Muhammed hade en kamel
Inledning:
Barn idag möter många olika kulturer och traditioner. Vi på UR:s barnradio har bland annat som
målsättning att skildra den tid vi lever i, för och med barn som bor i Sverige idag. I reportage och
intervjuer är vi angelägna att barn från olika delar av Sverige och från olika kulturtraditioner får göra
sin röst hörd. I sagor och berättelser letar vi ständigt efter bra böcker med ett mångkulturellt
perspektiv.
UR:s barnradio har tidigare gestaltat berättelser ur både Gamla och Nya testamentet. Det var nu
dags att även berätta om Muhammed och Koranen. Vi har fått hitta nya vägar att berätta eftersom
Muhammed bland annat inte får prata eller gestaltas. Det resulterade i en radiodramatisering där
Muhammeds favoritkamel får berätta historien om Muhammed!
Det har varit ett spännande arbete som har öppnat nya dörrar för oss.

Serien Muhammed hade en kamel
Vad vet svenska barn om Islam? I hur många program på radio och i Tv kan muslimska barn känna
igen sig och eventuellt lära sig mer om sin egen religion? Fortfarande ser medieutbudet för barn
oroväckande homogent ut när det gäller etnicitet och religion.
UR vill med radiodramatiseringen Muhammed hade en kamel hjälpa till att nyansera den bilden en
aning.
Muhammed hade en kamel är en serie på fem radioprogram. I en dramatisering som riktar sig till
barn mellan 6–9 år skildras profeten Muhammeds liv i den arabiska öknen på 600-talet e. Kr. Här
möter vi de första muslimerna och deras fiender i en berättelse som likt sagorna i Tusen och en natt
berättas på nätterna. Berättare är Muhammeds favoritkamel Quaswa som spelas av Yvonne
Lombard.

Program 1: Muhammeds barndom
AV-nummer 41201ra 1

Muhammed föds i staden Mekka men lämnas tidigt bort av sin mamma och hamnar som fosterbarn
hos beduinerna ute i öknen. Han lever där som vilken pojke som helst, men en dag får han besök av
änglar…

Program 2: Uppenbarelsen
AV-nummer 41201ra 2

Muhammed återvänder till sin mamma i staden Mekka, men mamman dör och han får flytta till sin
morfar. Muhammed växer upp och han tillbringar allt mer tid i meditation på berget Hira, och en dag
får han besök av en ängel – det är ängeln Gabriel, och Gabriel uppmanar Muhammed att läsa den
första versen ur Koranen. Muhammed förstår att han är en profet och börjar predika. Hans budskap
om att alla människor är lika mycket värda hotar de rika och mäktiga i staden…
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Program 3: Flykten till Medina
AV-nummer 41201ra 3

Muhammed jagas i sin hemstad Mekka. De rika och mäktiga i staden känner sig hotade av att
Muhammed står på de fattigas sida. De försöker bli av med Muhammed. En natt när han ligger och
sover kommer en mördare smygande… Muhammed är tvungen att fly, av sin vän Abu Bakr får han
en kamel – kamelen Quaswa och hon för honom i säkerhet till staden Medina, dit många av
Muhammeds anhängare, som nu har börjat kalla sig för muslimer, redan har flytt.

Program 4: Kriget
AV-nummer 41201ra 4

Muhammed har flytt till staden Medina, men de rika och mäktiga i staden Mekka är oroliga för att
Muhammed ska komma tillbaka och ta makten i staden. Det blir krig mellan muslimer och mekkabor.
Det första slaget vinner Muhammed, men styrkorna drabbar samman igen, och den gången går
mekkaborna segrande ur striden.

Program 5: Återkomsten
AV-nummer 41201ra 5

Kriget fortsätter. En dag står Muhammeds ärkefiende Abu Suyfan utanför Medinas portar. Med sig
har han 10 000 man, men han får sig en obehaglig överraskning...
När kriget är slut står Muhammed som segrare och äntligen kan Muhammed återvända till Mekka.
Boktips för lärare
Omar – Zouhair Al-Adhami – se nedan.
Marvellous stories from the life of Muhammed – Mardija Aldrich Tarantino.
Endast på engelska, går att beställa från England, se Islamic Publications International.
Muhammed – en biografi – Karen Armstrong (Forum 2003)
Boktips för barn
Omar – Zuhair Al-Adhami – författaren har med Omar ambitionen att presentera den arabiska
kulturen för svenska barn. Berättelserna är i sagoform och personerna ibland verkliga, så som
profeten Muhammed, andra är uppdiktade.
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