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Sherihan ”Cherrie” Abdulle är född i Norge
av somaliska föräldrar, uppvuxen i Finland
och har bott i Sverige sedan tioårsåldern.
På sitt prisade debutalbum ville hon representera unga från orten, Rinkeby. På sitt
kommande album finner hon stoltheten i
sitt ursprung – hon är den nya världens
representant. TEXT MARIA HAGSTRÖM FOTO JOEL NILSSON
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ör flera tusen år sedan härskade
Araweelo i Somalia. En forntida
mäktig drottning som satte skräck
i många. Hon ansåg att det var män
som förstörde världen och att samhället
blev bättre med en matriark. Enligt sägnen,
som vandrat från mun till mun, hade hon
manliga fångar och en armé av kastrerade
män. Hon var en av de tidiga kvinnliga
härskarna i världen.
– De brukade berätta om henne för att
skrämma småbarn, en läskig folksägen.
Men jag tyckte att hon var inspirerande och
fett cool.
När Cherrie, som egentligen heter Sherihan Abdulle, ger ut sitt andra album är
det med titeln Araweelo. Hon vill att hennes somaliska ursprung ska vara tydligt.
På sitt hyllade debutalbum Sherihan, som
kom ut 2016 och ledde till en Grammis för
årets hiphop/soul året därpå, kände hon att
det var viktigt att sjunga och prata om livet
i orten, och om sådant som hon och hennes vänner hade gått igenom, om mörkret
runtom henne. Hon ville att grabbar som
har levt i en machokultur skulle kunna
gråta till musiken och hon ville att föräldrar
som inte har förstått sina ungdomar skulle
kunna lyssna på texterna och förstå dem
lite bättre.
Nu vill hon prata om de olika kulturerna
som präglat henne och framför allt om att
vara somalier.
– Vi finns överallt i världen, men är ändå
väldigt kopplade till varandra. Vi har ett
stamsystem, så om jag åker till London och
inte känner nån kan jag säga vilken stam
jag kommer från och de hittar släktingar till
mig där.
Men hon påpekar att de också har gått
igenom trauman som folk och att somalier

OM RAMADAN
– Jag har ändrat släppet av mitt album från 1
juni till 15 juni, för att det inte ska släppas
under ramadan. Många av mina lyssnare firar
ramadan, de fastar och lyssnar inte på musik
då, och jag vill att de är med mig från dagen
då albumet släpps.
Jag kommer också försöka fasta i år. Jag
brukar fasta, men har varit dålig på att
fullfölja det. Och det två senaste åren har jag
varit på turné. Men man mår bra av det. Det
hjälper en att bli disciplinerad. Jag har haft
ett ganska stressigt senaste år och då får jag
landa lite i lugnet.

har varit dem som andra ser ner på.
– Även bland invandrare. Vi har fått höra
att vi är sämst, vi har varit under alla. Jag
hatade att jag var somalier när jag var liten,
jag fick lida fett många år av att jag var mobbad. Och jag minns första gången jag hade
en pojkvän, han var från Eritrea och hans
kompisar retade honom för att han var tillsammans med en somalier.
Varför tror du att somalier har setts som
”sämst”?

– Vi är en stor minoritet i landet, men vi
är också den grupp som kom in sist. På sent
åttiotal och tidigt nittiotal var det turkarna
som sågs som det, sen tidigt 2000 var det
vi, ungefär så som folk ser på romer och

är känt som de tusen poeternas land. Det är
mycket poesi i vårt språk, många ordspråk.
Vi har starka rötter och kommer från nåt
fint – Afrikas horn.
– Jag kallar mitt album Araweelo för att
folk från Somalia aldrig ska sätta sig under
nån. Det är ett sätt för mig att redefine vad
det är för mig att vara somalier. I dag vet jag
hur mycket det betyder för unga tjejer och
killar att jag säger att jag är stolt över mitt
ursprung. Jag är inte sämst, jag är bäst för
att jag är somalier. Vi har rätt att vara stolta.
På skivan finns spår av alla de kulturer
som har präglat henne. Inslag av östafrikanska rytmer, inspiration från svenska
sommarvisor och r’n’b från USA. Och om

FÖR VI ÄR FETT TALANGFULLA
MÄNNISKOR, MED EN RIK HISTORIA
OCH VACKER KULTUR. SOMALIA ÄR
KÄNT SOM DE TUSEN POETERNAS LAND.
de nya syriska flyktingarna i dag. Det är en
ond cirkel som alltid berör ”den nya stora
gruppen”. Samtidigt så är vår historia speciell i och med att det krig som var i Somalia
var ett innebördskrig. Vårt folk har dödat
sitt eget folk, det har lämnat en till dimension av trauma i sig.
Hon sitter i ett ljust rum där vatten serveras i vinglas. Utanför glasdörren passerar
pr-folk genom lokaler med högt i tak och
stora fönster mot Gävlegatan i Vasastan. En
våning upp sitter det kreativa kollektivet och
managementbolaget TRANS94, där Cherrie är en artisterna tillsammans med bland
annat Adam Tensta och Silvana Imam.
”Hundratusentals timmar” av arbete och
kamp har tagit henne hit. Men målet var
knappast att dricka vatten i vinglas i fina
hus i stan, hennes mål och strävan har hela
tiden varit att berätta om – och prata för –
dem som känner sig utanför.
Hon ger ett ganska lågmält intryck, pratar
inte särskilt högt, men hon har stora saker
att säga. Det har hon haft sedan den första
dagen hon klev in i studion. Hon vill kunna
förändra, tända en gnista hos någon, påverka unga. Och nu vill hon göra vad hon kan
för att bilden av somalier, och det självhat
som kan finnas hos dem själva, ska ändras.
– För vi är fett talangfulla människor, med
en rik historia och vacker kultur. Somalia

ljudbilden på förra albumet var mer mörk
och melankolisk, är den nu lite ljusare, mer
euforisk och nostalgisk.
– All min musik har varit jättepersonlig,
jag har stark känslomässig koppling till den.
När jag gjorde mitt förra album var jag lite
yngre, jag var på en plats där jag kom från
mycket ångest och depression, jag mådde
ganska dåligt men var hoppfull om att nåt
skulle förändras. På det här albumet finns
samma känslomässiga tyngd, men det är
mer: jag har hoppats, jag har kämpat och
krigat och nu är vi här, och jag ska få må
bra, säger hon och fortsätter:
– Jag är svensk, jag är från byn, jag är
svart, jag är somalier och muslim – och jag
kan ta plats i världen. Jag har visat det och
jag kommer fortsätta visa det. Jag är den
nya världens representant på det sättet, jag
är ett ”third culture kid”. Det finns många
nivåer av vem jag är.
De olika nivåerna rymmer föräldrar som
varit på flykt, en uppväxt i Finland och därefter ett liv i Sverige.
– Och jag är född i Norge.
Hur kom det sig?

– Det är en lång historia.
början av nittotalet, Sherihan
Abdulles föräldrar hade flytt inbördeskriget. I Finland sökte de asyl som de första

DET VAR I
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somalierna i landet. Det accepterades inte
av alla och flyktingboenden brändes ner.
Paret, som då väntade sin första dotter, sökte sig till Norge. Under väntan på asylbesked
föddes dottern som fick namnet Sherihan,
uppkallad efter en stark och vacker egyptisk
skådespelare från sextiotalet.
Det blev inte någon asyl i Norge, i stället
beslutade den finska regeringen att ta in ett
antal somaliska familjer. De var en av dem.
– Så jag har ingen direkt koppling till Norge. Sen flyttade jag dit i nåt år när jag var
äldre och jobbade, såsom många svenskar
gör. Men jag är född där. Finland är däremot mer en del av mig, min barndom.
Familjen bodde i den lilla staden Lojo. I
skolan var de bara tre svarta tjejer.
– Mina föräldrar var lite yngre, jag hade
inte på mig sjal och jag hade inte lärt mig
somaliska så bra, det skapade en klinch
mellan oss. Jag kände mig inte hemma
nånstans, inte hos de finska barnen och
inte de somaliska. Jag blev mobbad av båda
sidorna.
Men ännu värre var det att se hur hennes
mamma påverkades. Hon drömde om att
flytta till sina syskon i Sverige.
– Det var en sån stor dröm att det fick
mina föräldrar att skilja sig. Min pappa ville
vara kvar, han hade ett bra jobb, reste och
var inte hemma mycket och kände att han
hade gjort det bra för oss där. Vi bodde i en
stor lägenhet och kunde åka och fiska varje
helg. Och sanningen är att det ekonomiska,
levnadsstandarden, var väldigt bra, speciellt jämfört med hur det är för en mamma
som kommer ensam till Sverige med sina
barn.
Det var så det blev, mamman och de då
tre barnen flyttade till grannlandet. Där
följde några års jakt på ett riktigt hem.
”Bostadsbristen var kaos” och det var inte
lätt för en ensamstående mamma att hitta
bostad. De bodde på vandrarhem, hyrde i
andra hand, hyrde i andra hand igen, sov
på jourhem, andra hand igen, kvinnohem,
hotellhem.
– Så ser det ut för många. Jag har bott i
Märsta, Solna, Sundbyberg, Tensta, Hjulsta,
Vällingby och Rinkeby. Jag bytte skola sju
gånger i Sverige. Det var extremt jobbigt.
Hon var egentligen inte dålig i skolan,
men ibland bodde de i ett enda rum, med
kartonger överallt – det fanns ingenstans att
plugga, ingen ro att få.
– Samtidigt var det väldigt dåligt mellan
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min pappa och mamma, det var lite av en
abusive relation. Den oron och stressen
över att inte veta var vi skulle bo, att inte ha
tillräckligt med kläder för att hälften låg i en
källare i Finland, gjorde att jag hittade den
enda riktiga tryggheten hos mina tjejkompisar – de blev mitt hem. Vi hängde runt och
härjade och hittade på dumma grejer. Det
spelar ingen roll vilken tid på dygnet som
jag rymde hemifrån så fanns nån av dem
där. Jag var jobbig när jag var yngre, hade

lite problem med polisen, slogs mycket, var
med tjejer som var fett hårda. Vi var systrar,
vi var allt för varandra. Vi var unga, fria och
oövervinneliga, trodde vi.
En lägenhet i Rinkeby blev hennes första
riktiga fysiska hem i Sverige. Rinkeby var
också den första plats där hon inte kände
sig utanför. Det var där hon kände sig
som tryggast och hon behövde aldrig vara
ensam. Hon beskriver det som ett hem i
hemmet, för att där fanns en gemenskap,
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det var familjärt. Det hjälpte henne. Men
när tjejgänget tog studenten, gjorde många
det utan betyg. Och vänner till dem hade
börjat gå bort.
– Jag kände, du är vuxen nu, du kan inte
bara leva så här. Det här går inte.
Hon säger att musiken räddade henne.
Inte många fler än hennes vänner visste
att hon kunde sjunga. På gymnasiet hade
hon ibland skolkat, snott musiklärarens
keyboard och låst in sig i ett skolrum. Där
försökte hon lära sig att spela.
– Två gånger höll jag på så länge att skolan
stängde och larmet gick när jag kom ut ur
rummet, säger hon och skrattar åt minnet.
– Men att bli en artist, den grejen trodde
jag inte på förrän senare. Det var aldrig
självklart för mig att jag skulle vara center
of attention och stå på en scen. Jag såg mig

”163 för evigt”, som syftar på postnumret
till Rinkeby, släpptes i höstas blev den
en inter-nationell viral succé. Hon har
också varit på Europaturné med engelska
hiphop-artisten Stormzy, som hon gjort
singelsamarbete “Aldrig igen (må sådär)”
med. Och hon har spelat på nästan alla
kontinenter.
– Visst, jag sjunger på svenska, men jag
börjar inse att världen är liten, folk behöver
inte förstå ditt språk om du pratar innerligt
och från hjärtat, då kommer folk ta emot
det du säger för att det känns.
På albumet Araweelo har hon gjort två
låtar på engelska. Hon säger att det är ett
”smakprov”, hon ville testa sig själv och
utvecklas, men det är också ett tack till dem
som har ”supportat” henne utomlands trots
att de inte har förstått språket.

FOLK BEHÖVER INTE FÖRSTÅ DITT SPRÅK
OM DU PRATAR INNERLIGT OCH FRÅN
HJÄRTAT, DÅ KOMMER FOLK TA EMOT
DET DU SÄGER FÖR ATT DET KÄNNS.
som för blyg och trodde inte på mig själv.
Nånstans på vägen började jag ändå inse
att göra musik betyder mer och är större än
en själv. Det kan påverka människor och
samtiden.
Vad fick dig att ta steget?

– Vänner. Jag led av kronisk depression
och det var ett tag som det var mörkt. Jag
höll mig inne, gick inte ut och var inlåst i
en mörk lägenhet i flera månader. Tills jag
fick kontakt med en gammal vän från Malmö, Leslie Tay (musikproducent och rappare, reds anm.) som sa: du ska med till
studion.
Hon tror att tanken på att träffa en vän
som inte var så personligt kopplad till hur
hon mådde var bra för henne. De gjorde en
demo och hon för första gången fick höra
sig själv på en inspelning och en låt där hon
inte tyckte att det lät ”kasst”. Hon minns
hur hon satt på tåget hem, med lurar i öronen och gillade det hon hörde och kände
lycka för första gången på länge.
– Jag tror att jag blev beroende av det,
att ha nåt litet ljus att hålla kvar vid, och så
utvecklades det.
I dag är Cherrie en av Sveriges största
r’n’b-artister och hennes musik spelas
över hela världen. När musikvideon till

SVT Edit-serien Cherrie – ut ur mörkret på SVT Play. Där ville
hon lyfta människorna bakom statistiken
när medier rapporterar om dödsskjutningar
i förorten. De som nämns som ännu en
siffra, eller en till gänguppgörelse, eller de
som sällan nämns alls – alla runt om som
påverkas.
– Jag känner att jag har gett en inblick.
Saker händer, men vi är också folk. Vi är
mammor, systrar och vänner, folk i ett samhälle där de måste leva kring det här och
blir påverkade. Jag kan inte sluta älska nån
som valde fel vägar i livet, för jag vet vad vi
haft. Vi har gått i samma klass, du har hjälpt
min mamma när hon inte haft portnycklar,
I MARS PREMIÄRSÄNDES

ATT BYGGA HUS I SOMALIA
– Jag har mark i Somalia. Det var min pappas,
men det gick över på mig när han gick bort.
Jag vill bygga ett hus där. Egentligen ville jag
göra det för min pappa, men jag hann inte.
Det är en av mina största personliga drömmar.
Jag har inte en bild av hur det ska se ut, men
jag vill att det ska vara tillräckligt stort för vår
släkt, fem familjer. Det ska vara ett mansion.
Det är inte så dyrt att bygga hus där, så det
går och det kommer att hända snart.

du har sagt åt min lillebror att gå hem när
han har varit ute för sent.
Hur skulle du önska att media rapporterade?

– Jag har inte alla svaren, men vi måste
sluta avhumanisera. Annars kan folk som
inte har nåt med såna platser att göra se på
oss och känna ”de ska ut ur landet”. Men
om du är en mamma och kan förstå en
mammas sorg, då hämtar det en ny dimension till problemet, du känner nåt och inte
bara: de ska ut.
– Saker händer för att andra saker har
hänt. Det går hand i hand och det har tagit
oss hit. Vi är människor. Vad hade du gjort
om din son blir brutalt mördad på öppen
gata? Vi som känner honom vet att han
inte var inne i det här livet, han var på fel
plats vid fel tidpunkt, men det kommer inte
media skriva. Förstår du?
Det beskrivs som gängrelaterat?

– Vet du hur många gånger det har hänt.
Ett av de första morden 2010 var på Romario, min kusins kontaktperson. Han var en
av förebilderna i orten, hade ett fotbollslag,
jobbade för soc som kontaktperson för ungdomar som behövde komma ut. Han var
en förebild. Han blev mördad. De försökte
prata om det som att det var en gänguppgörelse, men vi kände Romario, vi vet att
han inte var sån.
– Det behövs insikt från båda hållen, en
behöver förändras och en behöver förstå.
Hon tycker också att majoriteten i orten
glöms bort, de som lever på, som jobbar,
som har föräldrar som lämnat krig, som
har det dåligt ställt, de som är kvinnor. Hon
sjunger för dem.
Och du själv, hur mår du?

– Bra skulle jag säga. Jag är nöjd med mig
själv nu. Dessutom får jag massa meddelanden av människor över hela världen, som
skriver så stora och vackra saker till mig. Då
kan jag inte må dåligt. Jag lever min dröm.
Och i dag kan jag ta hand om mig själv och
min familj. Jag hanterar jobbiga situationer
på ett annat sätt nu.
2017 gick hon igenom en av de värsta
händelserna i sitt liv – hennes pappa gick
bort.
– Men det drog mig inte under. Förut
flydde jag. Jag var i stället där för min familj
och kunde för en gångs skull vara pelaren
för andra.
I dag har hon också bra kontakt med sina
tidigare tjejkompisar. När hon dedikerade
sitt första album till dem var det däremot
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ganska dåligt mellan dem.
Då hon började hålla på med musik var
det en del som tyckte att hon var mycket
med sina ”stan-vänner”. Men hon säger att
det aldrig var ett val att lämna dem, hon var
tvungen att ta ett steg bort.
– Jag kunde inte göra nåt för nån annan
om jag inte gör det för mig själv först. Vi
kommer från den här krabb-mentaliteten,
och med krabbmentalitet menar jag att alla
krabbor är fast i en hink tillsammans och
om ena börjar ta sig ut så drar en annan ner
den igen. Jag var tvungen att ta det steget
bort för att göra det här, men det har alltid
varit för att kunna inspirera dem att göra
val så att vi alla kan mötas på en hälsosammare plats.
Och när det var en mindre som ”hängde
runt” såddes ett frö hos någon annan att
börja studera. En annan sökte jobb. En gifte
sig och en fick barn.
– När en försvinner, och en till, så är det
inte lika kul att göra kaosgrejer. Det var som

I DAG HAR VI DEN BÄSTA RELATIONEN
OCH VI ÄR INTE DESTRUKTIVA LÄNGRE.
VI TRÄFFAS MED NYA PERSPEKTIV.
en kedjereaktion. Och hon som var värst i
vårt gäng, med flest prickar i registret, som
var LVU:ad när hon var 16, har i dag pluggat
upp alla ämnen och ska studera till marinbiolog.
Sommaren 2017 var Sherihan ”Cherrie”
Abdulle en av P1:s sommarpratare. Hon
riktade programmet till sin ”syster”, vännerna från Rinkeby. Hon pratade om förortens glädje och misär, vad de hade haft och
delat, hur allt blev som det blev.
– Sommarpratet fick många av mina
tjejkompisar att se helheten. Det finaste
jag har fått efter det här var när min tjejkompis lämnade ett meddelande till mig.
Hon skrev bland annat ”jag förstår nu”.
I dag har vi den bästa relationen och vi

är inte destruktiva längre. Vi träffas med
nya perspektiv.

SHERIHAN ABDULLE
FÖDD: 16 juni 1991 i Oslo
BOR: i Bromma med sin pojkvän.
GÖR: Artist och låtskrivare. Vann en Grammis
2017 för ”Årets hiphop/soul”. Även vid P3
Guld 2017 vann hon priset för ”Årets hiphop/
soul”. Hon har också tillsammans med
rapparen Erik Lundin besökt svenska förorter
och pratat om identitet, i projektet Third
Culture Kids.

Aktuell: Albumet Araweelo släpps 15 juni. På
SVT Play finns också serien Cherrie – ut ur
mörkret.
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Har du mycket pant?
På våra pantmottagningar i Årsta, Frihamnen och Kungens Kurva kan du
lämna in hela säckar med pant. Pantpengarna får du insatta på önskat
bankkonto och du får naturligtvis samma ersättning som i butik.
Läs mer på www.pantamera.nu. Tack för att du pantar!
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