
Källövning - Mansa Musa - Hans pilgrimsfärd genom Afrika  

Mansa Musa var kung över det stora Mailriket i Västafrika under början av 1300-talet. Man vet 
än idag inte särskilt mycket om Mansa Musas liv. Han är däremot känd för en pilgrimsfärd (resa 
till en helig plats, i hans fall Mekka) som han genomförde 1324. Under redan sägs det att han gav 
ut mängder av guld till de personer han mötte på vägen. Nedan finns ett utdrag från en bok 
skriven 1337-1338 skriven av den syriska historikern Al-Umari. Han besökte Kairo ett antal år 
efter Mansa Musa hade passerat där på sin väg till Mekka. Han intervjuar flera personer om 
besöket i Kairo.  

Ibn Amir Hijib sade: ”Denne sultan Musa (Mansa Musa) upprätthöll under sin vistelse i Egypten 
både före och efter sin resa till den ädla Hijaz (området där Mekka ligger) en enhetlig attityd av 
dyrkan och vändning mot Gud. Det var som om han stod framför honom på grund av hans 
ständiga närvaro i hans sinne. Han och alla som var med honom betedde sig på samma sätt och 
var välklädda, allvarliga och värdiga. Han var ädel och generös och utförde många handlingar av 
välgörenhet och vänlighet. Han hade lämnat sitt land med 100 lass guld som han spenderade 
under sin pilgrimsfärd på de stammar som låg längs hans väg från hans land till Egypten, medan 
han var i Egypten, och igen från Egypten till den ädla Hijaz och tillbaka. Som en följd av detta 
behövde han låna pengar i Egypten och utlovade sin kredit hos köpmännen med en mycket hög 
vinst så att de tjänade 700 dinarer (valutan i Egypten) på 300. Senare betalade han tillbaka dem 
ordentligt. Han skickade till mig 500 mithqals (1 mithqals = 4.25 g guld) guld som honorar 
(ekonomiskt arvode eller ersättning)” Här slutar vad Ibn Amir Hajib sa. 

Muhanna 'Abd al-Baqi al-'Ujrumi informerade mig om att han följde med sultan Musa när han 
gjorde pilgrimsfärden och att sultanen var mycket öppen för pilgrimerna och invånarna på de 
heliga platserna (i Mekka). Han och hans följeslagare upprätthöll stor pompa (elegans) och 
klädde sig praktfullt under resan. Han gav bort mycket rikedom i allmosor (gåvor). "Omkring 
200 mithqals guld föll till mig", sa Muhanna' "och han gav andra summor till mina följeslagare." 
Muhanna blev vältalig när han beskrev sultanens generositet, storsinthet och överflöd. 
Guld hade ett högt pris i Egypten tills de kom in det året. Mithqal gick inte under 25 dirham 
(annan valuta i arabvärlden) och var i allmänhet över, men från den tiden sjönk dess värde och 
det blev billigare i pris och har varit billigt tills nu. Mithqal överstiger inte 22 dirham eller 
mindre. Detta har varit tillståndet i omkring tolv år fram till denna dag på grund av den stora 
mängd guld som de förde in i Egypten och spenderade där. 

Frågor till källan 

1. Gör en källkritisk analys av källan. Använd de källkritiska kriterierna. Är källan användbar för 
att besvara frågan: hur var Mansa Musas pilgrimsresa?  



2. Vilka är källans styrkor och svagheter om man ser till frågan: hur var Mansa Musas 
pilgrimsresa?  

3. Kan vi med säkerhet säga hur Mansa Musas pilgripsfärd gick till med hjälp av källan eller 
behöver vi fler källor för att vara säkra?  

                    Bild av Mansa Musa i en katalask (spanskt område) karta från 1375 




