughout the world has 
accelerated. And so one of their principal task has been the understanding of 
musical change as related to culture change. (Nettl, 1998, s 26) 

 
Ett vanligt förekommande musiketnologiskt perspektiv är att undersöka hur musikaliska 
förändringar hänger ihop med andra förändringar i samhället, och undersöka hur förändringar 
i samhället påverkar musiken (Nettl, 1998). Slobin och Titon (1984) ser varje musikkultur 
som ett ekosystem bestående av olika delar som interagerar med varandra, förändras en del så 
påverkas de övriga:  
 

Each world can be regarded as an ecological system, with forces that combine the 
music-culture (ideas, social organization, repertories, movement) in a dynamic 
equilibrium. A change in any part of the ecosystem affects the whole of it. (Slobin 
& Titon, 1984 s. 9) 

 
Jämförande perspektiv och relativism  
Nettl (1998) beskriver två olika sätt att se på musik från olika kulturer, ”the comparative 
perspective” (det jämförande perspektivet) och ”relativism”.  
 
Det jämförande perspektivet innebär inte att man jämför olika kulturer med varandra för att på 
så sätt få fram vilken som är bäst. Det handlar om att använda den kunskap man har om sin 
egen musik – dess struktur och hur den används i samhället – för att förstå främmande 
musikkulturer (Sæther, 2003). 
 
Relativism innebär att varje musikkultur beskrivs utifrån dess egna kulturella kontext och 
villkor. Inte enbart genom kulturens musikaliska strukturer - som till exempel: rytmer, skalor 
och harmoniskt tänkande - men också genom att skapa förståelse för musikens funktion och 
plats i samhället. För att klara detta bör forskaren sträva efter att försöka se kulturen både ur 
ett etiskt och ett emiskt perspektiv. I ett relativistiskt perspektiv undviker man att använda 
termer, strukturer och värderingar från andra kulturer än den man forskar om (Sæther, 2003).  
 
Emiskt – inifrånperspektiv och etiskt - utifrånperspektiv  
När man gör en fältstudie i en främmande kultur ser man inte kulturen från samma perspektiv 
som de som bor i fältet. Inom musiketnologin pratar man om emiskt och etiskt perspektiv. 
”Emiskt perspektiv står för de beforskade människornas betraktelsesätt och etiskt perspektiv 
för forskarens bild av de beforskade människornas värld” (Lundberg & Ternhag, 2002, s. 
120). På svenska är det lättare att använda orden inifrån- och utifrånperspektiv eftersom 
innebörden av ordet etiskt lätt kan missförstås.  
 
Forskaren är formad av ”sin egen” kultur och kan aldrig någonsin se den andra kulturens 
inifrånperspektiv till fullo. Däremot kan perspektiven påverkas av varandra och därigenom 
också förändras: 
 
Emic och etic har utvecklats inom antropologi och musiketnologi som redskap för reflexivitet, 
ett kvalitetskriterium som har bäring på all kvalitativ forskning. Det är inte fråga om någon 
dikotomi (tudelning) utan en kontinuerlig process av differentiering mellan emiska och etiska 
perspektiv som leder till reflexivitet (Sæther, 2010).  
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(Sæther, 2010) 

 
”Forskaren kan aldrig komma ifrån sin utanförskapsroll – och ska inte göra det. 
Medvetenhet om skilda perspektiv är däremot förutsättningen för att föra arbetet 
mot större förståelse.” (Lundberg & Ternhag, 2002, s. 120) 

 
 
Genus 
En väldigt liten del av den litteratur och forskning som finns om griots handlar om kvinnorna, 
griottes. Detta kan lätt få en att tro att kvinnorna inte har någon central roll i de västafrikanska 
musikkulturerna och skapar en felaktig bild hos läsarna som övervägande är människor som 
inte bor i Afrika. Kandia Kouyaté, en av Mali´s främsta jelimusows (griottes) säger att 
kvinnorna står betydligt närmare centrum än periferin i musikkulturen.  
 

When we combine the gender bias of both researchers an noble informants with 
another bias based on the different world views of griots and nobles, the position 
of griots moves far down the social ladder and women may seem to disappear 
from view. (Hale, 1998, s 220) 

 
Efterhand som forskningen riktar mer uppmärksamhet mot griottes ökar också förståelsen för 
kvinnorna, för deras roll och betydelse för kulturen. Den muntliga historietraditon vi till stor 
del tar del av handlar om män och manliga hjältar och berättas av män. 
 
Män och kvinnor har traditionellt sett olika och bestämda roller i mandevärlden: 
 

berättelser, beskrivningar och analyser 
uttryckta i termer av konceptuella 

scheman och kategorier som uppfattas 
som meningsfulla och adekvata

berättelser, beskrivningar och analyser 
uttryckta i termer av konceptuella 

scheman och kategorier som uppfattas 
som meningsfulla och adekvata

av medlemmarna i den
kultur vars tankar och
beteende studeras.

av medlemmarna i den
kultur vars tankar och
beteende studeras.

av de vetenskapliga
observatörernas kultur.
av de vetenskapliga

observatörernas kultur.

Emiska
konstruktioner

Emiska
konstruktioner

ärär

Etiska
konstruktioner

Etiska
konstruktioner
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It is fundamental to the traditon of the Jalis … that the man´s job is to play 
musical instruments whereas the women sing… Of course men sing too but in 
general women´s voice is preferred, […] (Hale, 1998, s. 220) 

 
Afrikanska perspektiv 
Agawu (2003) skriver om hur afrikansk musik framställs i litteratur och forskning. Han är 
väldigt kritisk till merparten av den litteratur som finns och hur den hanteras. Det mesta som 
är skrivet om afrikansk musik är skrivet av européer och amerikaner, för européer och 
amerikaner och det är ännu inte publicerat på ett sätt så att det är lättillgängligt för de 
människor det handlar om. Agawu vill se en förändring. Han vill att afrikanerna själva ska 
vara med och forma bilden av sig själv, sin kontinent och sin musik.  
 
Agawu är kritisk till det sätt icke-afrikanska forskare jämför den afrikanska musiken med ”sin 
egen musik”. Den afrikanska musiken framstår ofta som konstig eller annorlunda, och 
forskarens musik representerar det som är rätt och normalt. Detta är något som härstammar 
från kolonialtiden och Agawu efterlyser andra perspektiv inom musiketnologin: 
 

My aim, quite simply, is to stimulate debate about modes of knowledge 
production by offering a critique of discourse about African music. Who writes 
about it, how, and why? What assumptions and prejudices influence the 
presentation of ethnographic data? To what orders of authority do scholars 
appeal? What ethical considerations motivate individuals? How different is 
African music from other world musics, and how can we best construct 
difference? What obstacles are there to the emergence of a fruitful critical practice 
within Africa itself? These are the sorts of questions that motivate the book´s 
arguments. (Agawu, 2003, s. xii) 

 
I Afrika finns det en stark muntlig tradition. Kunskap har förmedlats från generation till 
genom historieberättande och sånger, man har förlitat sig på sitt minne. Att berätta en historia 
eller sjunga en sång är ett sätt att hålla kunskapen levande. I Europa har vi länge 
dokumenterat vår historia i skrift och i över hundra år har vi kunnat spela in ljud och musik. 
Vi har även berättat historier för varandra, men för oss är det viktigt att ”sanningen” finns 
dokumenterad, att man kan hitta svaret i skrift någonstans. Det är skillnad mellan afrikansk 
och europeisk kunskapssyn. Den europeiska synen är i dagsläget väldigt dominerande och 
tvingar forskare från andra kulturer att se på världen ur ett europeiskt perspektiv 
(Agawu 2003). 
 

Given that the written archive is in European languages, the oral archive in 
African languages, it is not surprising that the field is dominated by outsiders, and 
that scholarly production is oriented more to foreign markets than to local ones. 
Such a regime forces African scholars to function on other people´s terms, learn 
other people´s languages, parcel out their research using other people´s 
frameworks, and in the end, lose out by achieving partial rather than full control 
over the protocols of other people´s scholarly careers. (Agawu, 2003, s.38) 
 

Catherine Odorra Hopper anser att det globala systemet kontrollerar och kväver de fattiga 
ländernas idéutveckling. Hon vill bygga vidare på och utveckla tankesätt och kunskaper som 
finns djupt rotade i andra kulturer än den västerländska (Ruhde, 2009): 
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Det är dags att ersätta den gamla europeiska måttstocken för vad kunskap och 
mänsklig utveckling är med nya sätt att se på kunskap och kunskapens roll i 
samhällsutvecklingen. […] I västs ögon är barnen som bor i byarna symbolen för 
fattigdom och okunskap. Dessa barn har bland annat stora kunskaper i hur naturen 
fungerar. Men det är kunskaper som det afrikanska skolsystemet, som är uppbyggt 
efter västerländsk modell och med västerländskt kunskapsinnehåll, negligerar. 
Man ser i stället på barnen som totalt okunniga. […] I Afrika bidrar det västliga 
stereotypa sättet att se på Afrika som fattigt och underutvecklat, till att den 
afrikanska forskningen inte ställer frågor utifrån sitt eget samhälle och kultur. 
(Catherine Odorra Hopper ur intervju med Ruhde, 2009) 
 
 

METOD 
  
I metodkapitlet redogör jag för vilka metoder jag använt i denna studie.  
 
Kvalitativ studie 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie som bygger på ”mjuka” data och tolkande verbala 
analyser av min teori och mina anteckningar och intervjuer från mitt fältarbete. Att göra en 
kvantitativ studie byggd på mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder (Patel & Davidson, 2003) hade inte passat min empiri. 
 
Musiketnologi 
Studien är av musiketnologisk karaktär. En kortfattad förklaring av ordet musiketnologi är att 
det är en vetenskap som handlar om att studera musikutryck i olika kulturer, men också 
kulturuttryck i själva musiken (Lundberg & Ternhag, 2002, s. 9). Musiketnologin omfattar 
alla världens musikkulturer även de som inte anses vara ”främmande” för oss. I det följande 
citatet förklarar Nettl (1998) vad musiketnologi är genom att  göra upp med några fördomar:  
 

Ethnomusicology is not the study of ethnic musics. Indeed, all musics are ”ethnic” 
in the sense that for each music, each style, repertory, or genre, there is a group of 
people who identify themselves with it and consider it their own. 
Ethnomusicology is not the study of exotic musics, folk and tribal musics; or 
rather, not exclusively of such musics. It is not, indeed, the study of any one group 
of musics but, ideally, the study of all of the world´s music from particular 
perspectives. (Nettl, 1998, s. 24)  
 

Enligt Nettl (1998) är det musiketnologens uppgift att underlätta lärandet och undervisningen 
av världens musikkulturer. Musiketnologen blir en länk mellan olika kulturer. Det är till stor 
del tack vare musiketnologer som kunskap om många av världens olika musikkulturer har 
spridits och blivit tillgängliga runt om i världen.  
 
Fältarbete 
För att underlätta förståelsen för en ”främmande” nu existerande musikkultur kan det vara bra 
att studera kulturen i sin egen kontext genom att göra ett fältarbete. Vad är då ett fält? Man 
kan säga att fältet består av två dimensioner: rum och tid. Rummet kan betraktas som ett 
socialt landskap som fältarbetaren vistas i under en avgränsad tid. Eftersom allting är 
föränderligt är det viktigt att ha med tidsdimensionen. Fältet är en konstruktion av 
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fältarbetaren och existerar egentligen bara i fältarbetarens föreställningsvärld (Patel & 
Davidson, 2003). 
 
Runt årsskiftet 2009-2010 gjorde jag ett två månaders fältarbete i Njawara, Gambia där jag 
samlade in data som ligger till grund för detta arbete. Fältarbetet bygger på intervjuer och 
deltagande observationer i form av dagboksanteckningar från denna vistelse.  
 
 
Deltagande observationer 
En deltagande observatör deltar aktivt i den grupp och i de sammanhang som observeras. Den 
deltagande observatörens närvaro bör vara accepterad av alla medlemmar i gruppen, men 
ibland räcker det om ledaren i gruppen ger sitt tillstånd, till exempel en lärare i en skolklass. 
Det är viktigt att den deltagande observatören håller sig utåt sett opartisk i gruppen som han 
eller hon observerar. En nackdel med deltagande observationer är att observatörens närvaro 
kan påverka och störa gruppens naturliga beteende (Patel & Davidson, 2003).  
 
Intervjuer 
Under mina fältstudier hade jag en del frågor som jag ville ha svar på men ingen färdigt 
formulerad forskningsfråga. Jag och Annika utformade intervjufrågorna tillsammans utifrån 
frågor som vi båda ville ha svar på och som vi hoppades skulle ge information till våra syften 
och halvfärdiga forskningsfrågor. Anledningen till att frågorna handlar om dans och trummor 
är att det till största delen är genom dans och trummor man musicerar i wolofkulturen. 
Sabartrumman är det absolut vanligaste instrumentet och sabartrummans rytmer hänger på ett 
närmast oskiljaktigt sätt ihop med dansen. Här följer intervjufrågorna:  
 
1. Do you know how to dance? 
2. Does everybodyknow how to dance? 
3. How did you learn how to dance? 
4. When do you dance? 
5. Why do people dance? 
6. Is it important to dance? 
7. Is it important to dance to be a part of the society? 
8. Have you seen a change in the way of dancing since you first learned to dance? 
9. Describe what dancing is to you? 
10. How do people dance? 
11. Do you know how to play the sabar? 
12. Does everybody know how to play the sabar? 
13. How did you learn how to play the sabar? 
14. When do you play the sabar? 
15. Why do people play the sabar? 
16. Is it important to play the sabar? 
17. Is it important to play the sabar to be a part of the society? 
18. Have you seen a change in the way of playing the sabar since you first learned to play? 
19. Describe what sabar playing means to you? 
 
Intervjuerna spelades in digitalt på en Zoom (H4). Varje intervju inleddes med att vi ställde 
ett antal frågor om informanten, bland annat om ålder, yrke och bakgrund. Därefter ställde vi 
de nitton intervjufrågorna. Vi var väldigt noga med att ge informanterna gott om tid att svara. 
I vissa fall lade vi till följdfrågor, ibland för att förtydliga svaren och ibland för att det dök 
upp ett intressant sidospår som vi ville veta mer om.  
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Man kan säga att graden av standardisering i intervjuerna var ganska låg eftersom vi tillät oss 
att lägga till frågor under intervjuernas gång. Hade vi däremot valt att uteslutande hålla oss till 
ovanstående nitton frågor i samma ordning varje gång hade graden av standardisering varit 
hög. Intervjufrågornas grad av strukturering varierar. Frågor med fasta svarsalternativ har en 
hög grad av strukturering. Exempel på detta är slutna frågor som man till exempel kan svara 
”ja” eller ”nej” på. (Patel & Davidson, 2003): 
 

När det gäller grad av strukturering handlar det om vilket ”svarsutrymme” som 
intervjupersonen får. En helt strukturerad intervju lämnar ett mycket litet utrymme 
för intervjupersonen att svara inom och vi kan förutsäga vilka alternativa svar som 
är möjliga. I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för 
intervjupersonen att svara inom. (Patel & Davidson, 2003, s. 72)  
 

Den vanligaste anledningen till att vi ställde följdfrågor var att vi var ute efter ett mer 
uttömmande svar på en fråga med hög grad av strukturering. 
 
När vi valde informanter försökte vi få en bra spridning på ålder, kön och familjebakgrund 
(griots eller icke-griots). Vi gjorde totalt tio intervjuer varav fyra var kvinnor och sex män. 
Den siffran skulle egentligen vara fyra kvinnor och fem män, men den sista dagen i Njawara 
gjorde jag en intervju med grioten Ousainou Marr som inte var planerad att vara med i 
studien. Den yngsta informanten var nio år och den äldsta vet vi inte med säkerhet - eftersom 
ålder inte är särskilt viktigt i wolofkulturen – men vi gissar att han är någonstans mellan 70 
och 80 år. Sju av informanterna var griots.  
 
Under intervjun med Ousman Secka valde vi att halvvägs genom intervjun avvika från 
intervjufrågorna och istället prata med honom om Njawaras historia. Detta gjorde vi 
framförallt av respekt för Ousman. Vi upplevde det som att det inte kändes relevant för 
honom att svara på liknande frågor om trummor som han precis hade svarat på om dans. Vi 
upplevde det som att han hade andra saker han mycket hellre delade med sig av till oss.  
 
Vi klargjorde för informanterna att intervjuerna skulle användas till våra examensarbeten och 
att de kan komma att publiceras på internet. Vi fick deras medgivande till detta och i de fall 
informanterna var omyndiga pratade vi även med deras föräldrar. 
 
Till vissa intervjuer hade vi hjälp av Alhagie Sarr som tolkade från wolof till engelska åt oss. I 
dessa intervjuer har jag bytt ut vissa personliga pronomen i transkriberingen så att det låter 
som att svaret kommer direkt från informanten. Här följer ett exempel:  
 
Här svarar Ousman Secka genom Alhagie Sarr på frågan ”Do you know how to dance?”: 
 

They don´t know how to dance because it´s now the young generation used to 
dance but for them, no, they don´t make bodybalance. They feel the music or the 
harmony.  

 
Här är samma svar efter att jag har korrigerat det så att det låter som att Ousman svarar mig 
direkt: 
 

I don´t know how to dance because it´s now the young generation used to dance. 
But for me, no, I don´t make bodybalance. I feel the music or the harmony.  
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På ett par ställen har jag gjort små korrigeringar för att göra texten lättare att förstå. Till 
exempel säger en informant ”I´m proffesional drum”. Han syftar på att han är en profesionell 
trumslagare, här har jag ändrat ”drum” till ”drummer”. Däremot har jag inte gjort en massa 
grammatiska ändringar, jag har låtit den gambiska prägel som de flesta informanter har i sitt 
engelska språk vara kvar.  
 
I resultatkapitlet återger jag delar av intervjusvaren på engelska i form av citat. Anledningen 
till att jag inte översatt dessa citat till svenska är dels att det är nästintill omöjligt att behålla 
den gambiska prägeln som finns i svaren om man översätter dem till svenska, men också att 
jag vill försöka återge svaren till läsaren med minsta möjliga påverkan från mig själv. Det 
förekommer redan många faktorer kring dessa intervjuer som kan ha påverkat svaren. Några 
exempel på påverkande faktorer är: 
 
- Intervjuspråket är engelska, varken mitt eller informanternas modersmål. 
- Vid vissa intervjuer använde vi en tolk som översatte frågorna från engelska till wolof och 
sedan svaren från wolof till engelska. Innebörden av både svar och frågor kan påverkas i 
dessa led av översättning. Dels på grund av språkliga brister men även genom att tolken färgar 
svaren med egna värderingar.  
- Informanterna kände tolken, vilket kan ha påverkat svaren.  
- Störningar på inspelningarna har ibland gjort det svårt att vid transkriberingen höra vad som 
sägs.  
 
Jag och Annika Wahrén har hjälpts åt med transkriberingen av intervjuerna. 
 
 
Informanter 
Hadi Jawo: 10 år, fula, ej griot. Född i Senegal. Föräldrarna försörjer sig på jordbruk, hennes 
pappa jobbar även på Njawara Cultural Camp och han flätar olika saker som till exempel 
korgar och hattar som han säljer. Äldst i en syskonskara på fyra barn varav ett av syskonen 
inte lever längre.  
 
Pa Babou Ndow: 9 år, wolof, griot. Född i Njawara. Son till Fatou Ndow och Ta Ndow 
(chaufför). 
 
Fatou Ndow: 30 år, wolof, griot. har fem barn. Sjunger och dansar. Undervisar för ECCO. Har 
undervisat och uppträtt i Europa. 
 
Ebou Secka: 30 år, wolof, griot. Son till Ousman Secka, men ser också sin farbror och 
läromästare proffesor Ebou Secka som sin far. Spelar sabar. Är gift och har en son. I arbetet 
skriver jag ”(d.y.)”, den yngre, för att inte blanda ihop honom med hans farbror.  
 
Ousainou Marr: 31 år, wolof, griot, spelar sabar. ”Band leader”. Är gift och har två barn. 
 
Hadi Njing: 42 år, wolof, griot. Har fem barn. Arbetar på agricultural center.  
 
Ousman Secka: ålder okänd (ca 70-80 år), wolof, griot. Storebror till Ebou Secka (den äldre), 
pappa till bl a Ebou och Mama.  
 
Mama Secka: 16 år, wolof, griot. Går i åttonde klass. Vill gärna utbilda sig till lärare.  
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Ami Sarr: 23 år, serer, ej griot. Är gift och har två barn. Föräldrarna är jordbrukare. 
 
Alhagie Sarr: 34 år, serer, ej griot. Arbetar bland annat på Njawara Cultural Camp och med att 
bygga hus, han har även en stor trädgård där han odlar grönsaker. Jag och Annika bodde 
tillsammans med Alhagie under de två månader vi var i Njawara och han var vår 
huvudinformant.  
 
 

RESULTAT 
Resultatkapitlet är en bearbetning av intervjuerna som jag gjorde i Gambia tillsammans med 
Annika Wahrén. Jag har delat upp kapitlet i sex underrubriker eller teman som på olika sätt 
anknyter till mina frågor. Under varje tema har jag citerat och kommenterat svar från 
intervjuerna som anknyter till den aktuella underrubriken. 
 
Byns identitet  
Informanterna pratar om Njawara som en ”cultural village”, en kulturell by, detta är ett 
uttryck jag även hört från andra invånare. Detta verkar vara en stor del av byns identitet. 
 

Yes, almost everyone knows how to dance. Because this village is a cultural 
village. Even the five years old child can start jumping trying to dance when they 
hear the drums. […] Because you know here is a cultural village. 
(Hadi Njing)  

 
Det är tack vare att Ebou Secka (den äldre) som mot sin familjs tradition och vilja lärde sig 
spela sabar som Njawara har fått identiteten ”cultural village”.  
 

No, before they don´t play any instruments. My grandfather was following this 
big marabout. They teach you quran, how you follow right way to God. And they 
do that until my father was born. They used to go with those marabouts and after 
he decided to come to here. That´s why I tell you that Ebou decided to go to learn 
this drum and my father say no. Because you should not learn this drum, you 
shouldn´t play drum. He is griot, because he is born griot. Even my grandfather, 
my father and Ebou my fathers brother. They are all griot. They are born griots. 
They are born for play the drum, but before you don´t do it. But later we decided, 
Ebou decided to do it. This bring drum. (Ebou Secka d.y.) 

 

Ousainou pratar om att byns ande älskar musik: 
 

The motto of Njawara is entertainment unlimited. From the kids up to old age 
they can dance whatever I beat on the drum. Long time they were hearing it, these 
young people. They are born and listening here you know. Here the spirit of the 
town love music. It´s why everybody likes it, dancing of course. They like it very 
well indeed. 
(Ousainou Marr) 
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Förändring 
Det är viktigt att föra traditioner, historia och kunskap vidare till kommande generationer. 
samtidigt sätter varje generation sin prägel på arvet som därför förändras. 
 
På frågan ”Do you know how to dance?” svarar alla informanterna förutom Ousman Secka  
ja: 
 

I don´t know how to dance because it´s now the young generation use to dance. 
But for me, no, I don´t make bodybalance. I feel the music or the harmony. 
(Ousman Secka) 

 
På frågan ”Do you play the sabar?” svarar alla män och pojkar förutom Ousman att de kan 
spela. Ousman svarar att det är hans bror, inte han som spelar sabar. Fatou Ndow och Hadi 
Jawo svarar ja. Ami Sarr svarar nej och Hadi Njing svarar:  
 

The sabar? No… to the sabar. But I will beat the bowl, sometimes you can beat it 
like a sabar.  

 
Hadi Njing pratar om hur barnen spelar sabar, även flickorna: 
 

In Njawara here, even the small boys they used to play with the drum and beat it. 
For here sabar is their culture. Druming is their culture and dancing. Everybody 
can try, some are proffesional. But even the small children, if you give him the 
drum. He will beat, she or he will beat. Even my last daughter Hadi […] can beat 
a sabar, I even surprise. 

 
Jag frågar Ebou Secka (d.y.) ”Does everybody know how to play the sabar?” och får ett 
tvetydigt svar: 
 

Not everybody know how, because here not everybody play. But I can say many 
people can try. Try know how to play… Even the small boys they like to just take 
the drums and start to play. Before we start our program the small boys will come 
first and take the drum and start to play the call, call the peoples. But not 
everyone, not everybody can play drum. It´s specialized to the griots. When you 
see those small boys playing, many of them they are griots.  

 
Jag frågar Ebou om alla pojkarna som spelar vid ceremonierna är griots: 
 

All those people are from the griots. Because you know it´s a different family. It´s 
from our family, Ousainous family and Birans family. We are all griots… Some 
of their friends are not griots, they just  come and follow them and learn. Because 
you the life is advanced, this world is advanced. You know if you like something 
and you want to follow it, maybe you can do it.  

 

Jag vill försäkra mig om att jag har förstått Ebou och frågar om även de som inte är griots kan 
spela sabar:  
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Yes, that´s why some people they are not griot, some people they can play this 
drum. […] Alaghi who play the guitar is not griot you see. And Ibrahima, Eboy is 
not griot. […] That boy is not a griot, but he´s a good drum player to. 

 
Det är alltså inte längre bara griots som spelar sabar. 
 

Music has no border. No matter you are a griot or not. It´s just the feeling you 
have to do it. (Alhagie Sarr) 

 
Fatou Ndow pratar om hur sabarspelandet har förändrats sedan hon var barn: 
 

Now the drumming is musical. Everything you are been playing is supposed to be 
something musical. 

 
Förr användes sabartrumman i större utsträckning till kommunikation. Den moderna 
teknologin har gjort att detta användningsområde inte är lika vanligt eller nödvändigt längre, 
telefoner och mikrofoner har konkurerat ut trumman. Det har skett stora förändringar i hur 
och av vem trumman används inom wolofkulturen:  
 

Sabar is a modern cultural thing. It was long time from our prophets who were 
alowed to play drum. Because drum is a sound which eccos through peoples 
feelings and inspirations. Sabar is something, before when people don´t have 
telephones, we don´t have informations like technologies, there they use sabar to 
make information. Sometimes when somebody is need to help here or is 
delivering we can not howling with our voices. We just use our sabar and there is 
special beat for that. You when there is a dead person here in Njawara so there is a 
special beat that somebody is dead here. And who so ever heard it the 
surrounding, the will … there is something awkward in Njawara so you will see 
people will start to come. Sabar is information, before telephone it was sabar. It´s 
why in every telephone antenna you see a drum, because it´s ecco. You see a 
round thing which is made like a drum in any telephone cables you see. […] The 
europeans bring a new technology here, we have telephones we have microphones 
you know. Now we have microphones at the mosque, when somebody is dead we 
just say it at the microphones. In our own society, in our musicians here. If I need 
for example Ebou to come now to answer me I have one type of beat. They will 
know something happened, Ous need us. Let´s go and answer. You will see that 
Ebou will come. They will come one by one. The will know this beat is something 
Ous calling. It´s:  
 
Tan tan tan, tan tan tan, kai tan ta tan. Or: Ta ta tan, ta ta tan, come come come, 
we need you soon, we need you soon. 
 
That is long time in our memories. (Ousainou Marr) 

 
Ebou Secka (d.y.) svarar på frågan ”Why do people play the sabar?” Han pratar om gëwéls 
(wolof griots) i allmänhet, både om hur det är nu och hur det har varit:  
 

Because they wanna like to entertain the people. Like maybe when we play the 
drums, many people are happy and many people will come out and like to come 
and listen and like to come and dance this. That´s why you know we like to play 
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drum and like we go entertain. And now we like to play and you know sometimes 
we go and find money for this. For our drums, because we are griots we are born 
for that, to go just take our drums and go to our friends to play our drums and say 
that now we want this and we want this and this and this. We just plays you, you 
give us something. […] Before, you know the griots. You´ll go to your friends 
and take your drum and go and beat your drum. You know for that friends 
compound. You tell them that today I come for you because in my compound I 
don´t have nothing to eat there. The rice is finished, everything is finished, now I 
don´t have nothing you know. You just come and beat the drum, you see that 
person. That person will maybe take out a bag of rice, money and give you this 
clothes. And maybe that man, if it is somebody who has lot of clothes or lot of 
cow he just take one cow or one sheep and give it to you. Because that´s our 
culture. 

 
Ebou (d.y.) berättar om vad sabarspelandet betyder för honom. Det är ett arv som han till viss 
del har en skyldighet att föra vidare. Det är också ett sätt att tjäna pengar och försörja sin 
familj, och ett sätt att lära känna nya människor:  
 

…playing the sabar means to me that. I´m a griot, I have to do it and I specialized 
to do it now. And I like to do it now. And if I say when I do it because I´m getting 
improvement and I´m getting something which you know I can feed in my family. 
Because you see now, maybe when I play a program I can have something you 
know to go and feed my family. Give, you know do something. Even for you 
now, if you see that now, today you are sitting down here interviewing me is 
because of this sabar. Because you come for me to learn this culture sabar […] 
and be friends. […] All because of this, you know, drum. 

 
Lärandet och arvet 
Ousainou berättar om hur han lärde sig spela sabar genom att lyssna på sin far och om hur 
talangen och kunskapen finns i blodet, men det krävs koncentration för att lära:  
 

From my father. When they are going to programs I just go and sit near them and 
hear what they are doing on the sabar. On that side I just come to understand how 
this is going on. Sabar is something which is just matter of concentration. If you 
are used to it the feeling will attach to you, because it´s your blood. 

 
Det finns en trappa, en hieraki man måste arbeta sig uppför innan man blir en fullvärdig griot. 
Innan man själv får spela följer man med på programs som bärhjälp och hjälper till med att 
plocka trumpinnar:  
 

I just meet my brothers and my fathers playing, by that time I used to follow them. 
Anytime when they go, when they have program they tell us go and find these 
sticks. You know I just go and find these sticks to play the drum. I go and cut 
everything, make everything nice, I just hold it. And they now it´s your time, for 
you to go. I just go and run and carry one drum. Before father and my brothers 
then I start to play. Some of my brothers you know, I play with them. Until now 
my father started to give me one drum called mbalax for me to play. I play with 
my father, I play with my fathers and my brothers. Even by that time if I do 
misstakes, my father would beat me and say: ”You have to do it correctly. You 
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have to know, you have to understand this. Because you are born for it. You have 
to try.” 
Then I try, I try, I try, I try, until right now you see. Continue, very well and I very 
good now in drum. I´m proffesional drummer. (Ebou Secka d.y.) 

 
Ousainou berättar hur bandet träffas och övar och gör nya bakkas:  
 

Sometimes when we don´t have programs we sit. I call my boys and we have 
bàkkas training, in order to have new rhythms. Because every time we see new 
things. So through that new things there you can learn the music and how to beat a 
sound which you know can be nice to the people, they will inspire it. 

 
Några av informanterna, framförallt de som inte kommer från griot-familjer har inte haft 
någon lärare eller mästare som undervisat dem. De har lärt sig dansa och spela sabar som barn 
genom att titta och lyssna på de vuxna och sedan härma dem: 
 

I learn from other people, when they are dancing  
(Hadi Jawo) 
 
I just stand when some people are dancing and watch them, so that I can take the 
action, After I practice. (Ami Sarr) 
 
I don´t have the teacher, I was teaching myself. You know your teacher can 
always teach you how to learn and you have to teach yourself. (Alhagie Sarr) 

 
Alhagie Sarr berättar hur han lärde sig dansa genom att titta på och härma männen som 
dansade till lambarytmer på wrestlingmatcherna och kvinnorna som dansade till ndagarytmer 
på olika ”programs”:  
 

How did I learn to dance? I learn to dance from… since I was young from the 
wrestling and from the ndaga to, when they used to play ndaga you see how the 
kids normally stand at the back dancing. So that´s how we learn. We learn from 
others, those who are able to dance. We stand at the back demonstrating as they 
are demonstrating. And sometimes we go to clubs to dance. There are many ways 
to learn how to dance. (Alhagie Sarr) 

 
Alhagie Sarr berättar vidare om hur han på ett liknande sätt lärde sig spela sabartrumma: 
 

I learned to play sabar through playing lamba. […] I learned it first of all from 
holding these bottles. Being at the back of the artists performing lamba, so and 
using mine. Before they come to do the real drumming, so we will be the kids 
who will be taking place as yesterday when we went to the entertainment you can 
see the kids were there, before the great drummers came. That´s how it works. 
[…] I listened and look and try to play it with my bottle. And we were many 
bunch of kids together trying to learn the same rhythm. So that we can even have 
our private wrestling. To learn how to wrestle and how to play drum. 
(Alaghie Sarr) 

 
Även de som är från griotfamiljer lär sig på detta vis. Pa Babou Ndow memorerar rytmer som 
han hör och övar sedan på dessa:  
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When the drummers are drumming I put the melody on the mind and I practice 
that. (Pa Babou Ndow) 

 
Pengar och försörjning 
Dansen är ett sätt att försörja sig och sin familj, ett sätt att tjäna pengar, även för dem som inte 
är griots. För barnen kan det vara ett sätt att tjäna ihop till skolavgiften. Det kan också vara en 
av drivkrafterna som gör att man lägger ner tid på dansen och en anledning till att traditionen 
är så stark. Arbetslösheten är hög i Gambia och detta är ett sätt att förena nytta med nöje.  
 

Dancing is very important, and dance is sometimes benefit. It can benefit us. Like 
when we have this competition. When you know dancing, when you go there, you 
know sometimes you will have small thing. Like this money. If you don´t have 
nothing but if you can dance. Like me I don´t have nothing, but if I dance 
sometimes I will take first or second. And I have my price. That is why dancing is 
very important. (Ami Sarr) 

 
It´s nice to dance and make money. It´s nice to drum and make money.  
(Pa Babou Ndow) 

 
Fatou Ndow berättar med stolthet hur hon försörjer sig och sin familj genom att undervisa och 
uppträda både i Gambia och Europa: 
 

[…] I can see the benefit. Cause I worked in many places. I went to Norway 
performing there, teaching most of the school childrens. Come back to Gambia, 
go to UK, perform there to. Go to some schools and have classes and lecturing 
with the students. And I was payed to do all those things. And I have been taking 
care of all my family and all the kids from that benefit or that money. I really see 
the benefit today. It doesn´t stop in that point, I use to sit and people call me that 
they have a program and they want me to make their program being so nice. And I 
have money out of that part at the end of the day. I come and share with the 
family, it´s a big benefit. (Fatou Ndow) 

 
Ousainou Marr berättar hur han som barn tjänade ihop till skolavgiften genom att dansa: 
 

I use to come from school. When I heard this people are coming here and that 
time you know they got a lot of money. So I just go there and dance when my 
father are playing music. So I dance and get many money you know to pay my 
school fees and run back home. 

 
Sabarspelandet är också ett sätt att tjäna pengar. Här är två svar på frågan ”Why do people 
play the sabar?”:  
 

They see the benefit out of it (Fatou Ndow) 
 
Because they normally earn money from it (Hadi Jawo) 
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Genusroller i förändring 
Mödrar och mormödrar är viktiga för att föra danstraditionen vidare i Njawara. Hadi Njings 
mormor lärde henne dansa och Hadi lär sina barn att dansa:  
 

When I was young, my grandmother sometimes... sing songs for us and clap for 
us, we dance. Our grandmothers, they used to do that when we are young. But for 
me also, for my little children, six years I look at her, come and do this, yesteday 
the drums they where dancing like this, come and do this. I clap for her, she jump. 
I told her ”no, it´s not this way, it´s this way” now you know I´m teaching my 
children how to dance. (Hadi Njing)  

 
Ousainou lärde sig dansa genom att titta på och härma sin mamma: 
 

My mother is a singer, her name Laliya, she is also a dancer. Sometimes before 
when she was playing with my father, I see the way she is dancing, the way she 
lift her foot. There I easily study her styles. So there I get dancing from her. 
(Ousainou Marr) 

 
Pa Babou Ndow berättar hur han lärde sig dansa: 
 

I learned it from my mother. Sometimes when I come from school my mother use 
to clap for me and make some rhythms for me to dance.  

 
Alhagie Sarr som inte är griot berättar hur han som barn lärde sig dansa på olika ”programs” 
genom att titta på andra som dansade, både män och kvinnnor:  
 

How did I learn to dance? I learn to dance […] from the wrestling and from the 
ndaga to, when they used to play ndaga you see how the kids normally stand at 
the back dancing. So that´s how we learn. We learn from others, those who are 
able to dance. We stand at the back demonstrating as they are demonstrating. 

 
I Njawara är det kvinnorna som dansar, men det håller på att förändras genom påverkan från 
omvärlden. Stora artister som till exempel Youssou N´dour har både kvinnliga och manliga 
dansare:  
 

[…] here, you can say the women are the owners of the dancing, like this ndaga 
dancing, jump like that. But after, later men decided to do it. Until now I can say 
these men in the band can do it more than the women. If you want to attract them 
or if you wanna give so attract to people you have […] the mens dance than the 
womens are more attract. […] in the band I mean. Like Youssou N´dour, like John 
Secka, those musicians. They have women, but not maybe more than two. They 
are supposed to have maybe men now. […] Because now the mens can jump like 
doing many styles, many styles, many steps, turn, you know even doing very very 
wonderful dance… But in Njawara here womans like to dance more than the men, 
you see some of the men dance. (Ebou Secka d.y.) 
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Hadi Njing berättar hur hon spelar sabarrytmer på en skål när kvinnorna träffas och dansar: 
 

I used to take the bowl and sometimes when you have this saturday meetings I 
used to play the drum this bowl they have and they dance. I´m not proffesional but 
I try. And when I beat it they will dance. 

 
Gemenskap och glädje 
Musik är en viktig del av livet i Njawara, både dansen och sabarspelandet har en central roll i 
människornas liv. Musiken bidrar till gemenskap och glädje och kan även användas för att 
kommununicera och att öka förståelsen mellan människor. Hadi Njing besvarar här frågan 
”When do you dance?”: 
 

Here? You now for here, even you can see our compound chatting, sometimes we 
sing and clap and dance. sometimes we have programs here, we dance. When the 
guys drum we dance, when you have music here you can dance with the drum and 
you can dance with the musics. You know sometimes we chat with our friends at 
home. When we are happy we sing songs, clap, dancing at home there without any 
program. And mostly we have weekly meetings, you know you have groups 
here... weekly you go to this compound. You contribute each 25 dalasis, give it to 
one, you beat the baisin there, no drum but you use the baisin and dance there. We 
use to do this every Saturday. 

 
Dansen är ett sätt att känna och visa glädje: 
 

To feel or to show their joy I think. Or to me, because I can take example from 
myself or maybe from what I observe from people.(Alhagie Sarr) 

 
Eller ett sätt att få någon att må bra:  
 

If you are here maybe you have stress. I just come here with my music. I say 
Peter, hello. How are you? You tell me fine, you sit down. I just see that you are 
stress maybe I´m playing my music. I say don´t mind, feel free. You know, then I 
start to dance, then you can concentrate on me until maybe you forget. You 
become maybe happy, start to become happy because I come and entertain you. 
When I do some steps. You like it! You concentrate on me. Maybe you start to 
calm down. 
(Ebou Secka, d.y.) 

 
En bra dansare blir en förebild som är omtyckt och som inspirerar andra till att dansa.  En bra 
dansare kan få högre status i samhället:  
 

[…] if you know dance… many people will like you and you will be fame. 
Anywhere you part they will say this man or this woman is a good dancer. Many 
people will like to see you dancing. That attract you to do it always and you attract 
others maybe to come and dance, maybe in public. That´s another point, when you 
are a good dancer people like you. The musicians here like somebody who can 
dance, they will just take you and put you inside the band for you to be a dancer. 
When they have concert you be the dancer to stand infront of the band and 
entertain the people… (Ebou Secka, d.y.) 
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Hadi Njing pratar om dansen som underhållning och om resultatet av det utbyte Njawara har 
haft med bland annat Sverige och Norge:  
 

People dance to entertain people and to entertain theirself. For me dancing is very 
good. For here we dance to entertain, yes. And some people dance to teach other 
who can not dance. For example, students came from Sweden and Norway we 
have some people here they trained them how to dance and now those people are 
proffesional, they are dancers. Entertainment is important and dancing is  
entertainment. […] it is very important to dance, it is important. Beacuse it´s a 
culture, you makes people happy. In here it´s very important to dance. Because 
you can see our griots here they went up to Sweden, Norway and they entertaining 
people. (Hadi Njing) 

 
Genom att se människor dansa kan man lära sig att förstå andra musikkulturer:  
 

If you play pop music, we don´t understand the pop music sound, so through your 
dancing we can feel the pop music. That´s why dancing is very important with the 
music. (Ousainou Marr) 

 
Det finns en kommunikation och ett utbyte mellan trumslagarna och de som dansar. För 
Ousainou är det viktigt att publiken dansar när han spelar. Om de inte dansar är det liktydigt 
med att de varken tycker om eller berörs av musiken:  
 

Dancing is a feeling. You know that gives you inspiration through your beats and 
also through peoples feelings. Because when you are playing music and people 
don´t dance, I feel it doesn´t means to the people, they don´t love it. But if I´m 
playing music and they are dancing, so I say my sound is, they are feeling it, they 
are inspiring. Dancing is something that is automatical action in music, which you 
know it sounds good to see. (Ousainou Marr) 

 
Här följer två informanters svar på frågan ”Is it important to play the sabar?”: 
 

Yes, it is very important to play the sabar. Because as I tell you. When you play 
the drum. Like if you have stress and I come near you maybe, or we have a 
program you just pass, you see people are playing drums, you know people are 
dancing very nice you know. Maybe you just see somebody you know or maybe 
you hear the tune we are playing, you like it. Maybe you can just stand for a bit 
and listen or you can just, maybe you are passing, but you hear the nice tune. 
Maybe that can calm you. The drums can bring society, the drums can bring 
society, because when you many people will like to come. And even here when 
they have meeting, like workshop, we just come we play the drums so that many 
people will like to come. (Ebou Secka, d.y.) 
 

Spelandet på sabartrumman får människorna att må bra och det skapar gemenskap i samhället:  
 

It´s very important. Entertainment is important. So it´s very important. You know 
you like entertainmet, I like entertainment. Likewise others, that´s why it´s 
important. Even here when I´m lonley and sad, I´m laying down here. When I 
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hear Ebou put in the drum here I go and join him. Even if I cannot dance but I will 
sit and be happy. (Hadi Njing) 
 

Utan sabartrumman skulle livet vara mycket tråkigare för människorna i Njawara:  
 

It´s very important. Because without the sabar the music can not go nice here. We 
are used to combinate sabar into music, it´s long time. It´s why sabar is very 
important to play. Specially to old people here, because in Njawara without sabar 
you will see that everybody is boring. So it´s nice to play sabar, it´s very 
important. (Ousainou Marr) 

 
För Alaghie Sarr är musiken liktydig med glädje, när han hör musik försvinner smärtan. 
Musik är inte utbytbar: 
 

To me. It´s to show all my joy. Definetely. Because I like music. And I know that 
without music, nothing will work or it will be very different. As we are happy. So 
I know there will be something, but I don´t think there will be something more 
than music. When it is to me I feel no more pain. (Alhagie Sarr) 

 
Ousainou Marr har ett alldeles eget sätt att förklara vad musik är och vad musiken betyder för 
människan. Musiken är allt och den är livsviktig:  
 

I mean sabar, I can say we describe the music generally. Because music is sabar, 
sabar is music. Music we can define it as it´s spelled: M-U-S-I-C. You know me I 
define music as: M stands for management, U stands for union, S stand for 
sincierity, I stands for inteligence and the C it conquers everything. Music is 
everything, music is from the toes up to the last hair of the head. It´s a feeling that 
joins from the body to the mind. You know it´s the food. Yes it´s just like a 
food… Music is a circulation. (Ousainou Marr) 

 

DISKUSSION  
Under ”Gambiakursen” bad Eva Sæther oss fundera över om resan till Gambia egentligen var 
nödvändig. Kunde man inte lära sig allt här i det mångkulturella Malmö och på så sätt både 
spara pengar och bidra till att koldioxidutsläppen minskas? Självklart skulle det gå att 
arrangera kurser i dessa musikkulter i Malmö och kanske med lärare som undervisar utifrån 
västerländska metoder som är lättare för oss att förstå. Innan den första Gambiaresan tyckte 
jag att det lät ganska vettigt, men tråkigt för framtida elever som inte skulle få möjlighet att 
resa till Gambia.  
 
Nu i efterhand ser jag tillbaka på resan som den absoluta höjdpunkten under min 
musiklärarutbildning och det tror jag att många andra som läst kursen också gör. Det var 
roligt, inspirerande och väldigt givande att prova på de olika musikkulturerna - jag har haft 
stora nytta av det jag lärde mig i Njawara både i undervisningssituationer och privat – men det 
allra viktigaste jag fick ut av resan var alla mötet med människor och deras kulturer, och att få 
nya perspektiv på livet. Jag hoppas att kursen kommer att fortsätta finnas i sin nuvarande form 
för att jag tror att den ger alla deltagare många viktiga redskap att använda både privat och 
som lärare 



 

28 

 
Perspektiv 
Detta arbete har till stor del kommit att handla om – åtminstone för mig själv under arbetets 
gång – att se saker från olika perspektiv. 
 
Under min vistelse i Gambia har jag fått känna på hur det är att vara en del av en minoritet, att 
vara en ”utlänning”, en av de ”andra”. Det har varit både nyttigt och jobbigt. Så gott som 
dagligen önskade jag att min hud var mörkare. Jag ville smälta in i samhället. Jag ville slippa 
att bli kallad tubaab (vit man) överallt och hela tiden, eller att ständigt bli bemött som att jag 
hade tillgång till alla pengar i hela världen av säljare, tiggare och även en del vänner.  
 
Jag tror att många människor från västvärlden skulle behöva ta del av liknande upplevelser för 
att få förståelse för den utanförskap människor som tillhör minoreter kan känna. Skillnaden 
mellan mig och många människor med invandrarbakgrund i Sverige var att mina 
förutsättningar där på sätt och vis var bättre än deras här. Min vistelse i Gambia var frivillig 
och tidsbestämd och dessutom hade jag betydligt mer pengar än majoriteten av folket i 
Gambia vilket kunde ge mig många fördelar. 
 
Vid mitt första besök i Njawara trodde jag att musiken vi undervisades i på The Cultural 
Camp var traditionell och gammal. Jag funderade egentligen inte över hur gammal musiken 
var, men omedvetet utgick jag nog ifrån att sabarrytmerna vi lärde oss hade funnits med länge 
och ärvts genom många generationer. Nu i efterhand vet jag att det inte är så. Wolofmusiken 
har sina rötter i en gammal tradition, men sättet man idag spelar på sabartrumman är relativt 
nytt. Min tro om att musiken var gammal är typisk för många västerlänningar. Det är lätt att 
tro att främmande musikkulturer - från delar av världen som inte haft möjlighet att följa med i 
den tekniska utvecklingen – inte förändras och utvecklas.  
 
Nettl (1998) ger musiketnologer del i skulden för att det skapats en bild av att främmande 
musikkulturer är nästintill oföränderliga. Detta är dock en gammal syn som är på väg att 
förändras. Idag är de flesta forskare och musiketnologer medvetna om att alla kulturer 
förändras, men att det går olika fort i olika kulturer. 
 
Agawus (2003) afrikanska perspektiv på musiketnologin fick mig att känna skuld och skam 
över den vita mannens historia i Afrika. Agawu provocerar fram starka känslor och väcker 
många tankar. Ett tag när jag läste hans bok funderade jag över om det verkligen var rätt att 
fullfölja detta arbete. Agawu är kritisk till merparten av den litteratur som är skriven om 
afrikansk musik. Det är skrivet av européer och amerikaner, för européer och amerikaner. Det 
är skrivet ur ett perspektiv som inte gynnar Afrika, ofta på ett sätt som förstärker fördomar 
och skapar klyftor mellan kontinenterna. Det är ofta skrivet på ett jämförande sätt där den 
europeiska musiken anses vara det rätta eller det normala. På så sätt skapas en bild av att 
afrikansk musik är konstig och onormal. Detta lever kvar från kolonialtiden då man ansåg att 
Europa stod för civilisationen och Afrika för det ociviliserade. Både Agawu (2003) och 
Hopper (Ruhde, 2009) pratar om att den europeiska kunskapssynen är väldigt dominerande 
och tvingar forskare från andra kulturer att se världen från ett europeiskt perspektiv. Agawu 
vill att afrikanerna på sitt eget sätt ska vara med och forma bilden av sig själv och sin musik.  
Trots att det koloniala arvet fortfarande till viss del lever kvar i Afrika och den europeiska 
kunskapssynen dominerar världen så tycker jag att den musiketnologisika utvecklingen är 
positiv: 
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Det har det skapats modeller och perspektiv: 
 
- där forskaren med hjälp av kunskapen om den egna kulturen lär känna andra kulturer. 
- där forskaren beskriver den beforskade kulturen utifrån dess egna kulturella kontext.  
- som medvetandegör den egna kulturens påverkan på forskarens resultat.  
 
Genom att använda sig av dessa tre perspektiv - ”jämförande perspektiv”, ”relativism” och 
”emiskt och etiskt perspektiv” – kan man frångå den traditionella europeiska kunskapssynen 
och istället bemöta andra musikkulturer på ett mer jämlikt sätt. Jag har inte använt något av 
dessa perspektiv genomgående i arbetet, men jag har påverkats och inspirerats av allihopa 
under arbetets gång.  
 
Förändring 
Det finns en enorm stolthet hos människor från griot familjer, en stolthet över arvet man ska 
förvalta och att man är född in i denna roll. På frågan om alla människor kan spela sabar gav 
Ebou Secka (d.y.) mig ett motsägelsefullt svar. Först svarade han att det bara är griots som 
kan spela, men efter ett tag så berättade han att en del av dagens musiker inte är griots. En 
tradition som har funnits i hundratals år håller på att förändras och frågan är hur detta kommer 
att påverka griotens roll i framtiden?  
 
Den tekniska utvecklingen påverkar musiken på många plan, världen över. Musikens funktion 
förändras. Världen blir ”mindre” och olika kulturer närmar sig varandra och blandas. 
Förändringen går fortare liksom den tekniska utvecklingen.  
 
Det finns en pågående förändring i synen på vem som får spela sabar. Det är inte bara de som 
är födda i géwëlfamiljerna som spelar sabar längre. Jag upplevde denna förändring i Njawara. 
Några av trumslagarna i de mest anlitade grupperna var inte griots. Jag tror att denna 
förändring till stor del har med den tekniska utvecklingen att göra. Idag handlar inte 
sabarspelandet alls lika mycket om att förmedla budskap. Utifrån mina intervjuer, 
observationer och den litteratur jag har läst (Tang, 2006) förstår jag det som att det 
huvudsakliga användningsområdet nu är underhållning. Mobiltelefonen, mikrofoner och 
ljudanläggningar håller på att ta över en del av sabartrummans tidigare funktioner. Därför har 
också kraven som ställs på den som spelar sabar förändrats. Sabarspelarens viktigaste roll nu 
är att vara en bra underhållare, inte att berätta historier och förmedla budskap genom sin 
trumma. Här kan man dra en parallell till Slobin och Titons (1984) idé om att varje 
musikkultur är som ett ekosystem. Förändras en del i systemet så påverkas de övriga.  
 
Ousman Seckas svar på frågan om han kan dansa är en tydlig bekräftelse på kulturers 
förändring och utveckling (Nettl, 1998). Ousman är den äldsta informanten och den enda som 
svarar att han inte kan dansa. Han säger att det är den yngre generationen som dansar. Det var 
Ousmans yngre bror Ebou Secka som tog sabartrumman och dansen till Njawara. När de 
växte upp var musiken och dansen inte ett lika vanligt inslag i Njawara.  
 
Genusroller  
Hale (1998) beskriver könsrollerna inom musiken i Mandevärlden som väldigt tydliga. 
Männen spelar instrument och kvinnorna sjunger. Männen sjunger också, men kvinnorösten 
är att föredra. Liksom hos andra kulturer i Mandevärlden är de musikaliska könsrollerna i 
wolofkulturen tydliga. Jag har inte skrivit om sång tidigare i arbetet, men de gånger jag har 
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hört sång vid wolofceremonier och framträdanden är det nästan uteslutande kvinnorna som 
sjunger.  
 
Utifrån vad jag upplever det så är sabar männens och pojkarnas instrument. Det finns kvinnor 
och flickor som behärskar det, men de utövar inte eller väldigt sällan det offentligt. Varför det 
är så vet jag inte. Det kanske är en förändring på väg. Hadi Jawo som är tio år och inte griot 
svarade i intervjun att hon kan spela och Hadi Njing säger att hon är förvånad över att hennes 
yngsta dotter (som är ca sex-sju år gammal) kan spela sabar.  
 
När man tittar på mina följdfrågor till forskningsfrågan, kan man fråga sig om den gemenskap 
som musiken bidrar till i Njawara, eller i wolofkulturen i stort, egentligen omfattar alla. Jag 
tänkte inte på det när jag skrev frågorna men nu ser jag att de flesta följdfrågorna handlar om 
vilka roller man har utifrån ålder eller kön. En fråga som dyker upp nu är om de män som inte 
är griots delaktiga i denna gemenskap? Utifrån mina forskningsresultat och den litteratur jag 
har läst verkar det inte så.  
 
Jag ställer två frågor, en indirekt och en direkt fråga om männen som jag egentligen inte har 
något bra svar på:  
 
Är det bara kvinnorna och barnen som dansar? 
Varför deltar inte männen vid festligheterna? 
 
I stort sett är det bara kvinnor och barn som dansar i den traditionella wolofkulturen (Tang, 
2006). Det enda tillfälle av tradition där jag har sett män som inte är griots dansa är under 
wrestlingmatcher. Därav drar jag slutsatsen att det är en väldigt begränsad grupp av män som 
dansar efter att de har uppnått vuxen ålder. Jag har däremot inte något svar på varför det är så.  
 
Byns identitet 
Under studiens gång har jag många gånger tänkt att en del människor som läser mitt arbete 
eller bara min forskningsfråga – Hur håller musiken ihop Njawara? -  kommer att ställa en 
motfråga: Håller musiken ihop Njawara? 
 
Jag tror att en by liksom en människa kan ha olika identiteter eller roller. Det är beroende av 
vem som betraktar byn och i vilket sammanhang. Det är också beroende av hur männsiskorna 
som bor i byn ser på sig själva och sin by. Informanterna pratar om byn som en ”cultural 
village”och Ousaino Marr uttryckte det som att byns ande älskar musik och att byns motto är 
”entertainment unlimited”. I wolofkulturen har musiken en väldigt central roll. Tang (2006) 
skriver om att: ”the sabar is inseperable from all processes of Wolof life” (s. 166). 
Sabartrumman finns med i alla skeden av livet, från födseln till döden, till vardags och vid 
festligheter. Detta är väldigt tydligt i Njawara. 
 
Ur det perspektivet jag har upplevt Njawara fungerar musiken som ett sammanhållande kitt 
för byn. Musiken är ett sätt att kommunicera och umgås och den finns med på naturligt sätt i 
vardagen för många. Musiken tillför massor, bland annat gemenskap, glädje, underhållning, 
arbete, försörjning, drömmar och hopp. Utan musiken, utan trummorna och dansen skulle 
Njawara vara något helt annat.  
 

And I know that without music, nothing will work or it will be very different. As 
we are happy. So I know there will be something, but I don´t think there will be 
something more than music. (Alhagie Sarr) 
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Nya frågor 
Under arbetets gång har det dykt upp nya frågor som jag kan tänka mig att fortsätta fördjupa 
mig i: 
 
- Hur ser griotens roll ut i framtiden? 
- Vilken relation har vuxna män (ej griots) i wolofkulturen till musik? 
- Hur hade resultatet blivit med andra informanter? Hur hade resultatet blivit om jag hade haft 
ett annat fokus? Om merparten av mina informanter inte hade haft griotbakgrund? 
- Hur påverkar och förändrar utvecklingen inom jämställdhet i Sverige könsrollerna i Afrika?  
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