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1.Förord 

En fruktansvärd sjukdom sprider sig över världen. Den är 

smittsam och särskilt farlig eftersom den inte är kroppslig utan 

själslig. Alltså svår att få grepp om. Sjukdomen är psykosocial 

genom att den inte smittar med bakterier, virus eller liknande utan 

genom reglerna för människornas samlevnad. I första hand 

reglerna för familjebildning och fortplantning. 

Den psykosociala sjukdomen heter ISLAM. 

Den här boken riktar sig mot sjukdomen, inte mot de sjuka, 

patienterna. De ska botas och alla friska ska i möjligaste mån 

förhindras att insjukna. De sjuka, muslimerna, måste hela tiden 

bemötas med största vänlighet medan behandlingen pågår. 

Muslimernas sinne måste hållas öppet för den viktigaste 

behandlingsmetoden, information. 

ALLTID MOT ISLAM – ALDRIG MOT MUSLIMER! 

  

 

Den psykosociala sjukdomen Islam innebär bl a: 

                                                                                                            

1. Abortförbud 16. Helvetestro 31. Piskstraf 

2. Alkoholförbud 17. Idrottsnackdel 32. Ramadanplåga                                                                                                       
3. Allmosesystem 18. Ihjälstening 33. Ränteförbud  

4. Arbetsavbrott för bön 19. Judeförföljelse 34. Rättsgodtycke 

5. Barnäktenskap 20. Klädestvång 35. Shia/Sunnivåld                                                                                                                                                                                                                          

6. Diktatur 21. Koraninlärning 36. Självmordsattacker                                                                                                              

7. Djurplågeri 22. Kulturefterblivenhet 37. Slaveri inte förbjudet                                                                                                              
8. Djävulstro  23. Kvinnomisshandel 38 Spelförbud                                                                                                           

9. Domedagstro 24. Könsstympning 39. Stenkastning                                                                                                                         

10. Fatalism 25. Levnadsstandardsänkning 40. Teknikefterblivenhet                                                                                                       
11. Fläskförbud 26. Miljöointresse 41. Tvångsgifte                                                                                                   

12. Fredagsindoktrinering 27. Månggifte 42. Världserövring                                                                                                         

13. Halshuggning 28. Oföränderlighet 43. Åsiktsbegränsning                                                                                               

14. Handavkapning 29. Paradistro 44. Äktenskapstvångsupplösning 

15. ”Heders”våld 30. Pilgrimsresa till Mecka 45.  Änglatro  

 

De 45 punkterna finns även på sid 154 
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2. VARFÖR JUST ALL VÄRLDENS 9-ÅRINGAR? 

Eftersom sjukdomen är smittsam räcker det inte med att 

avislamisera ett visst område. Då återkommer sjukdomen förr 

eller senare. Målet måste vara, att avislamisera hela världen. Men 

någonstans måste det arbetet börja. För Skåne har Skånepartiet 

börjat. ”OM ISLAM Till all världens 9-åringar” utges av 

Skånepartiet - Malmö vars syfte bland annat är, att främja 

avislamiseringen över hela världen genom att bygga upp resurser 

så att politiska partier som vill avlägsna Islam från sina områden 

kan bistås. På det sättet säkerställs avislamiseringen av Skåne. 

Boken innehåller mycket av speciellt intresse för Malmö och 

Skåne som i andra områden måste kompletteras med eller ersättas 

med speciellt material för respektive område. 

Boken vänder sig till 9-åringar för att barn i den åldern normalt 

kan förstå innehållet och för att det är lättare att få barnen in på 

rätt spår i livet ju tidigare upplysningarna lämnas. Som mycket 

unga kan barnen tro att tomten finns men vid 9 års ålder brukar 

den tron vara borta. Här är det fråga om tron på änglar. Hela Islam 

grundas på änglatro och barnen inom Islam tas aldrig ur den tron 

av sina familjer. Tvärt om förstärker deras föräldrar och syskon 

dem i tron att änglar finns i verkligheten. Det är samhällets 

ansvar, att se till, att barnen i skolan får kännedom om Islam och 

om att änglar inte existerar och att de därför kan lägga allt som 

står i Koranen åt sidan. Föräldrarna måste tillåta, att alla barn får 

den informationen i skolan. 

Ytterligare ett viktigt skäl till att främst 9-åringar är bokens 

målgrupp är, att Islams grundare, Muhammed, vid 53 års ålder 

sexuellt fullbordade äktenskapet med den då 9-åriga Aisha. 

Äktenskapet hade ingåtts 3 år tidigare. Eftersom Muhammed, som 

är personlig förebild för muslimerna, gjorde så, måste 

informationen ges till både pojkar och flickor när de är 9 år. Då 

måste de förmås sätta sig in i, hur det är för människor i deras 

egen ålder, att få sitt liv fastkedjat vid en person som är 5 gånger 
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äldre och redan har sitt liv bakom sig. De barnen får aldrig 

uppleva en naturlig ungdom. Skadan blir livslång. 

Islam är inte bara änglatro utan enormt mycket mera. Det är en 

livsinställning. Den innefattar därför också den känslomässiga och 

ekonomiska tryggheten för sina troende. Redan vid mycket tidiga 

år deltar de muslimska barnen i kvällarnas festmåltider under 

Ramadan. Då umgås man också under former, som kan jämföras 

med kristna familjers julafton, med familjer man känner. På så sätt 

förs barnen med de ljusaste barndomsminnen in i en fruktansvärd 

vidskepelse, som mycket senare i livet är väldig svår, att befria 

dem från. 

När Islam uppkom, för omkring 1 400 år sedan i Arabien, fanns 

inte vårt moderna utbyggda västerländska välfärdssamhälle. Islam 

kan inte förändras och därför är människorna där under barn- och 

ålderdom, vid sjukdom och andra förhållanden då den egna 

försörjningen inte blir tillräcklig, hänvisade till hjälp från familjen 

eller klanen. I sista hand får de om fredagarna vid moskén be om 

allmosor. Det är en skyldighet för muslimer att infinna sig till 

fredagsbönerna och ge allmosor. Men allt detta har allvarliga 

baksidor. Individens frigörelse från familjen försvåras. 

Allmosesystemet är förnedrande och kan inte kombineras med 

skattefinansiering för samma ändamål eftersom det då blir dubbel 

betalning vilket inte de som ska betala accepterar. 
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3. KAN ISLAM AVLÄGSNAS? 

Islam är ingen ras eller något medfött. Det är en åskådning som 

människorna får i sig tidigt i uppväxten eller senare genom att de 

frivilligt eller under tvång underkastar sig Islam. Själva ordet 

betyder ungefär just underkastelse under Gud. Individen kan alltså 

växa upp utan att bli muslim och kan i vuxen ålder själv lämna 

livsåskådningen, som av många skäl oftast är mycket djupt rotad, 

och som genom änglatron också är en vidskepelse. 

Avlägsnandet av Islam kan jämföras med avlägsnandet av 

nazismen, denazifieringen. De mest förfärliga brotten mot mänsk-

ligheten genomfördes under nationalsocialismen (nazismen). 

Hundratusentals 9-åringar slets bort från sina föräldrar och syskon 

och mördades. Du uppmanas att själv ta reda på allt detta på annat 

håll. Berättelserna om alla de ohyggligheterna får inte plats här. 

Men de hade kunnat undvikas. 

Nazismen var liksom Islam inget medfött. Det var en åskådning 

som människorna kunde ha eller inte ha. Nazismen medförde inte 

bara enorma och fruktansvärda brott mot mänskligheten utan 

också ofattbar förstörelse av egendom, djur och natur. Allt detta 

hade kunnat undvikas om denazifieringen satts in och 

framgångsrikt genomförts före händelserna, inte först efter. Då var 

det ju för sent men det gjordes ändå för att upprepning skulle 

förhindras. Detta har i varje fall än så länge lyckats. 

Denazifieringen betydde bland annat upplösning av nazistiska 

organisationer, upphävande av nazistiska lagar, förbud mot att 

sprida nazistiska idéer och avskedande av nazister från viktiga 

poster. Om detta kan Du läsa mera om i vanliga uppslagsböcker. 

Det viktiga med den nu påbörjade avislamiseringen är, att den 

påbörjas innan den stora katastrofen inträffar, att hela världen blir 

islamiserad. Nu är det viktigaste av allt, att avislamiseringen blir 

framgångsrik. Islam måste bli en parantes i historien. Det första 

parantestecknet sattes av Muhammed år 610 då han påstod sig ha 
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fått den första uppenbarelsen, det sista parantestecknet måste vi 

tillsammans sätta snarast. 
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4. VAD ÄR ISLAM? 

Själva ordet ISLAM betyder som redan nämnts underkastelse 

under Guds vilja. Den sista uppenbarelsen (13 mars 632) med 

regler avslutade Muhammed så här.  

”Denna dag har Jag fullbordat religiösa regelverket för er och 

skänkt er Min välsignelse av fullaste mått. Jag har beslutat att 

underkastelse under Guds vilja skall vara er religion.” (K 5:3) 

Traditionellt anges fem dogmer och fem riter för Islam. De fem 

trossatserna är i Koranens ordning tron 

 ”på Gud och den Yttersta dagen och änglarna och uppenbarelsen 

och profeterna” (K 2:177). 

 De yttre religiösa plikterna är trosbekännelsen  

”Ingen Gud utom Gud, Muhammed är Guds sändebud”, bönen 

fem gånger om dagen efter detaljerad föreskrift omfattande 

rituella tvagningar och uppläsning av bestämda formler i förening 

med vissa knäböjningar och andra kroppsställningar, erläggande 

av allmosa, iakttagande av absolut fasta, alltså varken mat eller 

dryck, under hela månaden Ramadan från första gryningen till 

solnedgången och slutligen vallfärden en gång i livet till Mecka.” 

Det finns inget prästerskap i Islam. En imam är ingen präst i vår 

mening utan en person som genom förestavande av böneorden 

leder fredagsbönen. Ayatollor, mullor m fl är lärda män (aldrig 

kvinnor) som erhåller sitt anseende genom andras bedömning, inte 

genom särskild utbildning eller utnämning. Därför finns det lika 

många konkreta uppfattningar om Islam som det finns muslimer. 

Detta är en av orsakerna till det ständiga blodiga bråket inom 

Islam, främst mellan sunni- och shia-Islam. 

Gud beskrivs ibland som överallt och alltid närvarande, ibland 

som sittande i himmeln på en tron runt vilken vissa änglar dag och 

natt prisar honom 
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Den yttersta dagen beskrivs på många ställen i Koranen. Under 

ordet ”Eskatologi” görs i Svensk Uppslagsbok denna redogörelse: 

”Tidernas ände och domens dag, vars ankomst endast Allah 

känner, föregås av märkliga tecken i himmel och på jord. Allahs 

utsände, mahdin, upprättar ett tusenårigt rike på jorden, i vilket 

rättfärdighet härskar. Även Antikrist, ad-Dajjal, uppträder men 

besegras av Jesus, som då blivit muhammedan. Till slut blåser 

ängeln Israfil i sin trumpet, vid vars ljud hela skapelsen darrar. 

Vid den andra trumpetstöten dör alla skapade varelser men 

återuppstår igen vid den tredje trumpetstöten. Gud själv sätter sig 

på sin tron, omgiven av änglarnas skara; människorna ledas fram 

inför honom, deras gärningar vägas på en våg och den ängel, som 

vakat över dem under livet, avgiver sin räkenskap. Till slut måste 

alla gå över bron as-Sirat, som är finare än ett hårstrå och 

skarpare än en svärdsegg och som leder över helvetets djup till 

paradiset. För den fromme kännes den bred och trygg, men den 

ogudaktige störtar från den ned i helvetet.” (SU) 

Änglarna tillägnas ett särskilt kapitel senare i denna bok. 

Med ”Uppenbarelsen” menas inte bara Koranen utan också 

Bibelns texter. 

Efter Muhammed kommer inte fler profeter, han var den siste,  

”profetlängdens sigill” (K 33:40).  

Muhammed erkänner som tidigare profeter Moses, Jesus m fl men 

de påstås alla ha varit mindre betydande än Muhammed själv. 
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4:1 ISLAM KAN INTE ÄNDRAS 

Det värsta med Islam är, att läran inte kan ändras. Muhammed 

påstår, att den genom ängeln Gabriel givits till honom av Gud. 

Det som Gud har bestämt kan ingen människa ändra på. Som 

människa måste man därför välja: Antingen tro på Islam och då 

måste man till punkt och pricka följa de oförändliga reglerna i 

Islam eller också inte tro på läran alls. När väljarnas flertal i en 

demokratisk stat består av muslimer röstar de därför genom 

Islams regler och sedan blir endast islamiska politiska partier 

tillåtna och Koranens regler införs. 

 ”Och förkunna för dem det som har uppenbarats för dig av din 

herres skrift! Ingen kan rubba eller tumma på hans ord,” (K 

18:27) 

 ”Det är vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi 

skall helt visst slå vakt om den!” (K 15:9) 

 ”Nej, detta är en ärorik Koran (med budskap) inristade på en  

(oförstörbar) tavla.” (K 85:21-22) 

Den Koran vi nu har fastställdes av kalifen Uthman på arabiska 

omkring år 654 och har inte ändrats sedan dess eftersom den inte 

får ändras. I själva verket är den dock en förfalskning av den 

ursprungliga uppenbarelsen för Muhammed, detta beskrivs 

närmre i ett senare kapitel. 

Tolkningen av Koranen är däremot olika från muslim till muslim 

och från tid till annan. Det finns två huvudinriktningar rörande 

tolkningen av Islam, sunni- respektive shiaislam. Inom och mellan 

dessa har det sedan slaget vid Kerbala år 680, då en av 

Muhammeds två dottersöner stupade, förekommit blodiga 

uppgörelser. 

 

 

 



13 
 

4:2 YTTRANDEFRIHETEN BEGRÄNSAS 

Yttrandefriheten är en förutsättning för demokrati. Den svenska 

grundlagen inleds med: 

 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska 

folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning…” (Regeringsformen 

1:a  kapitlet 1:a paragrafen) 

Vissa närmast självklara begränsningar finns förtecknade i andra  

kapitlet. Men ingen begränsning gör intrång på själva demokratin.  

I ett islamiskt samhälle gäller emellertid Koranens regler och de 

kan inte ändras. De innebär bland annat att ifrågasättande av Islam 

är förbjuden. 

 ”De som kämpar mot Gud och hans sändebud och vars strävan 

det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall 

utan försoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på 

motsatta sidor avhuggna eller förvisas från sitt land.” (K 5:33) 

 ”. . Men på dem som talar illa om Guds sändebud väntar ett 

plågsamt straff.” (K 9:61) 

 ”Vet de då inte att helvetets eld väntar dem som sätter sig upp 

mot Gud och hans sändebud? Där skall de förbli till evig tid – ett 

elände och en förnedring utan like.” (K 9:63) 

Det är dock olika i islamiska samhällen hur förbudet mot kritik av 

Islam upprätthålls. Rättsosäkerheten är högst betydande. Men det 

är absolut inget tomt hot. Det visar följderna för författaren 

Salman Rushdie efter publiceringen av de så kallade 

Satansverserna 1989 då han drabbades av ayatollan Khomeinys 

fatwa (liktydigt med en dödsdom). Därefter har han varit tvungen 

att leva med livvakt på okänd ort under annat namn. Likaså blev 

följderna efter publiceringen av de så kallade Muhammed-

karikatyrerna i Jyllandsposten dramatiska. De islamiska staternas 

samarbetsorgan försöker få FN att förbjuda kritik av Islam. 
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4:3 ISLAMISK DIKTATUR INFÖRS 

Ett islamiskt samhälle uppstår antingen genom att Islam breder ut 

sig och uppnår majoritet bland väljarna eller genom att samhället 

erövras av en främmande makt som är islamisk. Utbredningen i 

folket sker genom konvertering eller folk-omflyttning samt genom 

familjebildningsreglerna. Dessa innebär att islamiska flickor inte 

får bilda familj med andra än islamiska pojkar medan islamiska 

pojkar får bilda familj med flickor utanför Islam. Till detta 

kommer rätten för muslimer att ha upp till fyra hustrur och 

bredvid de lagliga hustrurna ett obegränsat antal slavinnor vilkas 

barn också blir slavar, förbudet mot abort samt det vanligtvis 

mycket tidiga barnafödandet och stora barnantalet inom Islam. 

Slaveriet är visserligen numera ytterligt ovanligt men eftersom det 

inte är förbjudet i Islam och Koranen inte kan ändras kommer det 

att leva kvar. Muhammed hade själv slavinnor. 

Det samråd som föreskrivs i Koranen gäller bara för muslimer, 

den som inte är muslim får inte deltaga. 

 ”Inhämta deras råd i de angelägenheter som är av vikt och när 

Du väl fattat ditt beslut, sätt då din lit till Gud…” (K 3:159 not 

122). 

 ”…och som i allt iakttar regeln om samråd…” (K 42:38 not 39). 

Sistnämnda not lyder: 

 ”Detta särskilda kännetecken på de sant troende – som Profetens 

följeslagare ansåg så viktig att de alltid använde ordet ”samråd” 

(shura) som benämning på denna sura – har dubbel innebörd: för 

det första erinrar det alla som har Koranen till rättesnöre om 

plikten att förbli enade i ett enda samfund (ummah) och för det 

andra, slår det fast principen att alla gemensamma 

angelägenheter måste handhas i samråd…” 

Följande beskrivning ges i ” Islam vår tro”: 

 ”Suveräniteten i den islamiska staten tillhör inte styresmännen 

eller ens folket. Den tillhör Gud.”(IVT s 78).  
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 Detta går inte att kombinera med ”All offentlig makt i Sverige 

utgår från folket”. (Se 4:2) 

”Den islamiska statens uppgift är att skipa rättvisa och erbjuda 

säkerhet och beskydd åt alla medborgare, oberoende av hudfärg 

eller trosbekännelse. Allt detta i enlighet med Guds påbud i sin 

konstitution, Koranen. Eftersom den islamiska staten har 

ovannämnda uppgift kan den inte kontrolleras av något politiskt 

parti med icke-islamisk ideologi eller rentav av främmande 

makter.” (IVT s 79). 

 ”Muhammed har enligt traditionen sagt, att det får inte finnas 

någon lydnad eller lojalitet mot någon människa som inte själv 

lyder under Gud och följer Hans lag.” (IVT s 80).  

Det är nu nämnda uppfattningar som ligger bakom, att det inte blir 

någon demokrati i vår mening i de islamiska samhällen, där det 

sedan vintern 2011 pågår oroligheter. Alltså Tunisien, Libyen, 

Egypten med flera. Så länge folkflertalet är muslimer är demokrati 

otänkbar. De plågade människorna där hjälps inte av militär 

inblandning från utomstående så länge de själva är muslimer. De 

måste först få hjälp att lämna Islam. Samtidigt måste alla andra 

samhällen vara på sin vakt och absolut inte genom inhemsk 

islamisering förlora sin egen demokrati och mänsklighet. Skulle 

detta inträffa blir det ingen längre, som kan hjälpa de utsatta 

människor, som nu längtar efter frihet i de islamiska staterna. 

En mycket viktig faktor i sammanhanget är fredagsbönerna. Den 

indoktrinering som där förekommer kan på flera olika sätt 

jämföras med de nazistiska propagandametoderna. Påverkan är 

helt ensidig, deltagarna själva får inte säga mer än upprepning av 

böneramsorna. Påverkan görs muntligt, alltså med fullt utrymme 

för känslokalibrering i rösten vilket självklart är omöjligt i 

skriftlig påverkan. Dessutom utför deltagarna kroppsrörelser i 

form av knäböjande med mera, som inger den enskilde intrycket, 

att allt måste vara rätt eftersom omgivande individer samtidigt gör 
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likadant. Alltså fullt jämförbart med de nazistiska massmötena 

med Heil-hälsning och marscher. 

Hitler förbjöds tala i början av 1920-talet. Men förbudet kunde 

inte upprätthållas med tyvärr alltför känt resultat. Här får de 

demokratiska krafterna inte tveka. Demokratin kan aldrig ges den 

innebörden, att de demokratiska möjligheterna får ställas till deras 

förfogande, som med hjälp av de möjligheterna kämpar för att 

avskaffa demokratin. Det är därför ett viktigt led i 

avislamiseringen, att alla fredagsböner med hänvisning till Islams 

antidemokratiska innehåll, vid laga straff förbjuds. 
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4:4 KVINNOFÖRTRYCK 

Kvinnans underlägsenhet i förhållande till mannen kan inte ändras 

eftersom den fastställs i Koranen: 

 ”Gud föreskriver följande om arvsrätt för era barn: sonens lott är 

lika med två döttrars lott;” (K 4:11) 

 ”Gift inte bort era döttrar…” (K 2:221) 

 ”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med den 

styrka och de andra företräden som Gud har gett dem och i 

egenskap av kvinnornas försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar 

ödmjukt sin andakt inför Gud och döljer för andra det som Gud 

har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem och 

om detta inte hjälper håll er borta från deras nattläger och som 

en sista utväg tillrättavisa dem handgripligen…”(K 4:34) 

 ”Om någon av era kvinnor begår en grov oanständig handling, 

tillkalla då fyra bland dem av er som har bevittnat handlingen och 

om de vittnar att de har sett den, stäng då in henne i hennes hem 

till dess döden befriar henne eller Gud visar henne en väg.” (K 

4:15) 

 ”Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med 

rättvisa tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – 

två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte 

tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till 

någon av dem som ni rättmätigt besitter,” (K 4:3) 

 ”Era hustrur är för er som en åker; beträd därför er åker, när 

och som ni önskar – men sörj först för era själar.” (K 2:223) 

 ”De av er som inte har råd eller möjlighet att ta till hustrur fria 

troende kvinnor bör ta en troende slavinna.” (K 4:25) 

 ”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och 

lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina behag än 

vad som anständigtvis kan vara synligt; låt dem därför fästa 

slöjan så att den täcker barmen… Och låt dem inte gå med 
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svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda 

behag.”(K 24:31) 

 ”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till alla 

troende kvinnor – att de utanför hemmet noga sveper om sig sina 

ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga 

kvinnor och undgår att bli ofredade.” (K 33:59) 

Det finns påståenden om, att Islam:s regler innebar förbättringar 

för kvinnornas rättsliga ställning jämfört med tidigare. Men 

eftersom dessa regler inte kan ändras kommer de senaste hundra 

årens jämställdhetsarbete att sopas undan om Islam får majoritet 

bland väljarna. 

Det kan noteras, att männens rätt att samtidigt ha upp till fyra 

lagliga hustrur och ett obegränsat antal slavinnor inte motsvaras 

av samma rätt för kvinnorna. 

Abu Bakr, som blev Muhammeds förste efterträdare (kalif), gifte 

bort sin dotter Aisha när hon var 6 år till den då 50-årige 

Muhammed. Äktenskapet fullbordades sexuellt 3 år senare. 

Därför är giftasåldern för flickor i många islamiska samhällen 9 

år. 

Äktenskapet i Islam ingås med hjälp av ett kontrakt (IVT s 65).  

                                                                                                     

”Tron är det som binder samman den muslimska familjen. Det är 

därför förbjudet för en muslim att gifta sig med en ateist eller en 

månggudadyrkare (Kafir).  Det är tillåtet för en muslimsk man att 

gifta sig med en troende kristen eller judisk kvinna, men detta är 

ingenting som rekommenderas. För detta finns också vissa 

förbehåll: kvinnan måste t.ex. förbinda sig att uppfostra parets 

barn i enlighet med Islam. Då mannen är den som har yttersta 

ansvaret för familjen i Islam, är det inte tillåtet för en muslimsk 

kvinna att gifta sig med någon annan än en muslim… Om en gift 

man konverterar till Islam och hans hustru är kristen eller judinna 

och inte vill konvertera, kan äktenskapet fortsätta som vanligt. 
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Om hustrun tillhör de förbjudna kategorierna och insisterar i sin 

otro, måste det äktenskapliga livet upphöra. Hon bör dock få tid 

på sig att tänka över saken först. I det fall då en gift kvinna 

konverterar till Islam och mannen inte är muslim upphör det 

äktenskapliga livet omedelbart och kvinnan bör efter en rimlig tid 

juridisk separation.”(IVT 66-67) 

”Redan från början är det viktigt att barnen vistas i en islamisk 

omgivning så att det blir naturligt för dem med Islam och de kan 

se hur Islam fungerar i vardagslivet. Ett exempel är bönen. Om 

föräldrarna regelbundet utför bön och alltid låter barnen vara 

med, börjar de tidigt att ”be” med mamma och pappa. Vid 2-3 års 

ålder kan de flesta barnen härma bönens rörelser. Bönen blir då 

till lek och barnen är med så länge de vill. …Så småningom talar 

föräldrarna också om för barnet allt som krävs av det när det blir 

stort. Barnet börjar träna för bön och fasta, kanske en – två böner 

om dagen, fasta från frukost till mellanmål på eftermiddag osv. 

Huvudsaken är att barnet är väl förberett och införstått med de 

plikter en vuxen muslim förväntas utföra. Dessa skall inte komma 

som en överraskning på 14-årsdagen! Under denna period gör 

man också en uppdelning av pojkar och flickor. Helst skall de 

kunna gå i pojk- och flickskolor. Efter avslutad utbildning, vid ca 

21-års ålder börjar vuxenlivet. Här upphör föräldrarnas ansvar 

och här börjar barnens ansvar för sina föräldrar.” (IVT s 71). 

En av de förfärliga följderna av Islam är alltså, att det i vissa fall 

sker tvångsupplösning av äktenskap! Sådant har inte förekommit i 

Europa sedan de nazistiska Nürnberglagarnas tid. 

Lika djävulsk är beskrivningen i ”Islam vår tro”, återgiven ovan, 

hur barnen från första början leds in i den islamiska vidskepelsen. 

Här är en svårighet för avislamiseringen. Det kanske visar sig för 

sent att först vid 9 års ålder i skolan påbörja försöken att rädda 

barnen. Men det är knappast möjligt tidigare. I varje fall inte utan 

föräldrarnas tillstånd. 
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Kraftfull satsning på effektiva avislamiserande dagis- och 

förskoleverksamheter är kanske en möjlighet. En annan är 

omstrukturering av innehållet i TV:ns och radions barnprogram. 

Självklart får där absolut inte visas islamiska symboler utan att det 

samtidigt görs nästan övertydligt vad de står för och vilka följder 

detta gett i historien och på andra håll i världen. 

För dig som 9-åring är det därför viktigt, att du nu, kanske för 

första gången, får veta, vad Islam innebär för dig senare i livet och 

att du med uppmärksamhet och intresse tar del av informationen. 

Det är givetvis också bra, om du diskuterar det med jämnåriga och 

i din familj. Kanske vill dina föräldrar redan lämna Islam och då 

kan du ge den avgörande impulsen. 

Eftersom det föds ungefär lika många pojkar som flickor blir en 

annan följd av månggiftet i Islam att en del pojkar inte får någon 

hustru. Därför heller inga barn. Det leder till allvarliga psykiska 

störningar. 

Förmögna män kan ställa stora belopp i utsikt åt fattiga familjer 

med många småflickor de ser det svårt att försörja. I verkligheten 

sker här också rena köp av småflickor för sexuella ändamål. 

Muhammeds personliga exempel ger legimitet, han 50 och Aisha 

6 år vid äktenskapets ingående. I Islam är det till och med tillåtet, 

att gifta bort små barn innan de är födda. Då sker ingåendet av 

äktenskapskontraktet genom ombud. 

Månggifteriet ledde på många håll också till att särskilda hus 

byggdes åt kvinnorna. Sådana hus och invånarna i dessa kallades 

”harem” (av haram, arabiska som betyder förbjuden). Tillträde dit 

var förbjudet utom för vissa noga angivna personer. För 

ändamålet behövdes vaktpersonal som ofta utgjordes av 

kastrerade män, ”eunucker”. Därigenom uppstod ett pris på 

eunucker. Samvetslösa personer deltog i hanteringen som kunde 

bestå i, att pojkar och unga män som tillfångatagits exempelvis 

under krig kastrerades och såldes. Kastreringen utfördes ofta på så 

sätt, att de yttre könsdelarna höggs av varvid de allra flesta avled 
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efter förblödning. Enligt uppgift i Svenska Dagbladet för en del år 

sedan var dödligheten så hög att endast 1 av 200 överlevde. 

 ”Döda inte era barn av rädsla för fattigdom; Vi sörjer för dem 

och för er.” (K 17:31) 

 Enligt översättarens kommentar har versen giltighet för alla tider 

och torde också omfatta aborter av ekonomiska skäl. Detta är en 

av orsakerna till den snabba folkökningen i den islamiska världen. 

Följderna blir svält och erövringskrig. 

 Spöstraff finns föreskrivet på flera ställen i Koranen. Även om 

det också gäller män blir kvinnorna i praktiken hårdare drabbade. 

Ihjälstening av kvinnor eller män finns inte nämnt i Koranen utan 

följer av Muhammeds egna handlingar. Hänvisning görs här till 

filmen ”Soraya M”. (se även sid 48 och 181) 
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4:5 KÖNSSTYMPNING 

Könsstympning är inte nämnd i Koranen. Där finns alltså inget  

förbud trots att ingreppen förändrar något som Gud enligt Islams 

uppfattning skapat. Innan Islam uppkom var könsstympning av 

både flickor och pojkar förhärskande i Arabien (EI ”Khitan”). Den 

erkänns i Islam som förislamisk institution. Några lärde förklarar 

den obligatorisk, andra anser den tillåten. Så har det förblivit in i 

vår tid. Islam ger inget stöd för att könsstympning förbjuds. Helt 

Klart är dock, att det gäller lika för pojkar och flickor. 

Muhammed själv var inte omskuren eftersom han föddes med för 

kort förhud (EI ”Kithan”). Könsstympning av pojkar innebär 

omskärelse, alltså bortskärande av förhuden. För flickor är det 

olika, alltså bara skillnad i graden av grymhet. 

 ”Beträffande kvinnor är det obligatoriskt att skära av en liten del 

i den högsta del av könsorganet”(EI ”Khitan). 

 Vad det i praktiken kan innebära ger följande vittnesmål en 

uppfattning om. Berättelsen är lämnad av Ifrah Kirih, som föddes 

i Somaliland och kom till Sverige 1994. Hon bor i Jönköping och 

föreläser om kvinnlig könsstympning. Hennes berättelse har 

funnits på nätet och återgivits bland annat i Erikshjälpens tidning 

nr 2 år 2011: 

 ”VI MÅSTE STOPPA KVINNLIG KÖNSSTYMPNING” 

 ”Hon minns dagen som vore det igår. Hon minns kvinnorna som 

samlats, de fina klänningarna hon fått och hur hennes mamma 

omsorgsfullt duschat och smort in henne, trots att hon egentligen 

var stor nog att göra det själv. Hon minns också de rakblad och 

saxar som kvinnan framför henne försökt dölja. Smärtan och 

blodet glömmer hon aldrig. Inte heller sitt eget kvidande. ”Nu dör 

jag. Pappa ville inte det här. Nu bär de bort mig.” 

 DET FINNS MYCKET i det förgångna som Ifrah Kirih inte vill 

prata om. En del av respekt och hänsyn till föräldrar, syskon och 

sina barn, en del av respekt för sig själv. Det är mycket som gör 
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ont i minnena från uppväxten i Somaliland, den norra delen av 

Somalia, som 1991 utropade självständighet men som fortfarande 

saknar internationellt erkännande. Det finns många härliga 

minnen också och kanske är det bäst om Ifrahs berättelse får 

börja just där. Ifrah växte upp i staden Hergeisa som dotter till en 

affärsman som under protektorattiden arbetat tillsammans med 

engelsmännen. Nu hade Ifrahs pappa eget företag och egen 

mataffär. Mamma var hemma och tog hand om parets båda söner 

och fyra döttrar. -Familjen hade det ganska bra. Vi hade alltid 

mat att äta och behövde aldrig svälta, berättar Ifrah när vi träffas 

en tidig vårförmiddag på ett café i centrala Jönköping. Solen 

skiner in på det rutiga kakelgolvets svarta och vita plattor. -Vi 

bodde i ett bra hus. Vi hade två vardagsrum, ett där vi brukade 

sitta och äta och ett där vänner till mina föräldrar kunde ligga 

när de, som många gör i östra Afrika, tuggar kat. Det gjorde inte 

pappa men hans vänner hade med sig det ibland och då låg de 

där, säger Ifrah och fortsätter; 

 -VI BARN FICK GÅ I SKOLAN. Det är vanligt i Somaliland att 

man först och främst skickar sina pojkar till skolan. Har man 

sedan råd kan flickorna också få gå. I vår familj gick alla barnen i 

skolan, alla utom en syster till mig som skulle vara hemma och 

hjälpa till i hushållet, berättar Ifrah vars mamma heller aldrig 

fick möjlighet att gå i skolan. -Hon kan fortfarande inte läsa eller 

skriva men hon är  från en bra familj och hon är en klok kvinna 

som kan mycket annat, berättar Ifrah med påtaglig värme i rösten. 

1988 utbröt krig i Somalia. Ifrah tvingades söka skydd hos en 

morbror i huvudstaden Mogadishu medan resten av familjen, som 

så många andra, flydde över gränsen till det närliggande 

Etiopien. Ifrah minns än i dag rädslan och sorgen över att tvinga  

flytta och lämna sin familj, trots att hon inte var stort mer än ett 

barn. Många gånger sedan dess har hon saknat närheten till och 

omsorgen från sina föräldrar. Än i dag kan hon bli ledsen över 

det faktum att hon tvingades bli vuxen alldeles för tidigt och över 

allt ansvar det förde med sig, ett ansvar hon i många stycket fått 

bära alldeles ensam. 



24 
 

En händelse, även den smärtsamt personlig, väljer Ifrah idag att 

ställa ut i offentlighetens ljus. Hon väljer att berätta trots att det 

gör ont och trots att många i hennes närhet äcklas av hennes 

frispråkighet och tycker att hon borde lägga locket på. Men Ifrah 

vill montera ned det tabu som råder i fråga om kvinnlig 

könsstympning. Hon vill prata om den tradition som miljontals 

kvinnor är förbjudna att prata om. Hon vill blottlägga den 

sedvänja som genom århundraden hållit sitt grepp om många 

kulturer och som vanställt generation på generation av kvinnor. 

 FÖR IFRAH BÖRJAR DET HELA en strålande vacker morgon 

när hon går i tredje klass. Detta är en dag hon sett fram emot. 

Hennes dag. Hennes högtid. 

 -Jag hade länge blivit retad av de andra flickorna för att jag inte 

hade blivit kvinna än. De tyckte att jag var motbjudande och 

smutsig som inte hade blivit omskuren. Många gånger hade de 

kallat mig ”hora” och andra fula ord och lika många gånger bad 

jag pappa att jag också, precis som mina storasystrar, skulle få 

bli omskuren, berättar Ifrah som inte förstod varför hennes pappa 

sa nej. Ifrahs mamma tyckte också att Ifrah borde få gå igenom 

samma ritual som hennes storasystrar tidigare hade gjort, men 

pappans ord hade länge satt stopp för det. -Bara några månader 

innan jag skulle fylla tio år tjatade jag ännu en gång på pappa.  

Den här gången blev han arg, slängde till mamma och mig 

pengar och sade att vi fick göra  som vi ville. Jag såg på honom 

att han inte tyckte om det. Men nu var alltså förberedelserna i full 

gång. Denna vackra morgon var huset nystädat, det doftade 

ljuvligt av rökelser och det var gott om mat i grytorna. Ifrahs 

mostrar och fastrar fanns på plats liksom flera av mammas 

väninnor. Tre klänningar hade Ifrha och hennes mamma 

inhandlat och efter stunden hos frisörskan var Ifrahs huvud prytt 

av hundratals små fina flätor. Detta var ingen vanlig dag. Ifrah 

kände sig som en prinsessa och tänkte gång på gång ”vilka fina 

och snälla föräldrar jag har som gör så mycket för mig”.        



25 
 

  MAMMA VAR OCKSÅ GLAD och stolt. Jag kände att vi 

närmade oss något mycket speciellt. Tidigt på morgonen hade jag 

sprungit till mina kompisar och berättat att ”nu skulle det ske”. 

Jag hade också berättat för min lärare i skolan. De hade berömt 

mig och sagt ”Å, vad duktig du är. Vilken bra och modig elev vi 

har.”  Ifrah doppar tepåsen i koppen framför sig, tittat ut genom 

caféfönstret och hennes ögon flimrar med små fina fjärilsryck när 

hon tänker tillbaka. Kanske söker hon i minnet efter ljuden, ljuset 

och färgerna från den där mycket speciella dagen då hon 

verkligen kände sig utvald, smyckad och redo. -Så fick jag ta på 

mig en av de nya fina klänningarna. Det fanns nu bara kvinnor i 

huset. Inga män och inga andra barn än jag. Vi var i det innersta 

av vardagsrummen men mattorna som brukade ligga på golvet 

var bortrullade och högar av handdukar låg framme, säger Ifrah. 

 KVINNORNA RÖKTE VATTENPIPA och spelade musik. Ifrah 

väntade med spänning på vad som skulle hända. En vag känsla av 

oro och obehag kom över henne när hon tänkte på sin pappa och 

hur upprörd han hade varit. Men feststämningen bland kvinnorna 

tog överhanden och Ifrah var snart i händelsernas centrum.                     

– Den kvinna som brukade utföra omskärelserna satte sig framför 

mig. Hon tog fram sin väska men försökte dölja sina rakblad och 

sina vassa redskap. En av kvinnorna höll sina händer för mina 

ögon. De andra tog tag i mina armar och mina ben. Mamma var 

där men hon gjorde ingenting. 

  När Ifrahs armar, ben och huvud var fast i stadiga händer 

gjorde kvinnan det hon var ditkallad att göra. Hon lyfte upp den 

fina klänningen, klippte bort klitoris och skar bort blygdläpparna 

på det skrikande barnet.  – Jag skrek. Jag skrek och ville bort. Jag 

skrek men hölls fast. Jag skrek men kom ingenstans. Jag kunde 

inte försvara mig och kvinnan fortsatte att ta bort det hon skulle 

medan min klänning och allt runt omkring blev rött av blod, säger 

Ifrah som mitt under ingreppet och mitt under den fruktansvärda 

smärtan och ångesten kom att tänka på sin pappas ord. 
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 -JAG SKREK OCH JAG ÅNGRADE MIG SÅ. Jag skrek och 

mumlade om vartannat; ”Nu dör jag. Pappa ville inte …”. 

Kvinnan med rakbladen bad Ifrahs mamma att hämta is. Om hon 

kom tillbaka eller inte minns inte Ifrah. Nu är det mesta som i 

töcken. När kvinnan hade sytt ihop Ifrah och dessutom lindat ihop 

hennes ben med långa tygtrasor hjälptes kvinnorna åt att ta på 

henne en annan klänning. Sedan bar de iväg henne till en madrass 

där hon skulle få vila. Ifrah, som många gånger hade sett hur man 

burit bort de döda tänkte ”nu bär de bort mig”. 

 -När allt det här hände försvann jag från mig själv. Jag var säker 

på att jag höll på att dö och att, varken pappa, mina syskon, 

kompisar eller lärare, någonsin skulle se mig levande igen.                                                          

På madrassen blev Ifrah liggande. Smärtan var outhärdlig och 

Ifrah var i djup chock. Inte förrän hennes lillasyster på sex år 

bars in och lades bredvid henne förstod hon att även hon hade 

blivit stympad. Kanske för att pappan, om än i vredesmod, hade 

gett sin tillåtelse. Kanske för att kvinnorna tyckt att det var lika 

bra att få även det gjort. Men för Ifrahs lillasyster hade inte 

smärtan föregåtts av någon fest. Inga fina flätor i håret. Inga fina 

nya klänningar och ingen känsla av att vara utvald. Även om allt 

detta nu i efterhand, när Ifrah nu visste, inte var något värt 

längre. 

  DÄR PÅ MADRASSEN kom Ifrah att stanna i många dagar med 

sin lillasyster liggande bredvid sig. Också hon med benen lindade. 

Ytterst lite fick de att dricka för att de inte skulle behöva kissa så 

mycket.  När de ändå var tvungna lyfte några kvinnor i hushållet 

upp dem för att urinen skulle rinna åt rätt håll. Det sved 

fruktansvärt i såren och vid de ännu inte läkta stygnen. 

 -Vi var så törstiga. Värst var det att min lillasyster var så ledsen 

och hade så ont. Jag bad en kvinna som hjälpte till att städa 

hemma att hämta vatten åt oss men hon fick inte ge oss något, 

säger Ifrah och berättar att de bara fick lite mjölk förutom mat 

under de tre veckor de tillbringade på madrassen.Sedan kom de 

dagar då Ifrah och hennes lillasyster kunde stiga upp, fortfarande 
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med stora smärtor. Nu som kvinnor. Även efter att såren hade läkt 

fick de aldrig mer leka med pojkarna och inte heller springa och 

hoppa som de. 

-Efter det att en flicka blivit könsstympad förväntas hon bete sig 

som en vuxen. Jag fick veta att jag var stor nu. Att jag skulle 

skärpa mig och inte vara barnslig. Men jag var fortfarande bara 

nio år, säger Ifrah som idag, många år senare, på telefon frågat 

sin pappa varför han hade protesterat. Varför han inte velat att 

hans yngre döttrar skulle könsstympas.                                                                                                                                      

 -Han berättar att en god vän till honom haft två flickor som båda 

dött i samband med könsstympning. Pappa hade inte velat berätta 

detta varken för mamma eller mig när vi tjatade om att jag blev 

retad i skolan och att jag också ville omskäras. Pappa ville inte 

göra oss upprörda men det som hänt hans vän hade tagit även 

pappa hårt. Därför ville han att vi flickor skulle lämnas i fred. 

 ATT LEVA SOM KÖNSSTYMPAD kvinna innebär stort och 

långvarigt lidande. Bara att gå på toaletten kan vara fruktansvärt 

smärtsamt eftersom de naturliga vägar urinen ska ta blockeras av 

stygn. Med tunn, tunn stråle kan det ta uppemot tjugo minuter att 

tömma blåsan. Och vid en mensblödning tar det ohyggligt lång tid 

för blodet att ut genom det millimeterstora hål som återstår.                                                                                     

-Ibland kan blodet bli stående och man får hjälpa till att trycka ut 

det droppe för droppe, berättar Ifrah. - Det gör jätteont. Nästan 

som värkar när man föder barn. Många könsstympade kvinnor är 

också rädda för samlivet med sina män. Många har väldigt ont 

under samlaget, fortsätter Ifrah som i dag arbetar för att 

synliggöra problemen med kvinnlig könsstympning. Även här i 

Sverige finns många både barn och vuxna kvinnor som lever med 

de sviter könsstympningen för med sig.                                                                                    

 MÅNGA FRÅN MIN EGEN KULTUR tycker att jag är äcklig 

som pratar om det här. De undrar varför vi inte bara kan låta 

traditionen leva vidare. Många är också rädda för vad som 

händer om vi struntar i att könsstympa våra döttrar. Det finns en 

rädsla att flickorna ska bli lössläppta och träffa en massa olika 
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killar, berättar Ifrah som aldrig någonsin skulle låta de egna 

döttrarna genomgå könsstympning. 

 -”Vi måste vara rädda om varandra. Vi måste våga säga nej. Jag 

tycker dessutom att det i Sverige borde finnas en lag som säger att 

alla könsstympade flickor måste öppnas. Det handlar om 

flickornas och kvinnornas hälsa och det handlar om mänskliga 

rättigheter. Jag vet att alla föräldrar till könsstympade flickor här 

i Sverige inte skulle välkomna detta men vi måste våga ta 

konflikten. Inte bara här i Sverige, det handlar om hela världen”. 

 

 Faktaruta i Erikshjälpens tidning direkt efter ovanstående 

berättelse: 

 KVINNLIG OMSKÄRELSE 

”I Somaliland könsstympas flickor vanligast vid en ålder av sex 

till åtta år, sällan före fem års ålder men alltid innan 

menstruations-blödningarna börjar. Könsstympningen är en 

gammal tradition som bland annat är tänkt att kontrollera flickors 

och kvinnors sexualitet. Andra natten efter det att en flicka gifts 

bort kallas samma kvinna som utfört könsstympningen till hemmet 

för att kontrollera om flickan är oskuld och skära upp henne inför 

första samlaget. Enligt traditionen ska då även kvinnor från 

mannens familj finnas på plats för att granska så att flickan varit 

orörd fram till giftermålet. Första samlaget har de nygifta natten 

direkt efter det att flickan öppnats, vilket innebär att hon har 

öppna oläkta sår och därmed en fasansfull smärta.” 

  FÖRTRYCKET AV KVINNOR i Egypten tar många olika 

uttryck. Könsstympning är vida utbrett och utövas fortfarande 

trots att ett totalförbud infördes 2007. Enligt en Unicef-rapport 

från oktober 2010 har 91 procent av Egyptens kvinnliga 

befolkning könsstympats. I storstadsområdena är siffran något 

lägre, 86 procent, men bland den fattiga befolkningen i stora delar 
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av landet ligger snitten på 93 procent. Stympningarna utförs oftast 

mot flickor innan de nått 13 års ålder. 

 -Det är fruktansvärda såväl fysiska som psykiska övergrepp som 

ger men för livet, och som upprätthåller de patriarkaliska 

maktstrukturerna. Förutom en lagändring i teorin har egyptiska 

myndigheter inte tagit några konkreta initiativ. Det krävs ett 

intensivt informationsarbete för att stoppa könsstympningen som 

är djupt kulturellt rotad.  

 Ovanstående är hämtat från nätet. Siffrorna är förvånande, 

eftersom den islamiska andelen av befolkningen i Egypten är 

mindre än 91 procent, än så länge.  

 Det är klart, att målet måste vara att all sorts omskärelse måste bli 

helt förbjuden och belagd med tillräckligt kännbart straff för de 

ansvariga.Undantag bara när det gäller frivillig omskärelse av 

myndiga personer på egen bekostnad och givetvis när den är 

framtvingad av medicinska skäl. Samma förbud för pojkar och 

flickor. 

 Enligt en brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet 2012-01-16 är 

omskärelse fast förankrad i judisk tradition. Dock är en 

omtolkning av moseböckernas påbud i varje fall teoretiskt inte 

omöjlig.                                                                                               

Inför den fortsatta debatten önskas till att börja med följande 10 

frågor besvarade av dem som anser sig vara judar:                               

1. Vem är jude? 

2. Om den är jude som är född av judisk mor, vad finns för belägg 

för att Noas svärmor, alltså Sems mormor var född av judisk mor? 

3. Gud skapade människan till sin avbild (1 Mos 1:26). Är 

omskurna män Guds avbild? 

4. Var det samme Gud som ingick förbund med Noa, Abraham, 

Isak och Mose? 
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5. Medförde omskärelsen av dem som Abraham köpt från andra 

folk (1 Mos 17:23) att de ändrade folktillhörighet? 

6. Hur definieras ”folk” i versen om egendomsfolket (Mos 19:5):    

”Om I nu hören min röst och hållen mitt förbund, så skolen I vara 

min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min.” 

7.Är den Guden rättvis mot de andra folken, som han genom 

förbundet med Noa ingått förbund med, när han sätter dem efter 

det judiska folket? 

8. Vilken fördel har det judiska folket haft av att det genom 2 Mos 

19:5): av Gud satts framför alla andra folk? 

9. Gud ångrade (1Mos 6:6) att han hade gjort människorna på 

jorden. Om Gud skulle ångra förbundet med Isak (1 Mos 17:21) 

och löftena till Israel (1 Mos 35:10-12), kan då alla omskurna män 

få sin kropp återställd? 

10. Har de föräldrar som förnekar Guds existens något förbund 

med honom innebärande bland annat, att om deras son inte 

omskärs skall sonen utrotas från sin familj (1 Mos 17:14). 
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THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM,  

ISBN 90 04 09419 9 

Som 9-åring kan du naturligtvis inte, även om du har engelska 

som modersmål, förstå hela innehållet i den långa artikeln. Men 

lägg märke till följande två meningar: 

”In a tradition preserved by Ahmad b. Hanbal (v, 75) circumcision 

is called sunna for males and honourable for females.” 

“The importance attached to circumcision appears also from the  

tradition to which Muhammad was born circumcised.”. 

Den ungefärliga betydelsen är, att i en berättelse bevarad åt 

eftervärlden av Ahmad b. Hanbal, nämns omskärelse normal för 

män och hedervärd för kvinnor samt att betydelsen av omskärelse 

också framgår av berättelsen enligt vilken Muhammad föddes 

oomskuren. 

Du får be någon som är mycket kunnig i engelska att översätta 

och förklara hela artikeln för dig. Spara den och läs om den när du 

blivit äldre. 
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4:6 FÖRFÖLJELSE AV JUDAR OCH ANDRA 

 Så länge muslimerna var fåtaliga i förhållande till omgivningen, 

alltså före flykten år 622 till Medina, var uttalandena mot judar, 

kristna och hedningar återhållsamma. Det omvända präglar Islam 

så fort muslimerna blivit mäktiga. Särskilt efter slaget vid Badr år 

624. De militära aktiviteterna därefter var inte i självförsvar vilket 

expansionen bevisar. 

 Just expansionen från Medina till Indus i öster och Pyrenéerna i 

väster bevisar, att det inte var fråga om försvarskrig utan 

erövringskrig särskilt mot judar och kristna. I Koranen anges ofta 

att endast försvarskrig är tillåtna men praktiken talar ett annat 

språk. 

 ”Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte 

de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte 

angripare.” (K 2:190) 

 ”Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de 

platser varifrån de har fördrivit er; ja förtryck är ett värre ont än 

döden.” (K 2:191) 

 ”Kämpa mot dem som, trots att de förr fick ta emot en 

uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen 

och som inte anser som förbjudet det som Gud och hans sändebud 

har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – kämpa 

mot dem till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar 

skyddsskatten.” (K 9:29) 

 ”Vad Gud och Hans sändebud lovar är för oss bara sken och 

självbedrägeri!” 

 (K 33:12 med noten 17: Detta syftar på en syn Profeten hade vid 

den tid då löpgraven grävdes: han såg muslimerna erövra hela den 

Arabiska halvön och därtill de persiska och östromerska rikena. 

Flera styrkta traditioner visar att Profeten vid denna tid berättade 

för andra om sin syn.)  
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 ”Och han drev dem ut bland efterföljarna av äldre tiders 

uppenbarelser, som hade stött angriparna, från deras befästa torn 

och, darrande av skräck, gav de sig utan strid; några hade ni 

dödat och de övriga tog ni till fånga.”(K 33:26) 

 Detta gällde den judiska stammen Banu Qurayzah som förlorade 

allt vad de ägde varvid alla män, ca 700 personer, på Muhammeds 

order blev halshuggna, medan kvinnorna och barnen 

överlämnades som slavar till muslimerna. Även en kvinna blev 

halshuggen, hon hade kastat sten mot Muhammeds rygg. Därefter 

var judarnas tid i Medina ute. Nu tillhörde Medina bara Islam. Om 

halshuggningen mm står dock inget i Koranen. 

 Islam uppmanar således uttryckligen till blodiga erövringar mot 

judar och kristna. Något motsvarande finns veterligen inte i dessa 

skrifter eller föreställningar. Judarna får inte missionera, den 

kristna missionen är fredlig. Korstågen avsåg återtagande av 

områden som erövrats av Islam. 

 Inom Islam har det åtminstone sedan slaget vid Kerbala år 680 då 

den fjärde kalifen Alis son och tillika Muhammeds dotterson 

Hussein dödades förekommit ständiga blodiga uppgörelser mellan 

huvudgrenarna i vidskepelsen. 

 I Koranen och på andra ställen påstås det, att judarnas öde i 

Medina berodde på, att de hade svikit de löften de givit 

Muhammed. Men det var Muhammed själv som åstadkommit de 

krigstillstånd i vilka judarna lovat hjälpa muslimerna. Nu var det 

inte alls bara religiösa orsaker bakom judeförföljelserna. Det 

religiösa låg främst däri, att Muhammed inte tålde judarnas 

uppfattning, att en ny profet för dem måste vara en jude. I minst 

lika hög grad var orsakerna ekonomiska. Muslimerna ville komma 

åt judarnas egendom.  

 På samma sätt förhöll det sig med den krigiska inställningen till 

andra folk. Orsakerna sammanflöt på det viset, att det var lättare 

för Muhammed att få folk att antaga Islam om han kunde förse 

dem med stora ekonomiska resurser. Den arabiska folkvandring 
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som igångsattes under Muhammed och efter hans död hade till 

betydande del sin orsak i Islam som förbjöd barnbegränsning. 

Araberna hungrade: 

 ”DEN ARABISKA FOLKVANDRINGEN. Det religiösa och 

politiska enhetsverk, som Muhammed genomförde i Arabien, var 

av ganska löslig art. Då han dog 632, vägrade beduinstammarna 

att erkänna Abu-Bakr (632-634), som av de trogna muslimerna i 

Medina valdes till hans ställföreträdare, kalif. Medinensarna 

lyckades emellertid snabbt att bryta motståndet och tvinga 

stammarna till förnyad underkastelse. Sedan Medinas hegemoni 

återställts, organiserades några plundringståg mot de persiska 

och bysantinska gränsområdena n. om Arabien. De beboddes till 

övervägande del av en kristen arabisk-arameisk befolkning, som 

på grund av religiöst och  ekonomiskt förtyck var avogt stämd mot 

överheten. Härtill kom, att de båda rikena ännu inte hämtat sig 

från de krig, vari de kort före denna tid varit invecklade. Det 

ringa motstånd, som därför mötte de arabiska rövarskarorna, fick 

skickelsedigra följder: nya ökenstammar lockades att följa 

föregångarna, och en arabisk folkvandring av väldiga 

proportioner kom i gång mot Främre Orienten. Rörelsen hade 

ingalunda religiösa huvudorsaker. Det var icke för att utbreda 

Muhammeds nya lära, som ökenstammarna satte sig i gång.  

Folkvandringen bör ses som ett led i de omfattande 

folkförflyttningar, som sedan länge pågått från Arabiens starkt 

överbefolkade öknar mot kulturområdena i n. Hunger och begär 

efter byte voro de drivande krafterna, även om den religiösa 

hänförelsen hos åtminstone en del av ökenkrigarna naturligtvis 

har givit rörelsen ökad stötkraft. – De första plundringstågen 

riktades mot det persiska Irak utan större framgång. Sedan den 

energiske Umar (634-644) kommit till makten, blev det större 

kraft i rörelsen. I Irak segrade araberna vid Kadisija 637 och 

intogo huvudstaden Ktesifon, där ett efter arabiska förhållanden 

oerhört rikt byte föll i deras händer. Den arameiska befolkningen 

gjorde inget morstånd, varför beduinerna efter persernas flykt 

kunde översvämma hela provinsen. Ungefär samtidigt gjordes 
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framstötar mot det bysantinska Syrien. Efter en del växlingsrika 

strider sökte en betydande bysantinsk här nå ett avgörande vid 

Jarmuk 636 men led, delvis genom förräderi, ett förkrossande 

nederlag, som utlämnade hela Syrien åt inkräktarna. Dessa 

betydande framgångar medförde en ny målsättning: 

plundringarna övergingo till målmedveten erövringspolitik. För 

att trygga besittningen av Syrien angreps Egypten, där Bysans 

hade viktiga flottstationer. 642 voro araberna herrar i landet. Så 

kastades även perserriket över ända genom det avgörande slaget 

vid Nihavend.”                                                  

 Ovanstående är hämtat från Svensk Uppslagsbok under uppslags-

ordet ”Kalifatet”. Avsnittet är med här för att visa, att citatet ur 

Koranen om Islams fredlighet är fullständigt lögnaktiga. 

 Ingen annan världsåskådning som gör anspråk på att vara en 

religion har en så bloddrypande historia som Islam. 
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4:7 SJÄLVMORDSATTACKER 

 De för Islam kännetecknande självmordsattackerna grundas på 

tron på Yttersta dagen varvid man kan tillförsäkra sig själv en 

evig plats i paradiset genom att offra sitt liv för Islam. 

 ”Låt då dem kämpa för Guds sak som är villiga att ge upp detta 

jordiska liv för att vinna evigheten! (K 4:74) 

 ”Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall 

han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras 

steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till 

paradiset som han har låtit dem veta.” (K 47:4-6) 

 ”Paradiset som lovats dem som fruktar Gud kan liknas vid en 

lustgård där bäckar flyter med vatten som alltid förblir friskt, och 

floder av mjölk med ofördärvad smak, och floder av det 

ljuvligaste vin, och floder av renaste honung, och där de skall 

njuta frukter av alla slag och dessutom få sin Herres förlåtelse. 

Kan den som stiger in i detta paradis jämföras med den som 

måste förbli i Elden och där dricka skållhett vatten, som bränner 

sönder hans inälvor?” (K 47:15) 

 ”Och tappa inte modet när ni kämpar för Guds sak och tigg inte 

om fred; på grund av er tro har ni övertaget och Gud är med er 

och han skall inte låta er gå miste om något av det som ni har  

förtjänat med era handlingar.” (K47:35) 

 ”För öfrigt tyckas de muhammedanska staterna f. n. befinna sig i 

en afmattningsperiod, om och åtskilliga tecken tyda därpå, att den 

gamla hänförelsen ingalunda slocknat, och skulle den islamitiska 

fanatismen ännu en gång på allvar flamma upp mot ”de otrogne”, 

torde kristenheten få bereda sig på att möta en fruktansvärd 

motståndare.” (NF ”Islam” spalt 922) 

 Tron på den Yttersta dagen innebär bl. a., att alla människor efter 

döden kommer att uppstå och sorteras och hamna i antingen 

paradiset eller helvetet. Tillvaron där varar för evigt och känne-

tecknas av outsäglig lycka respektive ohyggliga plågor. Islam är 
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unik bland religiösa och politiska ideologier genom att erbjuda 

sina anhängare möjlighet att försäkra sig om en plats i paradiset 

genom att i jordlivet offra sitt eget liv för Guds sak. Vad som är 

”Guds sak” avgör var och en själv. Viktigast är den egna inre 

övertygelsen att det är just ”Guds sak”. Här har tron på änglar 

också stor betydelse. Den innebär bl. a., att en ängel tros följa 

varje människa genom hela livet och notera alla tankar och 

handlingar och på den Yttersta dagen redovisa dessa inför Gud. På 

så sätt avläggs räkenskaperna inför Gud som därefter väger 

samman och sänder personen antingen till paradiset eller helvetet. 

Över helvetets eld vakar 19 änglar (K 74:30). Helvetet har sju 

portar (K 15:44). 

 Islam innebär alltså att livet efter jordelivet bedöms som oändligt 

mycket viktigare än jordelivet och givetvis att det finns ett liv 

efter jordelivet. 

 Just självmordsattackerna innebär ren livsfara bl. a. för var och en 

som om av någon muslim uppfattas som motståndare till Islam. 

Muhammed påstår sig av ängeln Gabriel ha erhållit Guds dem för 

människor ej förändringsbara orden i Koranen. Gud har även 

skapat änglarna (K 15:26-43), en av änglarna var Djävulen, 

”Iblis”. Det är alltså inte Djävulen utan Gud själv som skapat 

denna för alla Islam:s motståndare fruktansvärda mekanism i 

Islam: Den som stupar i kampen för Guds sak kommer garanterat 

till paradiset för evig tid medan den som kämpar mot Guds sak 

skickas till helvetet. 

 För alla människors skull måste hela läran om Islam avlägsnas 

från jordens yta. 
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4:8 FÖRSTÖRD RÄTTSKIPNING 

 De islamiska dogmerna är grunden för rättssystemet (K 2:177): 

Sann fromhet äger den som tror på Gud och den yttersta dagen 

och änglarna och uppenbarelsen och profeterna. Därigenom blir 

Koranen central och betraktas som både bibel och lagbok (SU  

”Koranen” spalt 850). Koranen innehåller bl. a.:  

 -TROENDE! I fall av blodsutgjutelse skall regeln om rättvis 

vedergällning gälla för er…” (K 2:178) 

 -MANNEN SOM stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för 

detta brott få handen avhuggen…” (K 5:38)  

 -DE som kämpar mot Gud och hans sändebud och vars strävan 

det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall 

utan försoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på 

motsatta sidor avhuggna eller förvisas från sitt land (K 5:33) 

 -STRAFFET för äktenskapsbryterskan och för 

äktenskapsbrytaren är hundra piskrapp för var och en; och låt 

inte medkänsla med dem avhålla er från att följa Guds lag,….” (K 

24:2) 

Eftersom Koranen inte kan ändras kan de anförda reglerna bara 

tolkas vilket också görs fast mycket olika i olika islamiska 

samhällen. Därtill inkonsekvent i ett och samma samhälle. 

Självklart påverkas den islamiska rätten – liksom den islamiska 

ekonomin – starkt av uppfattningen, att Gud bestämmer allt. För 

människan är det bara att foga sig. Det finns i Koranen en 

uttrycklig regel för människorna att just foga sig i straffet (K 5:38 

not 47). 

Den islamiska rätten reglerar även områden vilka enligt 

västerländsk uppfattning faller utanför rättsordningen såsom 

böner, fasta och välgörenhet (NE ”islamisk rätt” sid 598). 

Någon beskrivning av domstolsväsende finns inte i Koranen. Det 

är mycket vanligt att straff ändras eller upphävs genom nåd 
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meddelad av staten. Därtill kan straff utdömas utanför 

domstolarna av islamiska lärda. Till exempel är en ”fatwa” ett 

utlåtande av en mufti eller religiöst lärd över en fråga gällande 

den islamiska rätten. Khomeinis s. k. dödsdom mot författaren 

Salman Rushdie var just en fatwa, ett svar på en direkt fråga ställd 

till honom av en grupp från Storbritannien (NE ”fatwa” sid 158). 

Inte heller finns det något om polis och åklagare i Koranen. 

Inställningen och resonemangen är ytterligt primitiva. 

Utgångspunkten tycks vara, att alla förorättade eller deras 

släktingar själva får skipa rättvisa. Det ymnigt förekommande 

uttrycket ”Om Gud vill” kännetecknar rättssäkerheten i Islam. 

Ihjälstening av en kvinna åskådliggörs i filmen ”Soraya M” vilken 

rekommenderas. (se sid 21 och 181) 
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NEDANSTÅENDE ÄR HÄMTAT FRÅN ”SAUDI-ARABIEN 

INIFRÅN, PER SJÖSWÄRD, ISBN 91 7203 117 4 

 

”SHARI´AH, DEN ISLAMISKA LAGEN 

 En FREDAG i augusti 1994 befann sig den svenske kirurgen 

Anders  Bergström vid al -Adl-torget  i Qasr al-Hokm-distriktet i 

centrala Riyadh. Al-Adl är den plats intill den stora 

fredagsmoskén där bland andra mördare, våldtäktsmän och 

narkotikahandlare avrättas offentligt i enlighet med den islamska 

lagen Shari´ah. 

  Shari´ah är ett arabiskt ord med betydelsen ”vägen som skall 

följas”. Man utgår från att Gud har genom profeten Muhammed 

givit människorna den lag som skall åtlydas.                                                            

Shari´ah-lagen innehåller relativt komplicerade civilrättsliga 

avsnitt som behandlar familjrätt, arvsrätt, arvsskiften samt 

handelsrätt. Sedan finns en straffrättslig del där kriminella brott 

och bestraffningar för sådana är inskrivna. 

  Shari´ah stöder sig på Koranen och profetens uppenbarelser 

(Sunnah) samt fyra lärde imamers sätt att tolka det skrivna och 

berättade på 700 -800-talen e.Kr. Fundamentalisterna strävar 

mot en enhetlig bokstavstrogen tolkning av Koranen, och hänsyn 

tas inte till upplysta nationers nutida överenskommelser om 

mänskliga rättigheter. Liksom i flera andra delar av den 

muslimska världen har Saudi-Arabien stagnerat i en förmedeltida 

rättsuppfattning. 

  Anders Bergström hade varit nere på al-Adl-torget flera 

fredagar tidigare. Hans avsikt var att få se med egna ögon och 

bilda sig en uppfattning om islamsk rättsskipning. De offentliga 

avrättningarna tillkännages aldrig i förväg. I vissa fall kan 

besluten komma en kvart före verkställandet. Det har också hänt 

att avrättningar helt plötsligt blivit inställda. Från polisens håll 
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vill man undvika demon-strationer, manifestationer och kanske 

också fritagningsförsök. Allt verkar vara noga planerat i förväg. 

  Anders var på plats när fredagsbönen började inne i moskén. 

Redan då var det 14 000 kvadratmeter stora torget avspärrat. 

Vattenspelet från  fontänerna  på ena kortsidan hade stängts av, 

och där väntade mellan 200 och 300 personer bakom 

avspärrningarna. Anders hade passerat in från den större 

genomfartsgatan al Imam Turki bin Abdullah bin Mohammed 

Street som går utmed stadsdelens norra sida. 

  På torgets motsatta sida, i närheten av klocktornet vid al-

Thumairy Street stod två vita fångtransportbilar, ungefär lika 

stora som husbilar, parkerade. De var omgivna av ett flertal 

polisbilar och ett stort antal poliser som patrullerade till fots. 

  Stora högtalare spred ljudligt imamens budskap inifrån moskén 

till människorna utanför. Muslimerna deltog i bönegudtjänsten 

även ute på torget. I slutet av bönen gick de ner på knä och 

bugade sig mot Mekka. Kvar i upprätt ställning stod ett flertal 

västerlänningar som blev mycket villrådiga. En del gjorde som 

muslimerna medan andra, ännu mer tveksamma förblev stående. 

 Poliserna hade ställt upp sig på led och höll nu fortfarande två 

tredjedelar av torget avspärrade. Så fort imamen avslutat bönen 

genom att ropa ”wa sala ´am aleikum” två gånger rusade 

folkhopen fram mot poliskedjan. Anders Bergström hamnade i 

tredje ledet, men kunde ändå se det makabra skådespel som strax 

skulle följa.  

 Trängseln var som på en fotbollsmatch. Den här augustifredagen 

skulle två mördare som gemensamt utfört ett mord bli avrättade. I 

Shari ´ah-lagen är det inget diskuterande om vem som utdelat det 

dödande slaget eller knivhugget. Båda deltagarna anses vara lika 

skyldiga. Ingen risk för ett Lindomefall á la Suède.  

 De två mördarna släpptes ut ur fångbilarna. De var klädda i vita 

thober  och hade vita bindlar för ögonen. Den ene leddes fram 
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medan den andre måste bäras. Anders utgick från att de hade fått 

något lugnande medel. 

                                                                                                           

Från annat håll har jag hört att de dödsdömda får lugnande 

medel och att man dessutom tappar av halva blodmängden. 

Anledningen sägs vara att publiken tar illa vid sig om det sprutar 

alltför mycket blod på den vackra stenläggningen.  

 En smula egendomligt är att den som skall utsättas för 

kroppsbestraffning, halshuggning, stening, prygel eller 

amputation måste undersökas av läkare och befinnas vara frisk. 

Den undersökande läkaren måste vara muslim. Kerstin berättade 

om hur det gick till nere i Layla. De som skulle läkarundersökas 

inför spöstraffet fördes in till sjukhuset försedda med handbojor 

och rasslande fotkedjor. Då de mötte bekanta i korridorerna 

stannade de, männen hälsade på varandra, pratade och skämtade 

som om allt var normalt. Kerstin fick av sina muslimska kollegor 

veta att delinkventerna var angelägna om att bli friskförklarade 

till varje pris. De ville ha bestraffningen avklarad så snabbt som 

möjligt. I annat fall får vederbörande vara kvar i fängelset. När 

de tagit emot bestraffningen är de åter fria män, och eftersom de 

har sonat sina brott är det ingen i samhället som ser ned på dem. 

  På al-Adl torget gick allt nu mycket snabbt. De dödsdömda 

trycktes  ner mot marken och fick sitta på huk och böja huvudena 

framåt. Bödeln kom fram med ett krokigt svärd. Med frenetiskt 

ursinniga hugg hackade han den förste dödsdömde i nacken utan 

att huvudet avskildes från kroppen. Därefter gav han den andre 

samma behandling och gick sedan tillbaka och fortsatte hugga i 

den förste dödsdömda på nytt. Blodet flödade ut på 

betongplattorna. Båda huvudena satt fast i livlösa kroppar som 

låg på marken.  

 Trängseln bland åskådarna blev alltmer påtaglig. Poliskedjan 

höll emot. Slutligen torkade bödeln av blodet från svärdet på den 

ene dödes vita thobe. Därefter kom två personer fram och 
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besiktligade kropparna, troligtvis för att fastställa att de 

dödsdömda nu var döda.  

 Trots att Anders som thoraxkirurg hunnit se mycket blod flyta och 

tvingats uppleva hur patienter avlidit under själva operationen 

eller efteråt blev den här konfrontationen med döden mycket 

påtaglig och uppskakande. Han berättade att han kände hur 

dödsångesten grep tag i honom. Tankarna fladdrade hit och dit 

och han tänkte på att han själv kunde råka hamna i samma 

situation om han skulle bli osant beskylld för något eller om något 

skulle hända någon av hans patienter. Eller om han råkade köra 

på någon i trafiken…  

 Anders hade svårt att komma över de intryck den fredagens besök 

på al-Adl-torget givit honom. Hans tankar kretsade kring allt det 

motsägelsefulla nya och moderna Saudi Arabien och det tekniskt 

och medicinskt välutrustade sjukhus han arbetade vid, Riyadhs 

moderna byggnader och infrastruktur, de välfyllda butikerna och 

basarena där man kunde handla de senaste i elektronikväg och 

mycket annat. Upplevelserna den fredagen hade givit honom ”en 

nyttig påminnelse om vilket land man befinner sig i”. 

 Jag var också vid al-Adl-torget på fredagarna och träffade då 

Anders. Vi hade samma motivation: ville se med egna ögon för att 

ta ställning och även kunna berätta för omvärlden. Men när vi såg 

vilka andra personer som sökt sig dit kände vi oss som hyenor. 

Där fanns bland andra unga uppkäftiga amerikanska tekniker, 

klädda i jeans och T-shirts, ivrigt peppande varandra om att i dag 

skulle det minnsann bli show på the ”Chop - Chop Square”. En 

gång mötte vi ett par flinande poliser som sade åt oss att vi lugnt 

kunde åka hem. ”No show today!” 

  En manlig narkossköterska berättade för mig om en västerländsk 

tekniker som hade blivit verkligt entusiastisk sedan han för första 

gången bevittnat en halshuggning på torget. Mannen hade sedan 

börjat gå dit varje fredag och han hade till slut blivit bekant med 

poliserna, bödeln och fångkonstaplarna. 
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  En dödsdom betraktas som en så allvarlig bestraffning att fallet 

prövas i fyra av varandra oberoende instanser. Enligt en saudisk 

bekant är därför möjligheten att ett justitiemord begås 

synnerligen liten, närmast obefintlig. Att låta avrätta en oskyldig 

skulle dra skam över domstolen och hela rättsväsendet, Shari 

´ahlagen, Islam och Koranen. 

 Motståndare till dödsstraffet hävdar högljutt att man inte får ta 

en människas liv. Men det skulle mördaren också ha tänkt på. Alla 

känner till att mord straffas med döden i Saudi-Arabien. Själva 

beslutet att mörda någon ligger hos mördaren och ingen annan. 

Reglerna är kända. Att man använder det gamla svärdet härrör 

från Koranen. 

 En annan västerländsk läkare som åsett en avrättning berättade 

för mig att han för sin del skulle föredra giljotin framför det 

oskickliga hackandet med svärdet, eftersom livet då inte omedel-

bart släcks ut. Läser man om avrättningar i USA, där man 

injicerar gift och att den dömde inte avlidit förrän efter åtta 

minuter undrar man vad humanitet och civilisation står för. Den 

senast nämnde läkaren, som varit på al-Adl-torget tillsammans 

med en kollega, berättade att de efteråt inte kunnat sova 

ordentligt på minst en vecka.  

 Dagen efter avrättningen publicerade tidningarna namnet på den 

avrättade, vilket brott han begått och i vilka instanser fallet 

prövats före verkställandet. 

  Varje samhälle har skyldighet att skydda sina medborgare från 

brottslighet, oavsett art. Om det sedan skall ske genom dödsstraff 

eller inspärrning är en annan sak. En avrättad kan aldrig komma 

på fri fot och begå nya brott. Att hårda straff leder till minskad 

kriminalitet är ett faktum som inte går att tillbakavisa. Minskad 

kriminalitet gynnar alla skötsamma medborgare.  

 Men - de som pläderar för dödsstraff bör vara beredda att själva 

kunna hålla i yxan, trycka av skottet eller spruta in giftet. Själv 

skulle jag inte klara av detta. 
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  Blodspengar är något man tillämpar då någon har blivit dödad 

genom en icke planlagd handling, alltså vållande till annans död. 

  I en del fall är det den avlidnes anhöriga som får bestämma om 

gärningsmannen skall dö eller få möjlighet att köpa sig fri. Väljer 

släkten dödsstraffet kan en blodsfejd uppstå mellan familjer, 

släkter och stammar. En ändlös vendetta. Om den avlidnes barn 

är underåriga får den dömde sitta i fängelse till dess att barnen 

blivit så vuxna att det har rätt att beslutna om ”pengar eller 

livet”.  

 Straffen i Shari ´ah – lagen indelas i fyra större kategorier: 

 a. Kroppsbestraffningar, som innefattar dödsstraff, stympning,  

prygel och stening till döds. 

 b. Frihetsberövande, såsom fängelse eller deportation. 

 c. Bötesstraff. 

 d. Varning, utdelad av domstolen. 

 De lindrigare straffen under b, c och d går under namnet Ta´azir 

och är avsedda att skämma ut den straffade för det brott han 

begått mot en samhällsmedborgare eller själva samhället. I vissa 

fall kan domaren döma den anklagande att bli pryglad offentligt. 

 De hårdaste straffen kallas Hadd och utdöms för våldsbrott mot 

person eller upprepade stölder och har följande straffsatser:  

1. Dödsstraff för mord, dråp eller tillfogande av allvarlig 

kroppsskada (dit våldtäkt räknas), narkotikahantering samt brott 

mot rikets säkerhet.  

2. Stympning av ena handen (vanligtvis höger hand) för stöld. 

3. För otukt eller utomäktenskapligt sexuellt umgänge, i vissa fall 

även vid homosexualitet: stening till döds om förövaren av brotten 

är gift, för ogift person etthundra rotttingslag. 

4. För förtal: åttio rottingslag. 
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5. För övergivande av den islamska religionen: dödsstraff. (Det 

går alltså inte att konvertera till Islam och sedan återgå till 

tidigare religion.) 

6. För bruk av alkohol: åttio rottingslag. 

7. För väpnat rån: dödsstraff, stympning av en arm och foten på 

motsatt sida eller deportation, beroende på om någon dödats eller 

sårats vid rånet. 

I Shari´ah-lagen hänvisar man till Koranens Sura 5, verserna 37 

och 38, som i Zettersténs oavkortade översättning till svenska 

lyder:  

 37 Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta 

ofärd på jorden, varder blott, att de dödas eller korsfästas, eller 

att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisas 

ur landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det 

tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff. 

 38 För så vitt de ej omvända sig, innan I fån makt med dem. 

Veten alltså, att Gud är överseende och barmhärtig.  

 Vers 38 är en ”gummiparagraf”. Rövaren skall alltså kunna 

omvända sig innan han blir gripen. Teoretiskt kan han råna en 

värdeförsändelse och omvända sig innan polisen arresterat 

honom. Men hur vet man om han har omvänt sig och på vilket sätt 

skall omvändelse ske? I Shari´ah-lagen nämner man ingenting om 

korsfästning, men däremot att stympningen skall omfatta ena 

handen samt foten på motsvarande sida. 

 I Koranen talas det i pluralis, vilket också gäller bestraffningen 

för stöld, där stympning av båda händerna skall ske: Även här 

finns en tänjbar paragraf om ånger i Sura 5:43. 

 42 På tjuven, vare sig man eller kvinna, skolen I avhugga 

händerna till lön för vad de begått och till näpst från Gud; ja, 

Gud är väldig och vis. 
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 43 Men om någon omvänder sig från sin orättfärdighet och gör 

det rätta,  så är Gud förvisso misskundsam mot honom; Gud är 

förvisso överseende och barmhärtig. 

 Här sägs heller ingenting om när omvändelsen kan äga rum. 

Fältet är fritt för tolkningar och godtycke. 

 Dessutom utdöms dödsstraff för den som lämnar slagfältet det 

heliga kriget Jihad. 

 Lagen medger undantag i vissa fall. Följande personer anses inte 

ansvariga för sina handlingar: 

    En sinnessjuk så länge sjukdomstillståndet varar. 

    Ett barn till dess att det kommit in i puberteten. 

    En sovande person till dess han vaknar. 

(Den sista meningen kunde vara ett uppslag för författare av 

deckarintriger). 

 Profeten Muhammed har givit direktiv om att de straff som går 

under begreppet Hadd inte skall utmätas om minsta tvivel om den 

anklagades skuld föreligger. 

 I fråga om det grymma straffet för stöld talade jag med en av 

läkarna vid KFH. Han bekräftade att stympningsstraffet 

fortfarande tillämpas vid upprepade stölder. Stympningen skall 

utföras av läkare, och man lämnar kvar ett hudstycke på 

överhanden att täcka över kapningsstället med. I det muslimska 

Pakistan har debatten varit livlig genom att läkarkåren där vägrat 

medverka vid kroppsbestraffningar och de hälsokontroller som 

ska ske innan straffen verkställs. 

 Läkaren vid KFH ansåg för sin del stympningar vara grymmare 

än halshuggningar. Jag bad honom förklara detta närmare. 

Läkaren berättade att de som straffas med stympning oftast är 

fattigt folk utan arbete. Efter en så synbar bestraffning får den 

personen ännu svårare att komma tillrätta i samhället. 
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 Även om det arabiska samhällets syn på straffade är mer positivt 

än vad som gäller i västerlandet är det högra handen som kapas. 

Den man äter med, den man hälsar med, den man räcker över 

pengar med. Kvar blir den ”orena handen”. Att lämna över 

pengar med vänster hand betraktas som en förolämpning. 

 Enligt Shari´ah skall den som varit hungrig då han stal inte 

straffas alls. För mer bagatellartade stölder skall Ta´azirstraff 

utdömas istället för de grymma Hadd-straffen. 

 I min bok om Shari´ah-lagen använder man det engelska ordet 

”amputation” i stället för ”mutilation” eller 

”maiming”.”Amputation” är ett medicinskt begrepp när man 

avlägsnar en kroppsdel på grund av kallbrand eller förstörda 

vävnader. Även om förlusten av kroppsdelen svider i själen vinner 

patienten på ingreppet. Han räddas till livet. Men det man talar 

om i Shari ´ah är en förmedeltida form av bestraffning, varvid en 

människa berövas en frisk extremitet. Därför anser jag att det 

rätta ordet skall vara stympning, eller möjligtvis lemlästning. 

 Man har sagt mig att stening lär kunna gå till så att den dömde 

placeras under ett upphissat betongblock som släpps ner, varvid 

den dömde mosas till döds. Men i de böcker jag läst om seder och 

bruk i Saudi-Arabien utförs stening som på Jesu tid. En 

pöbelmobb slungar stenar på den dömde till dess att döden befriat 

henne från plågoandarna. Något som kan pågå i ett par timmars 

tid. 

 Följande villkor måste vara uppfyllda för att den dömde får bli 

stenad: personen måste vara fullt frisk, muslim, gift, ha uppnått 

pubertetsåldern och får inte vara slav, utan en fri man. 

  Att utdöma ett visst antal ”lashes” är en bestraffningsform som 

är smärtsam och kan ge upphov till vanställande ärr.  Pryglingen 

kan också utgöra en fara för den bestraffades liv, beroende på 

antalet slag och hur de ges. 
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 I boken om Shari´ah-lagen beskriver man ett fall där kalifen 

Umar lät bestraffa sin son Abi Shamhah. Denne hade haft sexuellt 

umgänge med en sovande judinna som blev gravid. Kvinnan gick 

sedan med  barnet till kalifen och talde om för denne vem fadern 

var. Sonen erkände och fadern utdömde prygelstraff i närvaro av 

profeten Muhammeds närmaste män. Efter att ha mottagit sjuttio 

slag bad Abi Shamhah åskådarna att ingripa. De vädjade till 

kalifen, men han var obeveklig. Sonen hade vanärat honom och 

hans familj. Umar citerade Koranen inför Muhammeds sällskap: 

”Do not show mercy over them” och gav order om fortsatt 

prygling. Efter att ha tagit emot etthundra slag dog Abi Shamhah. 

Kalifen Umar tog hem den döde sonen till sitt hus, gav honom ett 

bad och begravde kroppen därefter… 

  Det finns anledning att ytterligare kommentera bestraffningen av 

Maria och Rosette. Hadd-bestraffningar får inte utdömas om 

tvekan föreligger. Maria och Rosette bedyrade sin oskuld och man 

hade inte de lagstadgade fyra vittnen, i vars åsyn de skulle ha 

bedrivit den prostitution anklagelsen gällde. 

 Shari´ah lagen hänvisar till Koranen, i vilken den allsmäktige 

Gud säger: ”Those that accuse the innocent woman falsely, and 

they do not bring forth four witnesses, flog them eighty strokes of 

cane and do not accept their witnesses, they are the wrong-doers” 

  Att lura en person att skriva under något på ett språk som denne 

inte förstår och samtidigt påstå att innehållet är något helt annat 

måste kunna jämställas med falsk anklagelse.  

 Om tolkningen av lagen finns mycket i övrigt att säga. Kung 

Fahds och al-Saudprinsarnas leverne är inte helt i linje med 

Koranens bokstav, vilket retat de högreligiösa i samhället. 

 Klanen al-Saud har hittills haft gott om pengar att köpa lojalitet 

för, men ibland har man behövt ta till andra eftergifter. Kung 

Fahd har avsiktligt sett mellan fingrarna när muttaworna utökade 

sina raider mot privata hem och trakasserierna av kvinnor. 
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 Kung Fahd godkände också avrättningen av en saudisk 

medborgare,  Sadiq Mal-Allah, för brottet att ha tagit emot en 

bibel med posten. Mal-Allah, som var bosatt i den 

shiiahmuslimska östra provinsen, hade lyssnat till en kristen 

radioutsändning och skickat efter en arabisk översättning av Nya 

Testamentet. Postens censur rapporterade till de religiösa 

myndigheterna. 

 Mal-Allah förhördes och man ifrågasatte om han hade övergivit 

Islam. Han satt fängslad i över ett år, varefter han avrättades för 

”förtal av Gud och hans profet”. Senare, när kung Fahd beslutat 

sig för att inte efterkomma de fanatiska fundamentalisterna i 

samma utsträckning, lät han en av sina söner erbjuda Mal-Allahs 

föräldrar ekonomisk kompensation för sonens död. 

 Att översätta det arabiska språket är mycket svårt. Man förlorar 

lätt nyanser och de ursprungliga tankar och idéer som ligger till 

grund för det skrivna. Det enda absolut äkta och sanna i Koranen 

är vad som står skrivet i den arabiska versionen. 

 Koranen härrör från profeten Muhammeds uppenbarelser. 

Uppenbarelserna inträffade en i sänder under en tidrymd av 22 

år, 2 månader och 22 dagar. Koranen är ett digert verk, 

bestående av 114 kapitel med hela 6 666 verser och innehåller 

totalt 86 430 ord. Versernas längd varierar, allt från en enda rad 

till långa stycken. Det krävs mycket ingående lingvistiska och 

grammatiska kunskaper i arabiska för att korrekt kunna uttolka 

texten och de enskilda ordens betydelse. Riskerna för 

feltolkningar och möjligheterna till vantolkningar är uppenbara. 

 Det finns fyra olika skolor då det gäller tolkningen av Shari ´ah-

lagen och som utvecklats av dessa religiöst lärde män: 

 Imamen Abu Hanifa, 702-772 e.Kr., verksam i Kufah i Irak. 

Imamen Malik bin Anas, 715-801 e Kr., verksam i Medina.  

Imamen Muhammad Idris al-Shafi´i, 767-820 e Kr., verksam på 

flera platser i Arabien, Irak och Egypten.  
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 Imamen Ahmed bin Muhammad bin Hanbal, 786-863 e Kr., 

verksam i Yemen och Bagdad. 

 De olika tolkningarna komplicerar arbetet för de domare som är 

måna om rättvisan. Om man som exempel tar ”väpnat rån” 

(highway robbery) anser imamen Malik att ett sådant brott kan 

begås såväl inne som utanför en stad. 

 Imamen Abu Hanifa hävdar att brotts-rubriceringen ”väpnat 

rån” inte kan tillämpas om brottet begåtts inne i en stad därför att 

där finns myndigheter (polis) som skall skydda dess invånare. I 

stället skall den lindrigare rubriceringen ”stråtröveri” tillämpas. 

 Imamen al-Shafi´i  säger i sin tolkning att om myndigheterna  

inte är  starka nog att skydda medborgarna kan brottet ”väpnat 

rån” anses ha utförts även innanför statsmurar. 

 Jurister har senare enats om att om rånaren dödar någon och 

kommer undan med bytet skall han avrättas eller korsfästas. Men 

om han dödar utan att kunna få med sig bytet skall han inte 

korsfästas utan avrättas. Om rånaren får med sig egendomen 

genom våld, men utan att någon dödas, skall en hand och 

motsatta sidans fot kapas av. Om rånaren bara hotar, i avsikt att 

utföra rånet, men utan att få med sig bytet, eller om han inte 

dödar någon vid försöket skall han endast landsförvisas. 

 Al Dasuqi, en framstående jurist av Malik-skolan, har i sin 

uttolkning fastslagit att då en man tilltvingar sig sexuellt umgänge 

med en kvinna genom att använda sin armstyrka skall detta brott 

anses jämställt med väpnat rån med dess kännbara straffsatser. 

Man kan jämföra med beduinernas gamla regler vid 

plundringsraider: de angripnas kvinnor fick inte röras. 

 Saudi-Arabiens flagga i profetens gröna färg har arabisk text i 

vitt: Det finns ingen Gud utom Gud, och Muhammed är hans 

profet. Under texten finns ett arabiskt svärd som symboliserar 

styrka och rättvisa.”  
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Text från slutet av föregående sida: 

Saudi-Arabiens flagga i profetens gröna färg har arabisk text i vitt: 

Det finns ingen Gud utom Gud, och Muhammed är hans profet. 

Under texten finns ett arabiskt svärd som symboliserar styrka och 

rättvisa. 

”Ingen Gud utom Gud, Muhammed är Guds sändebud” är den 

islamiska trosbekännelsen. 

Åtgärdsförslag nr 19 i kapitel 26: 

Den Saudiarabiska flaggan utsätts för internationell förkastelse 

eftersom svärdet i den provokativt påminner om den av 

Muhammed beordrade halshuggningen av alla män (ca 700) i den  

återstående  judiska stammen i Medina och försäljningen av 

kvinnorna och barnen som slavar. 
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4:9 RASERAD EKONOMI 

Bland orsakerna till den ekonomiska eftersläpningen i islamiska 

samhällen  kan nämnas: 

-det svaga intresset för jordelivet (K 9:38 m fl)                                                                                                                           

-ränteförbudet (K 30:39, 2:275 – 280) 

-koranstudier i stället för nyttiga studier 

-prestationsnedsättning p g a ramadanreglerna   

-tidsåtgång för böner 

-inställnigen att Gud redan bestämt allt 

-överbefolkning genom abortförbud (K 17:31 m fl)  

-livsmedelsbegränsningar (K 2:173, 5:3) 

-ointresse för forskning medförande få nobelpristagare 

”Många studier har visat att de islamiska bankerna och 

finansinstituten inte lyckats uppfylla de ställda förväntningarna. 

Deras finansiella riktlinjer har gynnat kortsiktiga och riskfria 

handelstransaktioner, medan de långsiktiga och produktiva 

investeringarna som skulle leda till ökad sysselsättning och 

ekonomiskt framåtskridande i de muslimska länderna har 

uteblivit”. (NE ”islamiskt bankväsen”) 

”I anknytning till penningaffärer, bör man hålla i minnet att en 

muslim inte ska befatta sig med ränta, spekulativa affärer eller 

lotterier av något slag. Ingen betalar frivilligt ränta. Att begära 

ränta på lån som ges till privatpersoner är förbjudet. Är man 

tvungen att ta emot ränta (t.ex. på lönekonton) måste den genast 

ges bort i välgörenhet. (IVT s 78) 

”FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur och blod och 

svinkött och sådant kött som slaktats i ett annat namn än Guds; 

vidare kött av djur som strypts eller kvävts eller dödats genom 

hårt slag eller som fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller 

rivits av ett rovdjur – om ni inte har slaktat djuret på förskrivet 

sätt medan det var vid liv- och djur som slaktats på hedniska 

offeraltare. ” (K 5:3) 
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”TROENDE! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk 

och spådomskonst är ingenting annat än  Djävulens skamliga 

påfund; håll er borta från allt sådant, för det skall gå er väl i 

händer.” (K 5:90) 

”Det som fiske i hav och andra vatten kan ge och allt ätligt som 

kan hämtas därifrån är tillåtet för er”… (K 5:96) 

Förutom det oacceptabla djurplågeriet genom den föreskrivna 

slaktmetoden medför reglerna i Islam stora påfrestningar för 

folkhushållet och onödiga begränsningar i den enskildes liv.  På 

våra breddgrader och till följd av tillräcklig nederbörd är det 

ganska billigt  att föda upp svin och tillverka alkoholdrycker. För 

alla angelägna om rimlig levnadsstandard och rimlig frihet i val av 

drycker är de islamiska reglerna givetvis helt oacceptabla. 

Den väsentligt lägre levnadsstandarden för invånarna i islamiska 

samhällen utan stora naturtillgångar jämfört med övriga samhällen 

har många orsaker. Enligt Wikipedia gällde 2011 räknat som 

bruttonationalprodukt per capita med justering för köpkraftsparitet 

i USD: Marocko 5 052 och Sverige 40 394. År 1860 var det 

förmodligen sämre i Sverige än i Marocko. Därefter har Sverige 

industrialiserats medan det stått stilla i Marocko. Skulle Sverige 

islamiseras kommer standarden att sjunka radikalt, kanske med 40 

procent. 

DET LILLA SOM ÅTERSTÅR KOMMER ATT STÄLLAS 

TILL ISRAELS FIENDERS FÖRFOGANDE. 
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ENORM SKILLNAD I ANTALET NOBELPRISTAGARE 
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4:10 RAMADANPLÅGA 

 Den islamiska fastan innebär förbud mot intagande av mat eller 

dryck, mot rökning och mot sexuellt umgänge. 

 ”Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. 

Men den som är sjuk eller stadd på resa skall fasta därefter under 

motsvarande dagar.” (K 2:185) 

 Den gäller dagtid, från det att man kan skilja en vit tråd mot en 

svart och fram tills solen gått ned under de 28 eller 29 dagarna i 

månade Ramadan. Den islamiska månaden är tiden från nymåne 

till nymåne. 

”Med sina mycket stränga regler och sin ansenliga längd har den 

muslimska fastan – en plikt för varje vuxen, frisk människa, man 

såväl som kvinna – utöver sitt huvudsakliga syfte, andlig rening, 

tre särskilda ändamål; 1)att högtidlighålla minnet av Koranens 

uppenbarelse, som tog sin början i månaden Ramadan omkring 

tretton år före utvandringen till  Medina; 2) att ge tillfälle till 

krävande övning i självdisciplin; och 3) att låta alla med den 

personliga upplevelsens styrka erfara vad det innebär att plågas 

av hunger och törst och på detta sätt  komma till full insikt om den 

fattiges elände.” (K 2:183 not 155). 

”Ett annat kännetecken hos ISLAM är den föreskrivna fastan.  Det 

betyder att muslimen avstår från mat, dryck och sexuellt umgänge 

från gryningen till solnedgången under hela månaden Ramadan. 

Följande kategorier av muslimer behöver inte fasta: 

1. Barn som ännu inte uppnått pubertetsåldern. 

2. Mentalt sjuka muslimer. 

3. Män och kvinnor som är alltför gamla och svaga för att kunna 

uthärda dess svårigheter. De måste däremot erbjuda åtminstone 

en fattig, behövande muslim en normal, fullständig måltid per dag 

istället.  
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4. Sjuka människor vars tillstånd förmodligen kommer att 

försämras om de fastar. Dessa har rätt att uppskjuta fastan så 

länge de är sjuka men måste gottgöra för varje förlorad dag.  

5. Människor som befinner sig på resa. Sådana människor har 

rätt att tillfälligt bryta fastan men måste ta igen varje förlorad 

dag vid ett senare tillfälle. Om de kan hålla fastan under resan 

utan att den orsakar dem stora svårigheter, är det dock bättre för 

dem, säger Koranen.                                                                                                        

6. Havande kvinnor och kvinnor som ammar sina barn har också 

rätt att bryta fastan, om det är troligt att den kan skada deras 

hälsa eller deras barns hälsa. De måste vid ett senare tillfälle ta 

igen varje förlorad dag.  

7. Kvinnor under menstruation eller efter barnsbörd. Om en 

muslim bryter mot reglerna under en av Ramadans dagar blir 

denna dags fasta ogiltig.” (IVT sid 59-60). 

 I ett modernt demokratiskt välfärdssamhälle är fastereglerna 

självklart både onödiga och skadliga. De skadar hälsan, sänker 

prestationerna och förorsakar konflikter människor emellan.  
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4:11 DJURPLÅGERI 

Halalslakten i Islam medför liksom könsstympningen fullständigt 

onödigt och grymt lidande. Den Islamiska slaktmetoden innebär, 

att djuret får avtappas på blod utan bedövning. För stora djur kan 

det ta lång tid, uppemot 11 minuter. Djuren drabbas då ofta av 

hemsk ångest. 

”Slaktritualen utföres genom att man uttalar orden ”bismillah, 

Allahu akbar” ( i Guds namn, Gud är den störste) då man skär av 

halsen, d.v.s. luftstrupen, matstrupen och de två halspulsådrorna. 

Ryggraden får inte röras och än mindre får skador göras på 

hjärnan.” (IVT s 50) 

 Förvisso förekommer det tyvärr också i den ickeislamiska 

världen upprörande djurplågeri. Men här verkar de fria massmedia 

som ofta ser det som sin skyldighet att skapa opinion mot veder-

värdigheterna. Den  Islamiska slaktmetoden går däremot inte att 

ändra. Den är förskriven Koranen som inte kan ändras. 

 Om halalslakt uttalade sig veterinären Åke Rutegård i Svenska 

Dagbladets nätupplaga 2010-01-23: 

 ”Obedövad slakt är kvali-ficerat djurplågeri. Jag vet för jag är en 

av få svenska veterinärer som jobbat på ett slakteri i Nordafrika 

som använde metoden, säger Åke Rutegård. Han beskriver hur 

obedövade kor stängs in i en ställning som mest liknar en 

torktumlare, vänds upp-och-ned på ett för kor onaturligt och 

plågsamt sätt, för att slutligen få strupen avskuren. ”Det är inget 

litet snitt, som en del försöker göra gällande. Det handlar om ett 

jättestort operativt ingrepp utan bedövning. I alla andra 

sammanhang skulle jag som veterinär omedelbart bli fråntagen 

min legitimation om jag gjorde något liknande. Trots att nerver, 

artärer, mat- och luftstrupe skärs av kan djuret vara vid 

medvetande flera minuter. Kniven når inte två stora artärer 

bakom halskotepelaren som fortsätter att pumpa upp blod i 

djurets hjärna. En fransk kartläggning visade att det tog upp till 

elva minuter innan djuret dött av blodförlust. I genomsnitt tog det 
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4-5 minuter. -Man kan se på ögonens rörelser att djuret är vid 

medvetande. Ofta försöker de råma, men kan inte då luftstrupen 

är av. Har man sett det så är det inte något man glömmer, säger 

Åke Rutegård.” 

 Sverige är det enda land i EU med förbud mot obedövad halal- 

och koscherslakt. Men det förbudet avskaffas när Islam fått 

majoritet bland svenska väljare. Här måste därför göras stora 

insatser för att genomdriva samma förbud i hela EU och samtidigt 

avislamisera Skåne, Sverige EU och hela världen. 
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4:12 ISLAMS VÄRLDSERÖVRING 

Islam har ingen fast organisation, i varje fall efter avskaffandet av 

Kalifatet 1924. Dessutom kännetecknas Islam av väldigt blodiga 

interna uppgörelser. Men redan Muhammed hade en vision om 

erövring av Östrom och Persien (K 33:12 not 17). Kaliferna, 

Muhammeds efterträdare, genomförde närmast efter Muhammed 

en väldig expansion, bort till Ganges i öster och ända upp till 

Poitiers i Frankrike i väster. Där blev år 732 de slagna av en 

centraleuropisk motoffensiv under ledning av Karl Martell, farfar 

till Karl den Store. Därefter skedde framstötar på Balkan varvid 

Wien, dåvarande huvudstad i Det heliga tysk-romerska riket, flera 

gånger hotades men aldrig erövrades. Hela Ungern föll dock 

under Islam. Först genom freden i Karlowitz 1699 stoppades 

expansionen och Ungern återtogs. 

Numera sker Islams utvidgning inte som en erövring utan genom 

infiltration. Viktiga medel är familjebildningsreglerna och själv-

mordsattackerna. Därmed finns världserövringen inbyggd i Islam 

och sker alltså automatiskt om den inte stoppas. Av största 

betydelse numera är också de enorma oljetillgångarna som sedan 

andra världskriget medfört en tidigare skådad uppbyggnad av 

kapital i Saudiarabien och flera andra liknande stater. 

Hur den Islamiska världserövringen kan stoppas och vändas till 

avislamisering av hela världen beskrivs i ett senare kapitel om 

åtgärder. 

 

 

 

 

 

 



70 
 

5. VEM ÄR MUSLIM? 

Varje myndig individ som tror på de fem dogmerna, alltså på 

Allah, den Yttersta dagen, Änglarna, Uppenbarelsen och 

Profeterna samt utför de fem riterna, det vill säga uttalar 

trosbekännelsen ”Ingen Gud utom Gud, Muhammed är Hans 

sändebud”, ber enligt reglerna fem gånger per dag och infinner 

(bara män) sig till fredagsbönen, erlägger allmosa, iakttar absolut 

fasta under Ramadan och minst en gång i sitt liv reser till Mecka 

på pilgrimsfärd är muslim. Islam har ingen organisation men väl 

tolkningsriktningar, mest kända är sunni och shia.  

Den första som trodde, att Muhammed var vad han påstod, Guds 

sändebud, var hans dåvarande hustru Khadija (år 610). Hon dog 

619 men hade sedan äktenskapet 595 fått två söner och fyra 

döttrar. De som hade överlevt barndomen blev också muslimer. 

Till de tidigast troende hörde slaven Zaid, som långt senare deltog 

vid sammanställningen av Koranen samt Abu Bakr och Omar, 

senare både Muhammeds svärfäder (K 66 not 4, Aisha dotter till 

Abu Bakr och Hafsah, dotter till Omar) och efterträdare. Abu 

Bakr blev den förste kalifen, Omar den andre. Från början spreds 

Islam från Muhammed som övertygelse även om man kan 

förmoda, att också ekonomiska och andra motiv låg bakom 

hustruns (hon var en rik handelsföretagare) omvändelse. 

Efterhand betydde de ekonomiska och politiska skälen allt mer 

vartill kom Islams familjeregler.  

 Numera sprids Islam nästan bara genom familjebildningsreglerna. 

Dock förekommer konvertering från andra världsåskådningar. 

Hela samhällen kan tas över av Islam genom att muslimerna 

utnyttjar sin rösträtt i demokratiska val. Då spelar naturligtvis 

självmordsattackerna stor roll. 

 Före 18 års ålder kan barnen inte anses ha någon genomarbetad 

trosuppfattning. Dessutom är flickorna i trosfrågor underställda 

fäder och bröder. Därtill kan fogas, att det inte finns någon  

människa, som till 100 procent alltid är muslim. Det finns också 
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många muslimer, som i sitt inre tänker på att lämna läran, men av 

diverse skäl inte gör det. Det kan dessutom vara livsfarligt. Man 

kan alltså säga, att det finns lika många tolkningar av Islam som 

det finns muslimer. 
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6. MUHAMMED 

Muhammed föddes 570 i Mecka och dog 632 i Medina. Kort före 

födseln dog hans far Abd Allah, modern Amina dog när 

Muhammed var 6 år varefter han togs om hand av Abu Talib, en 

av hans 9 farbröder tillhörande klanen Quraysh. Muhammeds 

moster Shifa hjälpte till vid födseln och har sagt, att han föddes 

utan att behöva omskäras. Från födseln hade han också en utväxt 

mellan skulderbladen som senare ansågs som ”inseglet” på hans 

gudomliga gärning (NF ”Muhammed” spalt 1279). Till sitt yttre 

skildras Muhammed som mager och bredaxlad, av medellängd, 

med stort huvud, svart krusigt hår, stora svarta ögon, långt skägg 

och ljuslätt hy. Hans levnadssätt var även under hans sista tid 

mycket enkelt. Han och hans talrika familj bodde i lerhyddor och 

levde huvudsakligen av dadlar, mjölk och bröd, högst sällan kött. 

Liksom de båda första kaliferna (=efterträdarna) lagade han själv  

sina kläder och skor. Hans enda lyx var vällukter (NF 

”Muhammed” spalt 1280). 

Muhammed trädde 595 i tjänst hos den kristne köpmansänkan 

Khadija  som förälskade sig i honom och gifte sig med honom 

varigenom hans ekonomiska förhållanden blev drastiskt 

förbätttrade. Khadija dog 619. Han var henne trogen och de fick 2 

pojkar, som dog tidigt, och fyra flickor varav en, Fatima, med Ali, 

Muhammeds kusin och senare den 4.e kalifen, fick 2 söner, Hasan 

och Husayn. Släktskapet här är viktigt för shiiterna, som godtog 

endast avkomlingar till Muhammed som kalifer. Detta är en av 

orsakerna till de blodiga uppgörelserna inom Islam. Efter 

Khadijas död ingick Muhammed äktenskap med Aisha, dotter till 

den förste kalifen Abu Bakr och därefter med flera, han hade 

sammanlagt 14 fruar och oräkneliga älskarinnor. De fick många 

döttrar men inga söner. 
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 Muhammed lärde sig aldrig läsa eller skriva. Fram till 

anställningen hos Khadija försörjde han sig som fåraherde. 

Därefter blev han kameldrivare och medföljde hennes 

handelskaravaner åt alla håll. Han visade sig ha stor talang för 

affärer och blev snabbt betrodd karavanledare och fick på så sätt 

tid att dra sig tillbaka för betraktelser, böner och fastor. Under 

resorna kom Muhammed i kontakt med kristna och judar varvid 

han hörde deras berättelser om sina religioner. Särskilt om 

judendomen fick han ingående kännedom. I Muhammeds liv 

inträffade 610 en vändning.  

”Den betydande judiska insatsen i Muhammeds lära härledde sig 

således uteslutande från hans samtal med judar och de renare 

religiösa begrepp han därigenom mottog. Men den egentliga 

drifkraften till den nya vändningen i hans lif fanns dock hos 

honom själf på det sätt, att han under sina ensliga betraktelser 

kommit till den fulla öfertygelsen, att han blifvit af Gud utkorad 

till hans sändebud och profet. Om man med samtidens största 

kännare af semitismen Ewald, Renan, Nöldeke m.fl.) anser, att det 

äkta semitiska profetkallet icke var en spådomskonst, utan låg 

däri, att själen så småningom fylles av en stor religiös idé och  

gripes däraf med sådan kraft, att den oemotståndligt drifves att 

framställa denna idé för människorna som en dem genom henne 

som Guds redskap meddelad frälsningssanning, så var äfven 

Muhammed otvifvelaktigt en sådan profetisk natur. Öfvertygelsen, 

att Gud är blott en, att afgudarna äro idel fåfänglighet och att 

deras dyrkan framkallar Hans vrede och fruktansvärda straff, 

denna genom undervisning och egna betraktelser vunna 

öfvertygelse grep honom med profetisk kraft. Från denna stund 

måste han egna sitt lif åt predikan för människorna för att rädda 

dem från helvetets eld och omvända dem till den ende sanne 
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Guden. Han var således ingen bedragare i vanlig mening; men å 

andra sidan kan  han icke heller på något sätt i andlig höghet 

jämföras med gamla testamentets stora profeter, en Joel eller 

Esaias. Det var från början något sjukligt i hans upprörda 

själstillstånd, och denna sjuklighet, som yttrade sig i epileptiska 

anfall, gaf honom den första anledningen att tro, att han vore 

gripen af osynliga makter. Under dessa anfall störtade han omkull 

”som en drucken man”, blef röd, fradgade och ”uppgaf läten som 

en ung kamel”. Ofta trodde Muhammed, att han var besatt af 

onda andar, och han drefs däraf till förtviflan och  tankar på 

själfmord. Men genom egna betraktelser och andras intalan  - en 

släkting, som öfvergått till   judendomen, trodde sig häri 

igenkänna profetians tecken – blef han snart öfvertygad,  att Guds 

ande hade fått makt med honom och att hans kroppsliga lidande 

voro beviset på hans utkorelse. Därtill kommo helt naturligt 

drömmar och syner (hallucinationer), som än mer stärkte honom i 

hans tro. ….  

…Denna hos Muhammed småningom rotfästa öfvertygelse om en 

särskild gudomlig kallelse fick sin första bestämda form, då han 

en natt under andaktsöfning på berget Hira trodde sig genom 

ängeln Gabriel erhålla den uppmaning från Gud, som innehålles i 

koranens kap. 96, 1-5 (enligt den vanliga åsikten det äldsta 

stycket i koranen). Detta anses ha inträffat i Muhammeds 40:e år, 

och från den stunden, léjlat el-kadr, ”allmaktens” (eller 

”beslutets”) natt”, räkna hans bekännare början af hans 

profetiska sändning.” (NF ”Muhammed” spalt 1275-1276).  

Under denna första uppenbarelse påstod sig Muhammed både 

hört, sett och känt ängeln Gabriel. Enligt hans egna ord ”grep 

ängeln tag i mig och pressade mig intill sig, till dess all kraft 

lämnade mig; sedan släppte han mig…” (K 96 inledningen). 
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Därefter dröjde det mellan ett halvt år och tre år innan nästa 

uppenbarelse kom. Den finns som sura 74 och påstås vara 

föregången av en vision, där Muhammed sett ängeln Gabriel 

”sittande mellan himmel och jord”. 

Beträffande analys av verserna och surorna hänvisas till kapitlet  

KORANEN. 

Muhammeds förkunnelse skapade allt större oro och motvilja i 

Mecka. Inte minst hos hans egen klan Quraysh. Han skyddades 

emellertid av klanledaren Abu Talib, som var Muhammeds 

farbror och fosterfar, tillika far till Ali, som gifte sig med Fatima 

och blev den 4.e kalifen.  

För några av Muhammeds anhängare blev trycket för stort och de 

flyttade till kristna Abessinien. Andra gav sig iväg till Medina och 

622 fann även Muhammed själv för gott att fly till Medina. Från 

detta år börjar muslimernas tideräkning.  

Under tiden i Medina fortsatte uppenbarelserna men Muhammed 

ägnade sig alltmer åt politisk verksamhet. Många handels-

karavaner passerade Medina på väg mellan Damaskus och Mecka. 

Muhammed menade sig ha blivit hindrad av meckanerna att 

besöka helgedomen i Mecka och ansåg sig därför ha rätt att 

plundra karavanerna vilket också gjordes i stor omfattning. Detta 

ledde till slaget vid Badr som muslimerna vann mot en tre gånger 

större styrka. Segern, som Muhammed påstod ha berott på att Gud 

stod på muslimernas sida, och det stora bytet medförde, att 

Muhammeds anseende snabbt steg.  

Vid Muhammeds ankomst fanns i Medina 2 större arabiska klaner 

och 3 mindre judiska. I Mecka hade Muhammed förhållit sig 

vänligt mot judar och särskilt de kristna. Men när hans position 
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efterhand stärktes blev han alltmer negativ mot judarna och de 

kristna. Muhammed fördrev den ena efter den andra av de judiska 

klanerna varvid de tvingades överlämna sin egendom till 

muslimerna. Den tredje klanen, ”Banu Kainuka”, besegrades efter 

belägring varefter Muhammed beordrade halshuggning av 

männen och fördelning av deras egendom samt kvinnor och barn 

som slavar mellan muslimerna. 

Från 628 besökte Muhammed Mecka under skiftande 

förhållanden men år 630 tågade han dit med 10 000 soldater 

varvid Mecka gav sig nästan utan motstånd. Motsättningarna 

avslutades dock inte förrän året därpå då hedningarna tvingades 

övergå till Islam. 

Sommaren 630 bröt Muhammed upp från Medina i spetsen för en 

betydande här i riktning mot det bysantinska riket. Fälttåget 

avbröts dock innan målet nåtts. Några kristna städer på vägen 

underkastade sig och förklarade sig villiga att betala skatt. Under 

den följande tiden gav även de sydarabiska stammarna upp och 

underkastade sig Islam. 

Året därpå företog Muhammed det som visade sig bli den sista 

vallfärden till Mecka. När han återkom till Medina hade han 

insjuknat och han dog den 8 juni 632 med huvudet i Aishas knä. 

Han ligger begravd i Medina. 
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FRÅN KARL ZETTERSTÉENS ÖVERSÄTTNING AV 

KORANEN 1917 

 ”Även i Muhammeds enskilda liv inträdde också flera 

förändringar. Några månader efter ankomsten till Medina ingick 

han äktenskap med Abu Bekrs tioåriga dotter Aisha, och med 

tiden tog han sig den ena hustrun efter den andra, tillsammans 

fjorton, förutom flera frillor. 

 Det goda förhållandet till judarna räckte emellertid icke länge. 

Då de upptäckte, att Muhammeds framställning av de 

gammaltestamentliga förhållandena innehöll åtskilliga misstag 

(jfr. sid. XXIV), kunde de naturligtvis icke underlåta sig att roa sig 

på hans bekostnad, utan började besvära honom med varjehanda 

närgångna frågor, dem han icke kunde tillfredsställande besvara. 

Att vederlägga judarnas påståenden med verkliga skäl var 

omöjligt, och därför dekreterade Muhammed helt enkelt, att det 

var Gud, som meddelat både de äldre profeterna och honom själv 

sina uppenbarelser (2:81; 5:48), och att varje försök till kritik 

således var fullkomligt orimligt (2:134). Till yttermera visso 

beskyllde han judarna för att förvränga skrifterna och dölja 

sanningen (2:89, 141, 154, 169; 3:61), och då hans anhängare 

bland araberna icke kunde läsa ett ord av judarnas heliga 

skrifter, litade de blint på sin mästares auktoritet. 

 Även mot de kristna polemiserade Muhammed, och framför allt 

var treenighetsdogmen, som han emellertid alldeles 

missuppfattade, så till vida som han identifierade de tre 

personerna med Fadern, Kristus och jungfru Maria (5:79 och 

116), alldeles oförenlig med hans krav på en  ren monoteism, på 

samma gång han i visst avseende stod den  kristna läran om 

treenigheten ganska nära; se 2:103, anm. I allmänhet fann han 

dock de kristna vida mindre osympatiska än judarna, som stötte 

honom ifrån sig genom sin benägenhet för intriger och ränker av 

alla slag (5:85). 
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 Under det andra året av sin vistelse i Medina började 

Muhammed inskränka det judiska inflytandet och accepterade i 

stället vissa hednisk-arabiska drag. Så upphävde han 

bestämmelsen, att Jerusalem skulle vara de rättrognas kibla och 

förordnade, att de under bönen skulle vända sig mot Ka´ba, vilket 

blev av den allra största betydelse för muhammedanismens 

framtida utveckling. För att giva sin lära en historisk bakgrund 

uppställde han en förmodligen  av honom själv uppfunnen teori, 

att Abraham var dels den förste, som förkunnat den rena och 

sanna läran, dels Ka´bas grundläggare (2:118 ff.; 3:90 ff.).    

Genom att på detta sätt auktorisera de rent hedniska 

föreställningarna om den uråldriga centralhelgedomen i Mekka 

och kombinera dem med traditioner om Abraham, vilka saknade 

allt historiskt berättigande, emanciperade han sig från beroendet 

av både kristendom och judendom och gav sin egen religion en 

nationell karaktär, som väsentligen underlättade hans 

bemödanden att betvinga sin födelsestad och befria den 

mekkanska helgedomen ur de otrognas händer. 

 Ungefär vid samma tid upphävde Muhammed bestämmelsen om 

fasta på Asuradagen och förordnade i stället, att de rättrogna 

skulle iaktta fullständig fasta från solens uppgång ända till dess 

nedgång under hela Ramadan, den nionde månaden i det 

muhammedanska året. 

                                                                                                                  

Huvudsaken var nu att finna en lämplig förevändning för ett aktivt 

ingripande mot mekkanarna. I månaden Ragab år 2 utsände 

Muhammed några män under befäl av Abd-allah bin Gahs med 

hemliga instruktioner. Vid Nahla mellen Mekka och at-Taif, 

överföllo dessa en mekkansk karavan och vunno en lättköpt seger, 

varpå de med rikt byte återvände till Medina. Här uppväckte 

överfallet på den fredliga karavanen i den fridlysta månanden 

Ragab, då allmän landsfred borde vara rådande, en storm av 

förbittring, men när sinnena började lugna sig, meddelade 

Muhammed en uppenbarelse (2:214), som löste alla svårigheter. 
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Till den lyckliga utgången bidrog för övrigt även det rika bytet 

icke så litet, och när profeten kort därefter uppmanade sina 

anhängare att deltaga i en ny expedition, lyckades han samla en 

här på ungefär 300 man. Vid Bedr, en marknadsplats sydväst om 

Medina, mötte de fienden, vars styrka uppgives till 950 man, i 

månaden Ramadan år 2 (våren 624), och trots denna överlägsen-

het blevo mekkanarna fullständigt slagna och måste taga till 

flykten. Muhammed själv deltog icke i striden, utan inskränkte sig 

till att liva modet hos de sina genom uppmuntrande tillrop och 

löfte om änglarnas bistånd. Till sist tog han en handfull sand och 

kastade den mot fienden för att därigenom viga den åt undergång 

(8:17). Det rika byte, som tillföll  segrarna, hade visserligen icke 

så mycket att betyda, men däremot var det moraliska inflytandet 

av denna framgång så mycket större. 

  Efter någon tid utkrävde Muhammed hämnd på judarna för 

deras hånfulla uppträdande. Under en intetsägande förevändning 

angrep han den judiska stammen Banu Kainuka som bebodde ett 

särskilt kvarter i Medina, och efter ett par veckors belägring 

måste de giva   sig på nåd och onåd. Muhammed ämnade först 

låta döda dem allesammans, men lät beveka sig och nöjde sig med 

att förvisa dem från stadens område.  

 Under tiden fortsatte anfallen på mekkanernas karavaner, och 

slutligen beslöto de att utkräva hämnd. En här på 3000 man drog 

år 3 (på våren 625) mot Medina, tågade förbi själva staden och 

slog läger på fälten kring berget Uhud norr om densamma. Mot 

denna styrka kunde Muhammed ej uppställa mer än 700 man, men 

icke desto mindre höll krigslyckan på att vända sig till hans 

fördel, då bågskyttarna i strid med givna befallningar lämnade sin 

post för att deltaga i plundringen, varpå fienden fattade mod och 

föll Muhammeds anhängare i ryggen. Då han själv blev sårad och 

det spreds ett rykte, att han stupat, upplöste sig hans män i vild 

flykt, varefter mekkanarna återvände hem utan att angripa 

Medina. 
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 Även Muhammeds strävanden att med fredliga medel verka för 

sin läras utbredning beredde honom ibland bekymmer. Så 

skickade han fyrtio (eller sjuttio) av sina anhängare till Negd för 

att förmå stammen Banu Amir att antaga Islam. Dessa blevo 

emellertid i månaden Safar år 4 (sommaren 625) överfallna vid 

Bi´r Mauna öster om Medina och dödade med undantag av en 

enda. Denna framställning av förloppet har dock betvivlats, och 

möjligen är det i verkligheten fråga om ett  miss-lyckat fälttåg. 

  De båda judiska stammarna Banu an-Nadir och Banu Kuraiza i 

Medina vållade också profeten varjehanda obehag. Under 

förevändnning, att han genom en uppenbarelse fått veta, att Banu 

an-Nadir traktade efter hans liv, förklarade han därför krig 

samma år och började belägra dem. Då han var oförsiktig nog att 

i strid med gammal  arabisk folkrätt nedhugga en del av deras 

palmer, vilka med rätta ansågos oumbärliga för befolkningens 

uppehälle, framkallade han stort missnöje bland sina egna 

anhängare och måste rättfärdiga sig genom en särskild uppen-

barelse (59:5), men efter ett par veckor sågo sig judarna 

nödsakade att kapitulera. Muhammed lät dem behålla livet på det 

villkor, att de utlämnade både guld, och silver och vapen och 

utvandrade från staden utan att medtaga något av sin övriga 

egendom annat än vad de kunde föra på sina kameler. 

 Från denna tid (sommaren 625) härstammar enligt den vanliga 

uppgiften även vinförbudet. I detta avseende blev Muhammed allt 

mera rigorös med tiden. 

  I samma mån profetens makt tillväxte, ökades faran för 

mekkanerna, och slutligen beslöto de att ännu en gång gripa till 

vapen. Ungefär två år efter slaget vid Uhud hotades Medina av en 

här, som skall hava räknat 10,000 man och bestod dels av 

mekkanska trupper, dels av dem förbundna beduiner. Som staden 

på en sida var alldeles utan skydd, lät Muhammed på uppmaning 

av en perser vid namn Salman, som övergått till 

muhammedanismen, gräva en grav kring de obefästade delarna, 

varpå han med 3,000 man slog läger vid graven. Fienden blev 
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alldeles förbluffad av denna åtgärd. Det förefaller visserligen, 

som om detta primitiva skydd ej skulle hava erbjudit den ringaste 

garanti mot ett fientligt överfall, i synnerhet som graven var 

varken synnerligen djup eller bred, men icke desto mindre 

tröttnade mekkanerna och deras bundsförvanter enligt de 

arabiska historieskrivarna ganska snart på den ansträngande 

vakttjänstgöringen, vartill säkerligen både oenighet mellan 

anförarna, svårigheter i fråga om provianteringen och ogynnsam 

väderlek medverkade, och sedan några få man stupat i tvekamp, 

drogo de övriga sina färde. I den arabiska historien är detta 

företag bekant under namnet ”gravkriget”. 

  Som de ännu kvarvarande judarna i Medina, vilka tillhörde 

stammen Banu Kuraiza, beskylldes för att hava stått i förbindelse 

med fienden, beslöt Muhammed att kväsa dem. I likhet med sina 

föregångare, Banu Kainuka och Banu an-Nadir, , inneslöto de sig 

i sin egen stadsdel, och efter två eller tre veckors belägring måste 

de giva sig. Då några medlemmar av den arabiska stammen Aus 

sökt medla, förklarade Muhammed, att han hänsköt avgörandet 

till sa ´d bin Mu´ad, en fanatisk muhammedan, som blivit svårt 

sårad i gravkriget och avled kort därefter. Denne svarade, att 

männen borde avrättas, kvinnor och barn säljas som slavar och 

deras ägodelar fördelas bland de rättrogna. Domen gick också 

omedelbart i verkställighet. 

 Under den närmast följande tiden företogos åtskilliga 

expeditioner mot kringboende beduinstammar, och Muhammeds  

makt tillväxte alltjämt. Icke desto mindre var föreningsbandet 

mellan de utvandrade mekkanarna och deras trosbröder i Medina 

ganska skört, och under fälttåget mot Banu al-Mustalik väster om 

Medina höll det på att bliva en katastrof.  Som Muhammed 

misstänkte, att dessa hyste fientliga avsikter, beslöt han att 

förekomma dem, och i hopp om byte anslöto sig även åtskilliga av 

de s.k. munafikun  ”de tvehågsna” (se 2:7, anm.) till expeditionen. 

Vid bäcken al-Muraisi lyckades Muhammed överrumpla fienden, 

och ett rikt byte föll i de rättrognas händer. Efter striden uppstod 
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en tvist mellan en mekkansk emigrant och en man från Medina; 

vardera fick bistånd av sina landsmän, och ett inbördes krig var 

nära att utbryta. Endast med svårighet lyckades Muhammed 

lugna den upphetsade stämningen. För övrigt har detta fälttåg, 

som förelägges dels till år 5, före  gravkriget, dels till år 6, alltså 

efter dess slut, blivit särskilt ryktbart på grund av Aishas flitigt 

kommenterade äventyr (se 24:11, anm.) under detsamma. 

  I slutet av år 6 (våren 628) tillkännagav Muhammed sin avsikt 

att företaga en färd till Mekka. Han fick visserligen icke den 

anslutning bland beduinerna, som han väntat sig, men bröt 

ändock upp med sina trogna under föregivande, att de ämnade 

besöka Mekka uteslutande som pilgrimer i fredliga avsikter. När 

han kom till al-Hubadaibija i närheten av Mekka, sände han bud 

till mekkanerna och föreslog en fredlig uppgörelse på så sätt, att 

han skulle avhålla sig från alla fientligheter, om han finge besöka 

helgedomen. 

 Underhandlingarna drogo emellertid ut på tiden, och till sist 

skickades Otman b. Affan, vilken härstammade från stadens 

förnämsta familj, som Muhammeds ombud till Mekka. Då han 

icke återkom inom tre dagar och det tillika utspreds ett ogrundat 

rykte, att han blivit mördad, beredde sig Muhammed på det 

värsta, varför han sammankallade sina anhängare och lät dem 

svära att vara honom trogna intill det sista. Kort därefter anlände 

några underhandlare från Mekka , som föreslogo, att Muhammed 

för denna gång skulle avstå från vallfärden på det villkor, att han 

erhöll tillåtelse att besöka Mekka följande år. Till stor 

missräkning för sina följeslagare gick Muhammed in på förslaget, 

varpå man avslöt ett vapenstillestånd på tio år.  

 Någon tid efter återkomsten till Medina företogs en expedition 

mot den judiska kolonien Haibar norr om Medina. 

 Invånarna inneslöto sig i sina befästade borgar, men Muhammed 

betvang dem till medhjälp av förrädare, och judarna måste 

underkasta sig. Profeten lät dem behålla livet, men tvang dem att 
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utlämna all sin egendom, och för framtiden fingo de stanna kvar 

som arrendatorer av jorden mot erläggande av halva inkomsten i 

arrende. 

  I överensstämmelse med fördraget i al-Hudaibija avlade 

Muhammed mot slutet av år 7 (våren 629) ett besök i Mekka och 

genomförde därvid några smärre ändringar i 

vallfärdsceremonierna. Under den följande tiden fortsattes 

fälttågen mot beduinerna, men då han skickade en här mot de 

kristna i Palestina, blev denna i grund slagen vid al-Mu´ta öster 

om Döda havet. Detta skedde år 8 (sensommaren 629).                                                                 

Omsider kunde Mohammed realisera sin älsklingsplan att draga 

mot Mekka. En obetydlig tvist mellan ett par arabiska stammar 

gav honom en välkommen anledning att inskrida, trots det förut 

ingångna tioåriga stilleståndet, och i Ramadan år 8 (början av år 

630) tågade han i spetsen för 10,000 man mot Mekka, varpå han 

intog staden nästan utan motstånd. Därpå lät han förstöra alla 

avgudabilder inom Mekkas område, och samma öde vederfors de 

flesta hedniska tempel i hela Centralarabien. Sedan vände han sig 

mot Hawazinstammarna öster om  Mekka. I dalen Hunain 

överföllos Muhammeds trupper av fienden. Vid den första 

sammandrabbningen svek de rättrognas mod, och hela hären 

råkade i oordning; de tillbakadrivna muhammedarnerna samlade 

sig emellertid på nytt och slogo beduinerna på flykten.                                  

Ett mycket rikt byte blev segrarens lön, men innan detta 

fördelades bland deltagarna i fälttåget, drog Muhammed mot 

Ta´if och började belägra staden. Försöket lyckades dock icke, 

utan han måste avstå från denna plan. Sedan fördelade han det 

byte, som tagits vid Hunain, bland de rättrogna, men uppväckte 

därigenom rätt mycket missnöje, emedan hans gamla anhängare 

ansågo, att de nyomvända blivit över hövan gynnade på deras 

bekostnad.  

 Sommaren630 tillkännagav Muhammed sin avsikt att företaga ett 

stort fälttåg mot det bysantinska riket. Åtskilliga fruktade 

strapatserna under den hetaste årstiden och föredrogo att stanna 
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hemma, men ehuru stämningen i allmänhet icke tyckes hava varit 

synnerligen entusiastisk, lyckades dock Muhammed samla en 

betydande här och bröt upp från Medina. Han kom dock aldrig 

längre än till Tabuk, en oas vid gränsen mot Syrien. Här vände 

han om och begav sig tillbaka till Medina samma väg, som han 

hade kommit, utan något annat resultat än att några kristna 

städer hyllade honom och förklarade sig villiga att erlägga skatt. 

Kort därefter skickade invånarna i at-Ta´if sändebud till Medina 

och övergingo  till muhammedanismen. Under den närmast 

följande tiden underkastade sig även de sydarabiska stammarna.                         

År 9 (våren 631) sändes Abu Bekr till Mekka som anförare för den 

stora pilgrimskaravanen, och vid avslutandet av 

vallfärdsceremonierna upplästes därstädes den högtidliga 

proklamation mot hedningarna, som innehålles i sur. 9. Härefter 

hade hedningarna intet annat val än att övergå till 

muhammedanismen, såvida de ej ville utsätta sig för kamp på liv 

och död. 

 Följande år företog Muhammed en sista vallfärd till Mekka, den 

s. k. ”avskedsvallfärden”. I samband därmed påbjöd han flera 

borgerliga och religiösa stadgar, bland annat om införandet av 

ett rent månår utan skottdagar. Kort efter sin återkomst till 

Medina insjuknade han och dog måndagen den 8 juni 632. Han 

ligger begraven i Medina.  

 Under de närmaste årtiondena efter Muhammeds död erövrade 

hans anhängare återstoden av Arabien, hela Egypten, Syrien och 

Palestina jämte stora delar av Persien och Norra Afrika. Tillika 

med sitt politiska välde utbredde de även sin religion och sitt 

språk. Arabiskan hör därför ännu i dag till jordens mest använda 

tungomål. 

 Att Muhammed själv fullt och fast trott på sin gudomliga 

sändning, då han uppträdde som förkunnare av en ny religion, 

framgår otvetydigt både av Koranen och de arabiska 

skildringarna av hans liv. Visserligen framträdde han efter 

utvandringen till Medina i en vida sämre dager än förut, och mer 
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än en gång tillgrep han en improviserad uppenbarelse för att reda 

sig i en kinkig situation, men det torde dock kunna sättas i fråga, 

huruvida han verkligen var fullt medveten om sin bristande 

objektivitet i dylika fall. Praktisk klokhet ägde han i fullaste mått, 

men någon skarp och konsekvent tänkare var han icke, och han 

gick så fullständigt upp i sitt värv, att han icke heller var 

nogräknad om medlen, blott de för tillfället ledde till målet. I alla 

händelser bör han som varje annan människa bedömas efter den 

tid och det folk han tillhörde.”                                      
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7. ÄNGLAR 

”Koranens innehåll finns inte.” Så är det skrivet redan på den här 

bokens framsida. Därför är det enormt viktigt, att Du som 9-årig 

redan nu tar personlig ställning till om det i verkligheten finns 

änglar eller ej. Muhammed påstår ju, att Guds ord förmedlades till 

honom av en ängel. Finns inte den ängeln i verkligheten så finns 

inte heller innehållet i Koranen. Då behöver Du alltså inte alls bry 

Dig om vad som Koranens innehåll tvingar Dig till. 

”Gud talar till människan på något av de tre följande sätten: 

1. Genom inspiration som inträffar i form av tankar eller idéer 

vilka Gud placerar i fromma människors hjärtan. 

2. Genom syner eller visioner i sömn. 

3. Genom den himmelske budbäraren Gabriel, som sänds ned 

till den mänskliga budbäraren.” (K 42:51)                                                

”Den sista formen är den högsta och det var i denna form 

Koranen kom ned till Muhammed. Den är begränsad till 

profeterna av vilka Muhammed var den siste. (IVT s 91) 

 Om Du inte tror, att änglar finns i verkligheten, behöver Du inte 

läsa mera av det här kapitlet. Men om Du tror att de finns eller är 

särskilt intresserad bör Du läsa vidare. Änglatro finns både i 

judendomen och  kristendomen  men den kritiserades under 

upplysningen som vidskepelse. (SU ”Ängel”) 

 Bibeln är svävande om vad som menas med ”änglar”. Där skiljs 

mellan ”änglar” och ”HERRENS änglar”. Vanliga änglar kan 

man se och höra, de kan dessutom äta. HERRENS ängel kan bara 

höras. Änglatro i viss mening ansåg Paulus, den kristna kyrkans 

skapare, vara oförenlig med friheten i Jesus. National-

encyklopedin framhåller, att änglatro är central inom Islam.  
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I Svensk Uppslagsbok berättas det, att Luther bibehöll änglatron 

men varnade för missbruk. Upplysningstiden angrep änglatron 

som vidskepelse. Muhammed påstår, att han både sett och hört 

ängeln Gabriel och denne dessutom gripit tag i honom och pressat 

honom till dess att all kraft lämnat honom. Tron på änglar är den 

tredje av de fem trossatserna i Islam (K 2:177). 

 Om vad änglatro innebär inom Islam har författarinnan AYAAN 

HIRSI ALI skrivit i en av sina böcker, ”KRÄV ER RÄTT” i 

kapitel 2  ”Lämna oss inte i sticket. Unna oss en Voltaire.” Just 

Voltaire var kanske den mest betydande av filosoferna under 

upplysningstiden. För att få en uppfattning om hur viktig tron på 

änglar och demoner är i Islam ber vi alla läsare noga studera detta, 

som citeras längre fram. 

 Ordet vidskepelse är som Svensk Uppslagsbok betonar, inte 

något som är en gång för alla bestämt och avgränsat. Det varierar 

alltefter tid och rum. Som redan framgått anser den här boken, att 

änglatro är vidskepelse och att det nu är hög tid att fortsätta 

upplysningstidens arbete. Genom att föra detta vidare är det Du 

själv som är den Voltaire Ayaan Hirsi Ali efterlyste och önskade. 
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 FYRA KORANCITAT: 

 2:97-98. SÄG (Muhammad): ”Den som är fiende till Gabriel - 

som på Guds befallning låter (uppenbarelsen) sjunka in i ditt 

hjärta med bekräftelse på det som ännu består (av äldre tiders 

uppenbarelser) och ger de troende vägledning och ett budskap av 

hopp- 98. Den som är Guds fiende och fiende till Hans änglar och 

hans sändebud och till Gabriel och Mikael (skall veta att) Gud är 

fiende till dem som förnekar sanningen.” 

 42:51. Det är inte människan givet att Gud talar till henne på 

annat sätt än genom ingivelse eller från andra sidan av ett  

förhänge eller genom ett sändebud som Han sänder och som 

uppenbarar det Han vill (skall uppenbaras). Gud är upphöjd, vis. 

 53:1-11. 1. VID den sjunkande stjärnan! 2. Er landsman har inte 

gått vilse och han är alls inte besatt. 3. Och han talar inte av egen 

drift- 4. nej, (det är) uppenbarelsens ord, 5. som en av de allra 

mäktigaste lär honom, 6. (en ängel) stark och vis. Och han 

framträdde i sin verkliga skepnad 7. över horisonten; 8. därefter 

närmade han sig till dess han stod (svävande i luften) 9. på två 

båglängders avstånd eller ännu närmare. 10. Så uppenbarade 

(Gud) det han ville uppenbara för Sin tjänare. 11. Hjärtat tog inte 

miste på vad han såg. 

 81:19-24. 19. Denna (Skrift) är förvisso (Guds) ord, framsagda 

av en ädel budbärare, 20. en som äger stor makt och vars plats är 

nära Herren till allmaktens tron, 21. åtlydd och därtill högt 

betrodd! 22. Er landsman är inte besatt av andar- 23. han såg helt 

visst (budbäraren) vid den klara horisonten- 24. och han 

undanhåller ingenting av (vad han fått veta av) det som är dolt för 

människor. 
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SAKUPPLYSNINGAR BIBELN 

ÄNGLAR. Såväl det hebreiska folket som det grekiska uttrycket 

för ängel betyder sändebud: Ps. 104:4 innehåller därför i någon 

mån en dubbelmening. -Förbindelsen HERRENS ÄNGEL är ock 

dubbeltydig: På flera ställen i Gamla test., t.ex. 1 Mos. 16:7 (jfr v. 

13).2 Mos. 3:2 (jfr v 16). Dom. 13:3 f. (jfr v 22). Användes den om 

den gestalt vari Herren själv uppenbarade sig, när han uppträdde 

på jorden. –Andra bibliska namn på änglarna äro de heliga (5 

Mos. 33:2. Job 5:1. Ps. 89:6. Dan. 4:14.Syr. 42:17. Judas v. 14) 

och Guds söner (1 Mos. 6:2, 4. Job 1:6. Ps 29:1. 89:7: jfr 

gudason, Dan. 3:25). I Job 38:7 ställas Guds söner i parallellism 

med stjärnorna: änglarna stå här i samma förhållande till 

stjärnorna som i citaten under SEBAOT: bakom den lysande 

himlakroppen föreställer man sig en himmelsk varelse i 

människoskepnad. Solen, månen och stjärnorna kunna därför i 

Josefs dröm ”buga sig” för honom (1 Mos. 37:9; jfr Dom. 5:20).  

Himmelens härskaror i gamla test. Motsvaras i Nya test. av 

himmelens makter (Matt. 24:29. Mark. 13:25. Luk. 21:26). Enligt 

somliga uttolkare avses änglar med de gudar som omtalas i Ps. 

82. Redan i Gamla test.s antydes tillvaron av olika rangklasser i 

änglarnas värld. Mikael nämnes i Dan 10:13 såsom en av ” de 

förnämsta furstarna” i andevärlden. I Nya test.(Judas v. 9) 

betecknas han såsom överängel. I Efeser och Kolosserbreven 

omtalas ett flertal klasser inom andarnas rike: furstar,väldigheter, 

makter, herrar, tronänglar, världshärskare. Några av dessa 

omnämnas också i Rom. 3:38. 1 Kor. 15:24. 2. Petr. 2:10. Judas 

v. 8. – Bland änglarna nämnas ock skyddsänglar för folk och 

enskilda: Dan. 10:13 f. Matt. 18:10. Apg. 12:15 Jämväl allahanda 

opersonliga jordiska ting och företeelser sättas i förbindelse med 

andemakter, vilka såsom ett slags skyddsandar stå bakom dem 
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och äro herrar över dem: vattnets ängel (Upp. 16:5). eldens ängel 

(Upp. 14:18). vindarnas ängel (Upp.7:1). Se vidare Vish. 13:2. 

Dessa bakom de jordiska tingen stående andemakter avses 

sannolikt med de grekiska uttryck för vilka makter, världens 

makter ha valts såsom den mest passande översättningen (Gal. 

4:3, 9. Kol. 2:8, 20). 

Underkastelsen under den judiska ceremoniallagens 

bestämmelser betydde för Paulus underkastelse under de 

andemakter som stodo bakom de ting och företeelser om vilka den 

ville binda människor; därför var en sådan underkastelse 

oförenlig med friheten i Kristus. – När samma grekiska ord som i 

Gal. 4:9 återgives  med ”makter” i 2 Petr. 3:10 f. översättes med 

himlakroppar, har för sammanhangets skull en mer inskränkt 

betydelse hos det flertydiga ordet upptagits. 
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1 Mos. 

16 KAPITLET  

Hagar och Ismael. 

Och Sarai, Abrahams hustru, hade icke fött barn åt honom. Men 

hon hade en egyptisk tjänstekvinna, som hette Hagar; 

2. och Sarai sade till Abraham. ”Se, HERREN har gjort mig 

ofruktsam, så att jag inte föder barn; gå in till min tjänstekvinna. 

7. Men HERRENS ängel kom emot henne vid en vattenkälla i 

öknen, den källa som ligger vid vägen till Sur. 

8. Och han sade: ”Hagar, Sarais tjänstekvinna, varifrån kommer 

du, och vart går du?” Hon svarade: ”Jag är stadd på flykt ifrån 

min fru Sarai.” 

9. Då sade HERRENS ängel till henne: ”Vänd tillbaka till din fru, 

och ödmjuka dig under henne.” 

10. Och HERRENS ängel sade till henne: ”Jag skall göra din säd  

mycket talrik, så att man icke skall kunna räkna den för dess 

nyckenshets skull.” 

11.Ytterligare sade HERRENS ängel till henne: ”Se, du är 

havande och skall föda en son; honom skall du giva namnet 

Ismael, därför att HERREN har hört ditt lidande.  
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19 KAPITLET 

Sodoms förstöring. Lots hustru och döttrar. 

Och de två änglarna kommo om aftonen till Sodom, och Lot satt 

då i Sodoms port. När Lot fick se dem, stod han upp och gick emot 

dem och föll ned till jorden på sitt ansikte 

2. och sade: ”I herrar, tagen härbärge i eder tjänares hus och 

stannen där över natten, och tvån edra fötter; sedan kunnen I i 

morgon bittida fortsätta eder färd.” De svarade: ”Nej, vi vilja 

stanna på gatan över natten.”  

3. Men han bad dem så enträget, att de togo härbärge hos honom 

och kommo in i hans hus. Och han tillredde en måltid åt dem och 

bakade osyrat bröd, och de åto. 
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NATIONALENCYKLOPEDIN 

Änglar (ytterst av grek. a´ngelos. eg. budbärare), enligt judisk 

och kristen tradition andeväsen som står i Guds tjänst. 

Religionshistoria 

I Gamla Testamentets äldre delar kallas änglarna vanligen Guds 

söner eller andar och utgör tillsammans den himmelska 

härskaran. Deras viktigaste uppgift är att vara Guds 

rådsförsamling och att utföra den  himmelska  kulten inför honom. 

Särskilt nämns serafer och keruber; de senare bär upp Guds 

tronstol. Gud sägs ibland skicka sändebud i mänsklig gestalt. 

  Inom den efterexiliska judendomen (tiden efter ca 538 f.Kr.) fick 

änglarna – sannolikt under babyloniskt och persiskt inflytande-

karaktären av kosmiska mellanväsen som vaktar över elementen. 

En lära om änglarna, angelologi, utvecklades alltmer. Änglarna 

tilldelas ibland den negativa rollen av himmelska portvakter, som 

hindrar människan att nå kontakt med Gud. Detta blev särskilt 

märkbart inom gnosticismen. Gränsen mellan änglar och 

demoner kan därför bli flytande. I Qumrantexterna (se 

Dödahavsrullarna) heter det att varje människa har en god och en 

ond ängel, som vill leda dem in på livets resp. dödens väg. 

  På Jesu tid avvisades tron på änglar ännu av saddukéerna, men 

den omfattades av fariséerna och övertogs av den kristna kyrkan. 

I evangelierna (särskilt Luk. 1-2) berättas om änglar som Guds 

budbärare. De omtalas även i Uppenbarelsebokens visioner. Även 

onda änglar förekommer i Nya Testamentet; från början har de 

tjänat Gud men sedan avfallit från honom (Matt. 25:41, Jud. v.6). 

I anslutning till Jes. 14:12 uppfattade man i den tidiga kyrkan 

djävulen som en fallen ängel (Lucifer). 



94 
 

  Kulten av änglar motarbetas, under polemik mot gnostikerna, 

redan i N.T. (Kol. 2:18), men i den tidiga kyrkan spelade 

änglarna en viktig roll i liturgi och föreställningsvärld och 

indelades i olika klasser.  Ärkeänglarna sägs ibland vara sju, från 

medeltiden vanligen tre eller fyra; Gabriel, Mikael, Rafael och 

ibland Uriel. Den högsta rangen   tilldelas oftast  Mikael, som i 

judisk litteratur framställs som Israels särskilda beskyddare. I 

Dionysios Areopagitas system med nio änglakörer intar 

ärkeänglarna dock näst lägsta platsen, närmast över de vanliga 

änglarna. Seraferna och keruberna intar de två högsta platserna. 

Övriga änglakörer kallas med N.T:s språk ”troner och 

herravälden, härskare och makter” (Kol. 1:16) samt ”krafter” 

(Ef. 1:21). I liturgin, både i öst-och västkyrkan, nämns änglarna i 

prefationen (före övergången till Sanctus). Ärkeänglarna har fått 

egna dagar i kalendern. Mycket tidigt möter tron att varje 

människa har en egen skyddsängel (t.ex. Matt. 18:10). 

  Reformationen behöll tron på änglarna som människornas 

hjälpare. I Sverige framhävdes änglarnas roll särskilt av Jesper 

Swedberg och hans son Emanuel Swedenborg. Den senare hade 

också visioner av änglar som undervisade honom om livet bortom 

döden; änglar har f.ö. ofta förekommit i religiösa visioner, också i 

nutiden, och uppfattas som räddare ur faror.  

 Det var i äldre tid allmän kristen tro att den fromme vid döden 

beledsagas till himlen av en skara änglar. Uppfattningen att 

människan själv blir en ängel efter döden, först formulerad av 

Origenes, har sällan vunnit anslutning, men den omfattades av 

Swedberg och Swedenborg och förekommer i svensk 

folkreligiositet. Rester av Swedbergs änglapsalmer finns kvar 

också Den svenska psalmboken 1986 (Sv.Ps. 6, 167 och 458); 



95 
 

änglar i den himmelska lovsången, änglar som budbärare och 

skyddsväsen och som väktare över stoftet i graven. 

 Även i de flesta andra religioner finns föreställningar om 

mellanväsen mellan gudomen och människorna. I Islam räknas 

tron på änglar som central (jfr Koranen, sura 2:177/172).  

Änglarna är av ljusnatur och är Guds lydiga tjänare och 

sändebud. Jibril (Gabriel) är uppenbarelsens ängel, tillsammans 

med Mikail (Mikael). Änglarna anses närvara vid den troendes 

bön samt vid dödsstunden. Dödsängeln Izrail och domsbasunens 

ängel Isfrail är inte nämnda vid namn i Koranen men väl i 

traditionen, liksom de änglar, Munkar och Nakir, som förhör den 

avlidne i graven. De 19 helvetesväktarna räknas också till 

änglarna. En speciell grupp är de som ”förts nära Gud” (al-

muqarrabun), dvs. de keruber som är runt Guds tron och prisar 

honom både dag och natt. Inom zoroastrismen kämpar 

änglaskaror på både Ahura Mazdas och Angra Mainyus sida, och 

amesha spentas ingår med skiftande betydelser i den gudomliga 

hovstaten. Nordbuddhismens himmelskt musicerande bodhisattvor 

erinrar slående om motsvarande kristna föreställningar. 
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SVENSK UPPSLAGSBOK 

Ängel (grek.an´gelos; bud). I de flesta religioner finnas 

föreställningar om mellanväsen mellan gudomen och 

människorna, ä. Behovet av att minska avståndet mellan guden 

och världen torde ha bidragit till ä.-trons uppkomst. I den äldre 

israelitiska religionen tänktes stundom Jahves budskap till 

människorna förmedlade genom hans ä.(t.ex. I Mos. 16:7; 21:17; 

2 Mos.3:2). Därjämte tänkte man sig, att Gud var omgiven liksom 

av en himmelsk hovstat av ä. och gudaväsen (I Mos.6:2; 28:12; 2 

Kon. 22:19 f.; Jes. 6:2 f.). Först i senjudendomen kom emellertid 

ä.-tron, möjl. under påverkan från persisk religion, att spela en 

större roll. Ä:s antal var oräkneligt, men vissa av dem framträdde 

under särskilda egennamn och hade mera konkret gestalt. Ä. 

indelas i klasser, t.ex. kerubim, serafim och ofannim. De 

förnämsta voro ”ansiktets ä.”, som hade tillträde till Guds ansikte 

(Jfr Tob. 12:15; Joh. Upp. 8:2) De bruka anses motsvara den från 

grekiskan hämtade betäckningen ä r k e ä n g l a r  

(grek.archan´gelos). Den hebreiska motsvarigheten till detta ord 

(sar) användes dock i judiska skrifter icke som beteckning för en 

avgränsad grupp av ä. utan var en titel, som utan att ange ä.-klass 

kunde tilläggas olika ä. av högre rang. Av den medeltida kyrkan 

erkändes 3 ärke-ä., näml. M i k a e l, den gudalike (quis ut Deus),            

G a b r i e l, Guds styrka (fortitu´do Dei), och R a f a e l, Guds 

helande kraft (medici´na Dei). Även en fjärde, U r i e l, Guds ljus 

(lu´x Dei), har upptagits i traditionen. En stor roll spelade i 

anslutning till 1 Mos. 6:1 ff. tanken på en grupp av ä., som avfallit 

från Gud, på ett illegitimt sätt uppenbarat de gudomliga 

hemligheterna för människorna och därigenom givit upphov till 

mänsklighetens fördärv (se t.ex. 1 Henok 6-8; jfr ”djävulen och 

hans änglar”, Matt. 25:41). Även Jesus räknar med den gängse 
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judiska ä.-tron (Matt. 16:27, 18:10 m.fl.), likaså Paulus; i Joh. 

Upp. talas bl.a. om de 7 församlingarnas ä., eldens ä. (14:18), 

vattnets ä. (16:5), vindarnas ä. (7:1). De tidigare kyrkofäderna 

tillskrevo i allm. ä. en viss ”eterisk” kroppslighet, och under 

medeltiden utvecklades en invecklad ä.-lära med inslag av 

kosmologiska spekulationer (ä. ansågos röra himlasfärerna el. 

fattades som stjärnornas själar; se även Änglakörer). Thomas ab 

Aquino framställde dem som rent andliga, Gud närastående 

väsen, vilket i huvudsak förblivit den romersk-katolska kyrkans 

lära (ä.-fester: 24/3 Gabriel, 29/9 ”Mikaelis”( jfr Mikael; firas 

även 8/5), 2/10 skyddsängelsfest, 24/10 Rafael). Luther bibehöll ä. 

–tron men varnade  för missbruk.Upplysningstiden angrep den 

som vidskepelse. – Jfr  Skyddsängel. 

”Vidskepelse innebär ej något en gång för alla bestämt och 

avgränsat,  utan det är i stället fråga om ett relativt begrepp, som 

varierar alltefter tid och rum. Vi kunna i själva verket blott 

fastslå, vad vi anse vara, icke vad som verkligen är v. Man skulle 

kunna uttrycka saken så: Vad som ej står i överensstämmelse med 

en viss given tidsreligion el. vetenskap, måste anses oriktigt; om 

man i alla fall sätter tro därtill, kallas det v. i synnerhet 

folkmedicinens historia men även andra v.-komplex erbjuda 

många exempel på att föreställningar och uppfattningar, som 

under en viss given tid ansetts som vetenskapligt grundande, vid 

en senare tidpunkt betraktats som v. (t.ex. astrologi, alkemi och 

kiromanti). Å andra sidan saknas ej exempel på att uppfattningar, 

som man länge förhånat som vidskepliga, vid närmare granskning 

befunnits välgrundade. Således betecknades suggestionens och 

hypnotismens fenomen länge av den officiella vetenskapen som 

svindel och humbug. 
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 V. gör sig ej lika påtagligt gällande under alla livets förhållanden 

och inom alla yrken. Det vidskepliga sinnelaget går helt visst 

aldrig att utrota, därtill är det alltför fast förankrat i 

människonaturen. Vissa yrken el. sysselsättningar väcka i alldeles 

särskilt hög grad till liv vidskepliga föreställningar av olika slag. 

Härvid är det a n t i n g e n fråga om varaktig fara, i det man 

ständigt svävar i livsfara utan att på något effektivt sätt kunna 

skydda sig, el. o c k s å är man mer el. mindre utlämnad åt 

tillfälligheternas spel.  Hit höra t.ex. förbrytare, sjömän, soldater, 

flygare, jägare, spelare. Detsamma gäller om många svårt el. 

obotligt sjuka, vilka, då alla den vetenskapliga medicinens medel 

visat sig gagnlösa, gärna ta sin tillflykt till allehanda vidskepliga 

metoder. Mycket vanlig är kriminell v., som förekommer ej blott i 

länder med låg folkupplysning; det har i stället ända in i de sista 

årtiondena kunnat påvisas, att även högt civiliserade länder, även 

Sverige, de mest olikartade vidskepliga föreställningar på ett el. 

annat sätt kunna sättas i samband med begångna brott. 

Förbrytaren kan t.ex. tro, att han genom att på brottsplatsen 

kvarlämna vissa med hans personi intim förbindelse stående 

föremål (ss. exkrementer) kan förhindra el. fördröja brottets 

upptäckande, el. också anser han sig kunna genom innehav av 

vissa föremål (”förbrytartalismaner”) främja förövandet av vissa 

brott. 

  Krigsvidskepelsen är genom ett stort material känd från 1:a 

världskriget, och efter allt att döma har v. spelat en liknande roll 

under 2:a världskriget. Ännu mer än under tidigare strider hotas 

den moderne soldaten av tusentals faror, inför vilka han känner 

sig fullständigt maktlös, och detta måste predisponera till 

vidskepliga tankar. Då man dagligen måste konstatera 

människans oförmåga att säkerställa sig mot krigets 
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förstörelseredskap, ligger det nära till hands att söka tillförsäkra 

sig bistånd av övernaturliga krafter. Allbekant är, hur ofta de 

mest egendomliga tillfälligheter förekomma, som för den ej alltför 

omdömesgille kunna te sig som orsakade av en högre makt. 

Otaliga äro de fall, då en lätt el. ej alls sårad soldat med nöd 

undgått döden. Här tränger sig alltför lätt den tanken fram, att en 

välvillig försyn ändrat kulans riktning, och härifrån är det blott 

ett steg till tron, att en medaljong el. ett papper med därå 

nedskrivet bibelspråk (ett s.k. himmelsbrev*), som krigaren av sin 

mor el. hustru fått med sig i fält,  haft magiskt inflytande, så att 

han haft dem att tacka för att han fått behålla livet. Påfallande är, 

att i krigstider vidskepliga föreställningar ej sällan bli religiöst 

betonade; tro och v. visa sig nära besläktade. 

  V. bland sjömän och fiskare (sjömansskrock) tager sig de mest 

olikartade uttryck. Vissa veckodagar och möten med vissa män, 

kvinnor el. djur betraktas som dåliga förebud med vidskeplig 

fruktan. Särsk. anses präster ha ett dåligt inflytande, helt visst på 

gr. av deras svarta klädsel och deras uppgift att begrava avlidna. 

Det är olyckligt ej blott att ha en präst ombord på fartyget utan 

även att tala med en sådan el. möta honom på land, just innan 

man beger sig till sjöss.  

  Frågan om v:s uppkomst och orsaker låter sig ej allmängiltigt 

besvaras. Om en person gör en iakttagelse och härleder denna ur 

en viss orsak och om han sedan råkar göra en snarlik iakttagelse 

under liknande förhållanden, så stannar detta outplånligt i hans 

minne, medan han däremot glömmer bort iakttagelser, som utvisa 

motsatsen. Denna allmänmänskliga egenskap att komma ihåg 

somliga saker men glömma bort andra är orsak till en mängd v., 

t.ex. den allmänt spridda åsikten, att ombyte av väderlek skulle 

inträffa vid månskifte. En person hat t.ex. under ett år tre gånger 



100 
 

lagt märke till att vädret ändrat sig vid fullmåne, men vid de 

övriga månskiftena har det varit oförändrat. Han kommer ihåg de 

tre gångerna och tar det som bevis för sin falska uppfattning, men 

de övriga gångerna har han glömt bort. På samma sätt 

uppkomma även andra v., t.ex. att man kommer att råka ut för en 

olycka, om en katt springer över vägen. Enl. en allmänt spridd 

folktro måste man då spotta tre gånger för att avvärja olyckor.  

Om en olycka verkligen inträffar, så glömmer man det aldrig och 

finner sig styrkt i sin v. utan att betänka, att det oändligt ofta ej 

alls händer någon olycka efter ett sådant möte med en katt”. (SU)   
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ISBN 91-85015-62-8 

Om kvinnor, islam och en bättre värld 

AYAAN HIRSI ALI 

Kapitel 2. Lämna oss inte i sticket. Unna oss en Voltaire.                                                           

”Den som sedan den 11 september följer debatterna i tidningar, 

TV och andra diskussionsforum kan näppeligen dra andra 

slutsatser än att  kritiken mot islam har ökat starkt både i 

Nederländerna och resten av västvärlden. Gång efter annan 

infinner sig frågan om islam i sin nuvarande form är förenlig med 

demokratin och rättsstaten som vi tolkar dessa begrepp i 

Nederländerna. Eller behövs det en upplysning och modernisering 

inom islam?                                                                    

 Förra veckan organiserade förlaget Van Gennep och tidningen 

Trouw en sådan diskussion på De Balie i Amsterdam under 

rubriken ”Voltaire och islam”. Frågan var om islam behöver en 

Voltaire. Var har det blivit av den bitande kritiken mot islam? 
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Eller är det i själva verket så att Voltaires kritiska anda måste 

riktas mot den västerländska kulturen? 

 För att kunna ge ett svar på frågan om dagens muslimska värld 

och västvärlden går ihop kan det vara en god idé att lägga de 

båda världarna bredvid varandra. 

                                                                                              

 Islamisk fundamentalism och politisk islam uppstår inte ur intet. 

De behöver en grogrund för att slå rot och växa och i vilken de 

kan omformas till de oerhört farliga varianter som vi har 

konfronterats med sedan den 11 september. Grogrunden utgörs av 

islam såväl som muslimer över hela världen som för den islamiska 

läran vidare i vardagslivet. Därför måste vi till att börja med, titta 

närmare på islams källor. Hur stora skillnaderna mellan 

muslimer än må vara så är den muslimska läran och det sätt på 

vilken den utövas i praktiken som kan utgöra en grogrund för 

utväxter som fundamentalism och, i slutändan, även terrorism. 

  I Letter & Geest den 10 november visar författaren Leon de 

Winter på ett antal missförhållanden i delar av den muslimska 

världen. Även om jag inte delar de Winters uppfattning att det är 

ett tredje världskrig som pågår, så stämmer hans beskrivning av 

den muslimska världen. 

  Till att börja med ger de Winter en utmärkt beskrivning av den 

ideologi som drev gärningsmännen den 11 september och deras 

anhängare. Den ideologin stöder sig på islams källor. Det är en 

religiös ideologi vars ramar utgörs av ”styrka och svaghet, 

dominans och förnedring, evighet och timlighet, renhet och 

fördunkling”, och vars helhet endast och allenast försvaras med 

gudomlig rättfärdighet. 
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  Av egen erfarenhet vet jag att den muslimska världen är strikt 

hierarkiskt indelad. Allah är allsmäktig och människan är hans 

slav och har att hålla sig till Hans lagar. De som tror på det som 

står i Koranen, tror på Allah och erkänner Muhammed som hans 

profet står högre än kristna och judar, och de i sin tur står i 

egenskap av ”Bokens folk” högre än avfällingar och otrogna. 

Människor som inte håller sig till det föreskrivna måste förnedras 

eller mördas i Guds namn.                

 Livet på jorden är förgängligt och är bara till för att de troende 

ska kunna bevisa sin gudfruktighet genom att strängt iaktta sina 

skyldigheter gentemot Honom och på så vis göra sig förtjänta av 

en plats i himlen. De otrogna är bara satta på jorden för att tjäna 

som exempel på hur man inte ska bära sig åt. HALAL (det som är 

tillåtet) och HARAM (det som är förbjudet) är centrala begrepp i 

muslimers vardag. Det gäller för alla muslimer över hela världen. 

Dessa begrepp inverkar på livets samtliga områden. För varje 

aspekt är det fastställt vad och om vad man får och inte får tänka 

och känna och hur man får handla. Levnadsreglerna gäller både i 

den privata och offentliga sfären  Sharian -den islamiska lagen- 

står högre än alla av människor utformade lagar och regler. Och 

stor det är varje muslims plikt att i så utsträckning som möjligt 

iaktta sharian. Fundamentalisterna spelar på det här när de hela 

tiden påpekar att mer måttfulla muslimer lever i strid med den 

islamiska läran. 

 Allt detta får vi muslimer lära oss så tidigt som möjligt av våra 

föräldrar, på koranskolor och i moskéer. Muslimer i Europa och 

USA får dessutom särskild undervisning meddelst skrifter av 

exempelvis Yusuf al Qaradawi, som av arabisten Marcel 

Kurpershoek (NRC Handelsblad, den 3 november) betraktas som 

en måttfull muslimsk teolog och en lämplig samtalspartner för 
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västerländska instanser.  I själva verket är al-Qaradawi allt annat 

än måttfull. I sin bok The Lawful and the Prohibited in Islam - 

som uteslutande är avsedd för västerländska muslimer – skriver 

han att det är den muslimska gemenskapens plikt att inhämta 

militära färdigheter för att kunna försvara sig mot Guds fiender 

och värna om islam. Muslimer som inte gör det gör sig enligt al-

Qaradawi skyldiga till en svår synd. Längre fram i boken berättar 

han att alla mänskliga lagar är bristfälliga och ofullständiga i och 

med att lagstiftarna har begränsat sig till materiella 

angelägenheter och försummat religiösa och moraliska krav. 

Västerlänningar kan knappast föreställa sig hur mycket han 

därmed underminerar den demokratiska lagstiftningsprocessen i 

de muslimska läsarnas ögon.  

Med rätta beskriver Leon de Winter utövandet av islam som en 

scen på vilken ”rader av andar, änglar och demoner spelar 

viktiga biroller. Konservativa muslimer utesluter därför inte att 

deras fiender smider komplotter med övernaturliga krafter, och 

mot sådana krafter har den genomsnittliga muslimen naturligtvis 

inte mycket att sätta emot”. I det här sammanhanget citerar de 

Winter den israeliska professorn Emmanuel Sivan som har forskat 

i fundamentalism: ”En värld befolkad av andar, dödas själar, 

goda och onda djinner (osynliga väsen); en värld som hotas av 

satan och hans demoner och deras magi, i vilken troende kan 

befrias av heliga män och änglar om så krävs genom under; en 

värld i vilken kommunikationen med de döda (framför allt den 

egna familjen) är något alldagligt och det övernaturliga betraktas 

som något verkligt och nära nog påtagligt. 

”För mig som muslim är det lätt att känna igen de här 

karakteriseringarna. Överallt i världen uppfostras muslimer med 
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denna typ av övernaturliga företeelser, och oavsett vad man 

ägnar sig åt så har man alltid livet efter detta i åtanke. Utifrån det 

hyser man också uppfattningen att martyrskap belönas med 

paradiset. Det skulle vara oerhört givande att undersöka i vilken 

utsträckning bristen på sunt förnuft i utövandet av islam gör det 

möjligt att så många muslimer låter sig lockas av bin Ladins 

ideologi. 

 Det irrationella hatet mot judar och aversionen mot otrogna 

undervisas på många koranskolor och upprepas dagligen i 

moskéerna. Och inte nog med det; i böcker och artiklar, på 

kassettband och i medier framställs judar konsekvent som 

ondskans anstiftare. Jag har själv erfarit vilken djupgående 

verkan den här doktrinen kan ha: När jag själv såg en jude för 

första gången blev jag förvånad när det visade sig vara en 

människa av kött och blod. 

  Leon de Winter skriver att ilskan som många muslimer känner 

nu – och som har lett till starka antiamerikanska attityder och till 

konspirationsteorier – inte bara beror på att de är 

samhällsekonomiskt eftersatta jämfört med kristna och judar i 

västvärlden. ”Ilskan härrör också från en irrationell, konservativ 

och religiös upplevelsevärld i vilken Satan är en levande figur.” 

Jag skulle vilja gå ännu längre än de Winter och understryka att 

denna religiösa upplevelsevärld inte är exklusiv för radikala 

muslimer och fundamentalister, utan att den också är allmängods 

bland vanliga muslimer. Skillnaden är att fanatikerna inte låter 

det stanna vid hat, de är beredda att övergå till terror. 

 Vi muslimer får lära oss att betrakta livet på jorden som en 

investering i livet efter detta genom att hörsamma Guds vilja och 

lagar. Samhällets värderingar – heder och underkastelse – är av 
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långt större betydelse än individens självständighet. Religionen är 

inget instrument som är till för att skänka individen mening i 

tillvaron. I stället måste individen anpassa sig till religionen och 

överlämna sig till åt Gud. Det stämmer överens med den 

bokstavliga betydelsen av ordet islam: under Guds vilja. 

                                                                                                  

Många som är uppvuxna med och lever som utövare av islam är 

mottagliga för fundamentalism och radikalism, men de är också 

starkt benägna till en passiv livshållning och fatalism. Den som 

vill låta den islamiska läran komma till uttryck i praktiken och 

samtidigt vill integreras i det västerländska samhället kommer att 

få det svårt. I västvärlden konfronteras immigrerade muslimer 

med en uppochnedvänd värld. 

 Till skillnad från hur det förhåller sig i den muslimska världen 

lägger man i västvärlden stor tonvikt på individens ansvar och 

självständighet, och på nödvändigheten av att investera i det 

jordiska livet. Utbildning och arbete snarare än fromhet är 

avgörande för individens framgångar. I väster-ländska samhällen 

finns det inte någon förhärskande ideologi, utan flera ideologier 

vid sidan av varandra. Grundlagen anses viktigare än Guds 

heliga bok, och Gud spelar bara en roll i den privata sfären. 

Förhållandet och umgänget människor emellan regleras av lagar 

och förordningar som har utarbetats av människor, och de är inte 

eviga utan kan ändras och kompletteras med nya förordningar. 

Inför lagen är alla människor lika, även de som lever annorlunda 

än majoriteten. Kvinnor får delta i alla sammanhang (även om så 

inte alltid sker i praktiken) och homosexualitet är ingen synd som 

förtjänar dödsstraff och heller inget hot mot mänsklighetens 

fortbestånd, utan en form av kärlek som är lika normal som 

kärleken mellan heterosexuella. Dessutom är det inte bara inom 
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äktenskapet som kärleken får utrymme att spira, den kan upplevas 

mellan två människor i ömsesidigt samförstånd även utanför 

äktenskapet. Det finns olika sätt att förekomma och reglera 

graviditeter och att skydda sig mot sexuellt överförbara 

sjukdomar.  

 Judar är inga krigiska monster som vill förgöra alla muslimer 

och sprida skräck omkring sig, de är vanliga människor som har 

en fruktansvärd historia – förintelsen – bakom sig i Europa. Med- 

och motgångar är ingenting som förestavas av Gud, utan ett 

resultat av människans egna handlingar. Samhället är formbart, 

man kan själv skapa den miljö man vill leva i. Och livet efter detta 

har ingenting med den saken att göra. Det är upp till var och en 

om de vill tro på livet efter detta, men man träffar inga anstalter 

för evigheten. Mycket av det som är förbjudet inom islam 

uppskattas i västerländska samhällen, och mycket av det som en 

muslim är skyldig till förkastas som efterblivet här. 

 Den som tittar närmare på hur muslimer reagerade på 

terrorattentaten den 11 september och som ser hur muslimer 

reagerar på kritik mot islam märker att det finns väldigt få 

muslimer med en kritisk syn på islam. Ett par undantag är Afshin 

Ellian i Nederländerna och Salman Rushdie i England. I stället 

för självkritik får vi höra en lång rad förnekanden eller en 

uppräkning av yttre faktorer och konspirationer som är de 

”verkliga orsakerna” till alla missförhållanden i den muslimska 

världen. 

  Den ringa grad av självreflexion förstärks ytterligare av den 

hållning som intas av många västerländska tänkare och politiker. 

Med största möjliga försiktighet talar de om fanatismen som en 

aspekt av islam som föder våld. Eller så lutar de sig tillbaka och 
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säger: ”Ja, men så var det hos oss också en gång i tiden. Var inte 

rädd, islam reder sig vad det lider.”  

                                                                                                            

Det kan inte råda någon tvekan om att vår tids islam är oförenlig 

med betingelserna för den västerländska rättstaten. Sålunda är 

det nödvändigt med en upplysning inom islam. Men det är föga 

troligt att en upplysning inom den muslimska världen kommer att 

äga rum av sig själv. Författare, vetenskapsmän och journalister 

som yppar sin kritik måste fly till väst. Deras arbete är förbjudet i 

deras eget land. 

  Vad är det då som måste ske? På internationell nivå måste 

regeringsledare som Blair och Bush sluta säga att islam är 

tillfångatagen av en terroristisk minoritet. Islam är taget tillfånga 

av sig självt. Det vore till större nytta om de konfronterade Saudi 

Arabien med att den repressiva regimen, det demografiska trycket 

och det ensidiga religiösa utbildningssystemet föder fram 

extremister. 

  I Europa och Nederländerna kan den inhemska majoriteten 

hjälpa den islamiska minoriteten genom att inte bagatellisera de 

nuvarande förhållandena inom islam – förmörkelsen som Afshin 

Ellian talar om – utan i stället fördöma dem. Dessutom är de 

frågor och den kritik som riktats mot islam efter den 11 september 

till gagn för de muslimer som lever här. Att det ställs högre krav 

på minoriteters integration är en positiv utveckling, även om det 

inte är alla som kommer att inse det. Om vi låter avvikande röster 

komma till tals här så uppstår en motvikt till den ensidiga och 

mentalt förlamande religiösa retorik som miljontals muslimer får 

höra varje dag. Låt vår tids Voltairer verka i en trygg miljö för en 

upplysning inom islam. Den möjligheten är oss ofta inte förunnad 
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i våra egna hemländer. Islam har inte genomgått någon 

upplysningsprocess, och islamiska samhällen tampas fortfarande 

med samma problem som kristendomen före upplysningen. 

Bekantskapen med rim och reson skulle befria muslimska 

individer från oket av livet efter detta, ständiga skuldkänslor och 

fundamentalismens lockelser. Dessutom skulle vi lära oss att ta 

ansvar för vår eftersatta position och våra problem. Så lämna oss 

inte i sticket. Unna oss en Voltaire. 

S A M M A N F A T T N I N G 

Upplysningstiden angrep änglatron som vidskepelse (se sid 97).       

Den främste upplysningsfilosofen VOLTAIRE (1694-1778) skrev 

1741 skådespelet MAHOMET (=Muhammed på turkiska). 

Därefter har den teoretiska kritiken mot Islam legat nere. Världen 

blev upptagen av annat samtidigt som kalifatet blev allt svagare. 

Det upplöstes 1924. Innan dess skrev Nordisk Familjebok: 

”För öfrigt tyckas de muhammedanska staterna f.n. befinna sig i 

en afmattningsperiod, om och åtskilliga tecken tyda därpå, att den 

gamla hänförelsen ingalunda slocknat, och skulle den islamitiska 

fanatismen ännu en gång på allvar flamma upp mot ”de otrogne”, 

torde kristenheten få bereda sig på att möta en frultansvärd 

motståndare.” (NF ”Islam” spalt 922) (se sid 45 i den här boken) 

Nu har ”den islamitiska fanatismen ännu en gång på allvar 

flammat upp” till följd av oljeinkomsterna i Mellanöstern. 

För första gången sedan upplysningstiden återupptas genom den 

här boken den teoretiska kritiken av Islam. Samtidigt presenterar 

den en operativ plan för avislamiseringen. Om detta gjorts för sent 

återstår att se. 

Det beror på dig. 
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8. KORANEN 

Ordet ”koran” är arabiska och betyder läsning. Den senaste 

översättningen av denna, ”muslimernas heliga bok”, gjordes av 

Mohammed Knut Bernström på 1990-talet. Enligt många 

muslimer måste Koranen läsas på arabiska. Den kan inte 

översättas eftersom ”Guds ord inte kan rubbas eller tummas på” 

(K 18:27). Koranen består av suror (=kapitel) och verser. 

Uppställningen på sid  har 9 kolumner: 1. surans nummer, 2. 

namn på arabiska och svenska, 3. tidskommentar, 4. given i 

Mecka ”k” eller Medina ”d”, 5. förord 1 eller flera sidor, 6. antal 

sidor, 7. antal verser, 8. antal noter och 9. antal sidor med noter.                                                                                      

Muhammed kunde själv inte skriva, han kunde inte ens läsa, han 

var analfabet (K 96, inledningen. Se sid 116). Först under den 

tredje kalifen ”Uthman” gjordes den sammanställning som 

därefter blivit oförändrad. Det var ungefär 20 år efter 

Muhammeds död. Koranen påstås innehålla Muhammeds 

uppenbarelser. Men hur lång en sådan varar, om den löpande 

uttalas av Muhammed eller om han lägger den på minnet och 

uttalar den direkt efter lämnas det inte besked om. Inte heller om 

och i så fall hur den skrevs ned. 

 Helt klart är dock, att uppenbarelsernas verkliga ordningsföljd 

inte alls avspeglas i Koranen. Den allra första uppenbarelsen 

kommer först som nr 96 i Koranen. Då är redan 5 999 av totalt 

6 213 verser passerade. Den förklaring Bernström ger till att 

ordningsföljden är totalt omändrad håller inte. Han påstår på sid 

VIII, att den ordning har följts ”som Profetens handsekreterare 

Zaid Ibn Thabit och andra följeslagare hade hört Profeten själv 

tillämpa, då han under månaden Ramadan reciterade Koranen i 

dess helhet”. Detta kan inte vara sant eftersom den allra sista 

uppenbarelsen är införd som vers nr 281 i sura nr 2.  
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Inte ens Muhammed kan citera en vers innan han fått den. En mer 

trolig förklaring till att ordningsföljden gjorts helt annorlunda är, 

att kalifen Uthman förkastade den verkliga eftersom den, om den 

hade följts, hade gjort det omöjligt för kalifatets ledning att få 

folket att tro på innehållet. I den meningen är alltså Koranen en 

förfalskning. Det är självklart ytterst viktigt, att detta klargörs för 

alla. Bernström påstår också, att det saknar betydelse i vilken 

ordning verserna står. Koranen ska som helhet förstås och lydas 

menar han. Men det är uppenbart, att åtlydnaden som beror på 

tilltron till texten, blir obefintlig, om läsaren redan från början 

inser, att innehållet är nonsens beroende på änglatron.  

Det är ungefär som när man kommer hem med smutsiga skor. Det 

har stor betydelse för golvets renhet om man torkar av skorna på 

dörrmattan när man går in eller först när man går ut igen. 

Avtorkandet är detsamma men ordningsföljden omkastad. 

Resultatet gott eller obefintligt.  

Sedan år 652 är Koranen en avsiktlig förfalskning som måste 

förses med varningstext utanpå liksom cigarettpaket! 
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Muhammed Knut Bernströms översättning sid VIII:  

NÅGRA FAKTA FÖR DEN SÄRSKILT INTRESSERADE 

Koranens ursprung och Islams syn på frågan om dess 

översättning till andra språk  

För alla troende muslimer är Koranen i bokstavlig mening Guds 

ord förmedlade till Profeten Muhammed i en serie uppenbarelser  

ordningsföljd avspeglas emellertid inte i Koranen; i stället har 

den ordning följts som Profetens handsekreterare Zaid ibn Thabit 

och andra följeslagare hade hört Profeten själv tillämpa, då han 

under månaden Ramadan reciterade Koranen i dess helhet. Så 

kodifierades den under den tredje kalifen Uthmans regeringstid 

ungefär tjugo år efter Profetens död och så har den bestått intill 

våra dagar. 

Bland muslimska lärda rådde i äldre tid den uppfattningen att 

Korantexten inte fick översättas; ett sådant företag framstod 

närmast som ett helgerån – ett hädiskt våld mot en av Gud given 

text. En bidragande orsak till denna teologiskt motiverade 

inställning torde ha varit det faktum att några av de allra 

tidigaste  översättningarna, t.ex. Maraccis till latin av år 1689, 

hade till huvudsyfte att framställa Islam i ett ofördelaktigt ljus. 

Den moderna tiden har sett en snabb utveckling av den 

västerländska orientalismen, inklusive studiet av Koranens text 

från rent språkvetenskaplig synpunkt, och jämsides med detta har 

översättningar till andra språk blivit allt vanligare. Samtidigt har 

de muslimska auktoriteternas avvisande inställning i 

översättningsfrågan mjukats upp; till detta bör omvärldens i 

senare tid växande intresse för Islam som religion ha bidragit. Ett 

tecken på denna förändring är den 1980 utkomna tolkningen till 

franska av den franska orientalisten Denise Masson, reviderad av 
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vice ordföranden i Libanons höga islamiska råd och försedd med 

ett godkännande av Al-Azhar-universitetet i Kairo. En 

översättning till engelska av mycket hög kvalitet, utförd av den 

lärde indiske muslimen Abdallah Yusuf ´Ali, utgavs i Lahore 

redan 1934. 

För min del ansluter jag mig helt och fullt till tanken att Guds ord 

inte kan översättas och att det därför här inte kan vara fråga om 

annat än ett försök att återge meningen i Koranens budskap. Det 

sagda hindrar inte att ordet ”översätta” och dess avdelningar av 

praktiska och språkliga skäl ofta används i den följande texten.   
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9.KALIFATET  

I Mecka var Muhammed andlig ledare för den religion han startat. 

Men verksamheten skapade sådan oro att anhängarna i flera 

omgångar flydde. Till slut, år 622, gav han sig själv iväg till 

Medina. Detta år börjar Islams tideräkning, som är ett månår och 

därför ungefär 11 dagar kortare än våra solår. 

 I Medina rådde stridigheter mellan de båda arabiska klanerna. 

Muhammed fick då användning för sina politiska talanger och 

åstadkom fred dem emellan och började på så sätt bygga upp 

anseende som politisk ledare. 

De till Medina flyktade muslimerna levde under ytterst knappa 

förhållanden. Förbi Medina gick handelskaravaner mellan Mecka 

och Damaskus. Muhammed påstod, att eftersom muslimerna hade 

blivit utkörda från Mecka så rådde mellan dem och meckanerna 

krigstillstånd. Därför hade muslimerna rätt att överfalla och råna   

meckanernas karavaner. De erövrade inte bara värdefullt gods och 

djur utan tog också människorna som slavar. Så uppstod för 

muslimerna rånmord, våld, överfall och ständigt våld som 

näringsfång, det blev vardag för dem. Muhammed inbillade dem 

att Gud stod på deras sida, de led av svår hunger och blev 

fanatiska krigare. På sommaren 624 slog de en tre gånger större 

mekkansk trupp vid Badr vilket blev avgörande för, visade det sig, 

världshistorien. 

 I Mecka hade Muhammed varit någorlunda försonlig mot judar 

och kristna. Men i Medina slog han om till uttalad fientlighet 

särskilt mot judarna. Där fanns tre judiska stammar. Det uppstod 

således intressegemenskap mellan dessa och de hedniska 

meckanerna. Muhammed lyckades splittra och ingick avtal med 
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en av de judiska stammarna mot meckanerna. Men han förintade 

stammen efter vad han ansåg vara svek.  

 All denna blodsutgjutelse hade dock sitt egentliga ursprung i  

honom själv. Det var han som börjat bråket i Mecka, blivit av 

detta skäl utjagad därifrån, och fortsatt bråket i Medina. Men de 

militära framgångarna gjorde honom känd.  

 Fler och fler började tro, att Gud kanske som han påstod, stod på 

hans sida, och anslöt sig till Islam. När han dog 632 hade inte bara 

Medina, som nu var helt ”judefritt”, utan också Mecka och hela 

Arabiska halvön upp till Östrom (Syrien) och Persien 

(Mesopotamien) underkastat sig Islam och därigenom även 

kommit under Muhammeds välde. Han hade inlett ett erövringståg 

mot Östrom just innan han blev sjuk och dog men tvingats 

återvända.  

 När Muhammed dött fanns ingen av honom utsedd andlig eller 

världslig efterträdare. ”Kalifat” betyder ungefär ”eftertädarens 

välde”. Som påstådd profet var han ju enligt egen utsago den siste 

så den rollen besattes inte. De fyra första efterträdarna, kaliferna, 

hade alla träffat honom personligen. De utsågs av muslimerna, 

först Abu Bakr, hans svärfar, därefter när Abu Bakr dött 634 

Omar, också svärfar. Omar dog 644 då Uthman tillträdde och efter 

dennes död 656 följde Ali, Muhammeds kusin och svärfar. Ali  

mördades  661 varefter släkten umajjaderna tillsatte kaliferna till 

750. Alis anhängare ansåg, att kalifen måste tillhöra Muhammeds 

släkt och hans son Husayn försökte göra uppror mot umajjaderna 

men besegrades i det grymma slaget vid Kerbala år, 680. Sedan 

dess har det rått fiendskap mellan deras anhängare, shiiterna, och 

övriga muslimer, sunniter. 
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 År 750 störtades umajjaderna av abbasiderna, som fått 

släktnamnet från anfadern Abbas, en av Muhammeds 9 farbröder. 

Abbasiderna anställde ett ohyggligt blodbad på umajjaderna varav 

endast en överlevde. Han flydde ända till Spanien och grundade 

där det konkurrerande kalifatet i Cordoba. Abbasiderna härskade 

till 1258 då en sonson till Djingis Khan, mongolernas 

legendariske härförare, jämnade Bagdad med marken. En i klanen 

lyckades fly till Kairo där han hävdade kaliftiteln varigenom det 

abbasidiska kalifatet kunde fortsätta, åtminstone till namnet, till 

1517, då titeln överfördes till den turkiska sultanen i Istanbul. Där 

upphävdes Kalifatet år 1924 av Atatürk. 

 Umajjaderna flyttade kalifatets huvudstad från Medina till 

Damaskus i Syrien. Därifrån flyttades huvudstaden av abbasiderna 

till Bagdad där Islams storhetstid inföll 750-1258. Åren 1258-

1517 då huvudstaden var Kairo kännetecknades av nedgång och 

maktlöshet. Det turkiska kalifatet svingade sig upp till stormakt i 

Europa men förföll och ansågs av turkarna själva ha spelat ut sin 

roll i början av 1900-talet. Islam ansåg ha varit en av de viktigaste 

orsakerna till förlusten i Första världskriget. Kalifatet var i 

växlande grad både världsligt och andligt centrum för Islam. 

Maktövergångarna inom kalifatet kännetecknades av oerhörd 

blodighet.  

 Islams enorma maktökning sedan Andra världskriget har medfört, 

att det yppats idéer att återupprätta kalifatet. ”Kalifatet i Köln” 

mm. Detta måste naturligtvis förhindras. För allt i världen, 

demokratin måste bestå! 
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10. ”ISLAM VÅR TRO” 

Islams landvinningar i vårt samhälle visas bland annat av att en 

bok som ”ISLAM VÅR TRO”, ISBN 91-0-047831-8 getts ut på 

svenska. Framsidan och ytterligare 11 sidor återges här för att Du 

som 9-åring ska förstå, hur allvarligt detta är. Görs inget snabbt 

kommer Islam genom spridandet av halvsanningar och genom 

familjebildningsreglerna inom några decennier erövra majoritet 

bland väljarna. 
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I GUDS NAMN 

 

                                           Förord 

 Islam är kanske en av världens mest missförstådda och 

misstolkade livsideologier. Många är de som försökt utläsa 

allehanda underligheter ur islamisk litteratur och presenterat 

detta för en förskräckt omvärld som ovedersägliga fakta om 

Islam.                                                        

 Betecknande för Västvärldens islamforskare är, att så gott som 

samtliga varit icke-muslimer och de har utan undantag utgått från 

folklivsforskningens perspektiv. Man har noga påpekat att 

”arabernas” egna, ”voluminösa” verk inte utgör någon pålitlig 

källa, även om man ibland, som en vänlig gest, citerar vissa av 
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dem. Den arabiska historiebeskrivningen framställs som 

manipulerad och överdriven, medan den egna givetvis är saklig 

och objektiv!  

 Denna bok kanske är den första som skrivits på svenska av 

muslimer för att försöka bringa klarhet i vad Islam egentligen står 

för, och vad den innebär för de miljontals människor som ser den 

som ett absolut rättesnöre. Göteborg, den 10/6 1989 Islamiska 

Informationsföreningen (IIF) på uppdrag av 

 Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FIFS) och Svenska 

Muslimska Förbundet (SMF) 

 

                                    KORANEN 

 Koranen är Guds största gåva till mänskligheten, och dess 

visdom är av ett enastående slag. Dess uppgift är att slå vakt om 

de tidigare uppenbarelserna och återupprätta Guds eviga 

sanning. Den skall vägleda mänskligheten till den Rätta Vägen 

och ge liv åt människans själ samt väcka det mänskliga samvetet 

och upplysa människan.  

  Koranen är Guds ord som uppenbarades för Mohammad genom 

ängeln Gabriel och det ligger bortom mänsklig förmåga att 

åstadkomma något liknande. Mohammads samtida var allmänt 

kända såsom de största mästarna inom det arabiska språket och 

de hade samtidigt de starkaste motiven för att åstadkomma en 

rivaliserande text. Men de kunde inte åstadkomma något som 

liknade Koranen, varken till innehåll eller stil. 

  Under Mohammads livstid fanns det professionella skrivare, som 

hjälpte den skriv- och läsokunniga massan med brev och dylikt. 

Mohammad anlitade också dessa till att nedteckna 
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uppenbarelserna. Närhelst han erhöll en vers eller ett avsnitt, 

instruerade han omedelbart sina skrivare att uppteckna det under 

hans övervakning. Det som blev nedskrivet kontrollerades och 

bekräftades av profeten själv och varje ord granskades samt varje 

avsnitt placerades i rätt ordning. 

  När uppenbarelserna väl hade avslutats var muslimerna i 

besittning av många fullständiga uppteckningar av Koranens text. 

Dessa reciterades, memorerades, studerades och användes för 

alla dagliga ändamål. Närhelst det uppstod menings-

skiljaktigheter hänsköts frågan till profeten, så att han skulle 

avgöra den, vare sig den hade med texten, betydelsen eller uttalet 

att göra.  

 Efter Mohammads död hade många muslimer redan lärt sig 

Koranen utantill och den fanns upptecknad på många håll. Men 

inte ens detta  tillfredsställde Abu Bakr, den förste kalifen, som 

fruktade att om många av dem som kunde Koranen utantill dog i 

fältslag, så skulle detta kunna leda till att den exakta texten med 

tiden glömdes. Han konsulterade de ledande auktoriteterna och 

gav sedan i uppgift år Zaid ibn Thabit, Mohammads chefskrivare 

att sammanställa en fullständig kopia av Boken i samma 

ordningsföljd som den som Muhammad själv hade auktoriserat. 

  Zaid ibn Thabit utförde detta arbete under övervakning av 

profetens följeslagare och med deras hjälp. Den slutliga kopian 

kontrollerades och godkändes av alla muslimer som hade hört 

Koranen från Mohammad och lärt in den utantill. Detta skedde 

mindre än två år efter Mohammads död. Minnet av 

uppenbarelserna var fortfarande färskt och levande hos skrivarna 

och dem som lärt sig Koranen utantill. 
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 Under Othmans kalifat, omkring femton år efter Mohammads 

död, distribuerades denna Korankopia vida omkring i de nya 

områden som kom i kontakt med Islam. De flesta invånarna hade 

varken hört eller sett Mohammad. På grund av regionala och 

geografiska faktorer läste de Koranen med något olika uttal. 

Skillnader i recitation och uttal började uppstå och orsakade 

dispyter bland muslimerna. Othman handlade snabbt för att reda 

upp denna situation. Efter ömsesidig rådplägning med alla de 

ledande auktoriteterna bildade han en fyrmannakommitté som 

bestod av de skrivare som tidigare sysslat med uppteckning av 

uppenbarelserna. Alla befintliga kopior samlades in och ersattes 

av en standardkopia, som skulle användas i enlighet med 

Quraish-stammens  uttal och dialekt, dvs den dialekt som 

Muhammad själv hade talat. 

 Koranens autenticitet lämnar inget tvivel beträffande äktheten. 

Seriösa forskare, både muslimer och icke-muslimer, har fastslagit 

att den Koran vi använder idag är precis samma BOK som den 

Mohammad erhöll, lärde ut, levde efter och efterlämnade åt 

mänskligheten för ca fjortonhundra år sedan. 

KORANENS DYNAMIK 

 Koranens realistiska inställning, de praktiska lösningar den 

serbjuder för de mänskliga problemen samt de ädla mål den 

ställer upp för människan visar att den har ett gudomligt 

ursprung. Ett av de främsta kännetecknen hos Koranens visdom 

är att den provocerar intellektet och ger liv åt hjärtat.  

När Mohammad först framträdde med uppmaningen från Gud var 

hans enda styrka Koranen. Ingen nådde upp till nivån för 

Koranens dynamiska visdom, trots att många försökte.  
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Gud talar om Koranen som en ande eller ett ljus varmed Guds 

tjänare vägleds till den Rätta Vägen (42:52). Han säger också:  

Om Vi nedsänt denna Koran på ett berg, skulle du ha sett det 

sjunka ihop och splittras i rädsla för Gud; dessa liknelser 

framställer Vi för människorna, för den händelse de må tänka 

efter (59:21). 

 Ett annat framträdande kännetecken hos Koranen är dess 

realism. Den ägnar sig inte åt önsketänkande. Och inte heller 

kräver dess lära det omöjliga eller flyter fram på en rosenröd 

ström av ouppnåeliga ideal. Koranen accepterar människan som 

hon är och uppmanar henne att bli vad hon kan bli. Den påstår 

inte att människan är en hopplös varelse eller hjälplös utan den 

beskriver henne som en ädelhedervärd och vördnadsbjudande 

varelse. 

 Ett tredje kännetecken är harmoni mellan det gudomliga och det 

mänskliga, mellan det andliga och det materiella, mellan det 

individuella och det kollektiva. Koranen tar hänsyn till alla 

människans behov på ett sådant sätt, att det hjälper människan att 

förstå sitt upphöjda mål. Det är just denna harmoni som gör 

muslimerna till en ”medelnation” (2:143) om de uppfyller sin 

plikt att alltid påbjuda det rätta och förbjuda det orätta samt tro 

på Gud (3:110).  

 Koranens visdom fungerar inom tre huvuddimensioner: den inre, 

den yttre och den uppåtriktade. På det inre planet genomtränger 

den hjärtats innersta skrymslen och når själens största djup. Den 

syftar till individens sunda, inre utveckling.  

 Koranens yttre funktion omfattar livets alla områden och täcker i 

principerna för mänsklighetens alla angelägenheter, från de mest 

personliga sakerna till de komplicerade inter-nationella 
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relationerna. Koranen når områden som är okända för varje 

sekulärt lagsystem eller etisk regelsamling. Det som är 

anmärkningsvärt med Koranen i detta avseende är att den tar itu 

med jordiska affärer på ett sådant sätt att de får en gudomlig 

prägel och en moralisk karaktär. 

 Koranens uppåtriktade funktion är inriktad på den Ende 

Suveräne Guden. Allt som var eller som är eller som kommer att 

bli måste kanaliseras och ses genom Guds aktiva närvaro i 

universum.  

 Koranens visdom är avgörande i alla sina dimensioner. Den som 

varken fördömer eller plågar kroppen och inte heller åsidosätter 

den själen. Den varken ”förmänskligar” Gud eller förgudar 

människor. Allt är omsorgsfullt placerat på den plats där det hör 

hemma i skapelsens totala ordning. Det finns ett proportionellt 

förhållande mellan gärningar och belöningar, mellan medel och 

ändamål.  

 Koranens visdom är inte neutral utan krävande, men dess krav 

välkomnas med glädje av alla dem som välsignats med insikt och 

förståelse.  

Koranens visdom manar till sanning i tanken och fromhet i 

handlingen, till enhet i ändamålet och god vilja i avsikten. 

Koranen själv säger: 

 Detta är skriften, som det inte råder något tvivel om, en 

vägledning för den gudfruktiga…(2:2). 

 Se, en skrift, som Vi nedsänt till dig, att du  må föra människorna 

på deras Herres tillskyndelse ut ur mörkret till ljuset…(14:2). 
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MOHAMMAD 

Muslimernas tro på Mohammad som Guds siste profet har 

missförståtts av många människor och kräver därför en 

förklaring. Denna tro innebär på intet sätt att Gud har stängt 

dörren för sin barmhärtighet eller att Han dragit sig tillbaka. Den 

inför inga restriktioner mot framträdandet av stora religiösa 

personligheter, spärrar inte framkomsten av fromma män. Inte 

heller innebär den att Gud har gjort araberna – det folk som 

Mohammad kom ifrån – till de sista mottagarna av sin 

barmhärtighet. Gud är inte partisk för någon ras, tidsålder eller 

generation, och dörren till Hans barmhärtighet står alltid öppen 

och tillgänglig för dem som söker Honom. Han talar till 

människan på något av de tre följande sätten: 

 1: Genom inspiration som inträffar i form av tankar eller idéer 

vilka Gud placerar i fromma människors hjärtan.                                               

2. Genom syner eller visioner i sömn. 

 3. Genom den himmelske budbäraren Gabriel, som sänds ned till 

den mänskliga budbäraren (Koranen 42:51). 

 Den sista formen är den högsta och det var i denna form 

Koranen kom ned till Muhammad. Den är begränsad till 

profeterna av vilka Mohammad var den siste. 

 Koranen förklarar i otvetydiga ordalag att Mohammad sändes 

till alla människor såsom en apostel från Gud, himlarnas och 

jordens Härskare (7:158). Den talar också om att Mohammad 

endast sändes som barmhärtighetsbevis från Gud till alla skapade 

varelser, både människor och andra (21:107) och att han är Guds 

budbärare och profeternas insegel. 
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 Mohammad förklarade själv att han var Guds siste profet. En 

muslim kan inte ifrågasätta sanningen i detta påstående, och inte 

heller någon annan människa borde kunna det. Under hela sitt liv 

var Mohammad känd för att vara den mest sannfärdige, hederlige 

och anspråkslöse av människor. Hans integritet och sannfärdighet 

stod utom varje tvivel, inte bara enligt muslimerna utan också 

enligt hans värsta motståndare. Hans karaktär, hans andliga 

prestationer och hans världsliga reformer saknar motstycke i 

mänsklighetens historia. 

 Ännu har historien inte frambragt någon jämbördig med 

Mohammad och det återstår att se om det någonsin blir möjligt. 

Han sade sig vara Guds siste profet därför att det var Guds 

sanning och inte för att nå personlig ära eller privata fördelar. 

Han lät inte segern skämma bort sig eller triumfen försvaga sina 

ypperliga egenskaper. Han lät inte makten påverka sin karaktär. 

Han var omutlig, konsekvent och totalt ointresserad av personlig 

vinning eller ära. Från hans ord lyser visdom och sanning.                                                                                           

Mohammad var den ende profet som fullbordade sitt uppdrag och 

avslutade sitt arbete. Innan han dog sade Koranen att Guds 

religion hade blivit fullkomnad, att Guds nåd mot de troende hade 

blivit fullbordad och att uppenbarelsen skulle skyddas och 

bevaras (5:3; 10:9). Vid Muhammads död hade Islams religion 

fullbordats, muslimernas gemenskap etablerats och Guds 

kungadöme hade upprättats på jorden.  

Mohammads uppdrag, exempel och prestationer har bevisat att 

Guds kungadöme inte är ett ouppnåeligt ideal i det kommande 

livet utan något som även gäller i denna värld. Det existerade och 

blomstrade under Mohammads tid och kan existera och blomstra 

under varje annan tidsålder under ärliga troende. 
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 Ingen profet före Muhammad har åstadkommit eller efterlämnat 

så mycket som han. Ingen efter honom, av dem som påstod sig 

vara profeter, har gjort något som är jämförbart med hans 

livsverk.  

 Profetkallets historiska epok har upphört med Mohammad för att 

visa människan att hon kan utvecklas genom egna initiativ, för att 

ge vetenskapen möjligheter att fungera på ett riktigt sätt och 

utforska Guds vidsträckta domäner och därigenom ge intellektet 

en chans att reflektera”. 
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11. PSYKOSOCIAL SJUKDOM 

Redan den 19 februari 2004 framhöll Carl P. Herslow i en debatt i 

Malmö med den islamiske akademikern ADLY ABU HAJAR, att 

Islam genom familjreglerna är en farlig och smittsam psykosocial 

sjukdom. Polisutredning följde men JK lade ner målet. Så snart 

Islam införts i Skåne blir sådana debatter förbjudna. 
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12. MUHAMMEDTAVLORNA FRIAS 

Muhammedtavlorna sattes som affischer upp i Malmö under 

valrörelsen 2012. Affischerna polisanmäldes av kommun-

styrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S). Justitiekanslern fick ta 

över ärendet och drev det mot tavlorna, som också visats upp i 

Malmö. Alla tavlor och affischer beslagtogs och kunde därför inte 

visas upp mera i valrörelsen, det målet uppnådde Skånepartiets 

motståndare. Men tavlorna, som betonar att det är Islam, som 

angrips, inte muslimerna, friades av domstolen den 16 mars 2011. 

Tavlan föreställer Muhammed, det framkom först efteråt att den är 

fel på det viset, att Muhammed föddes på sådant sätt att han inte 

behövde omskäras. 
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Muhammedtavlor i färg, numrerade och signerade, 70 cm bredd, 

50 cm höjd, säljs inkl frakt för 2 500 kr, övriga EU 300 Euro och 

utanför EU 400 US dollar.  
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13. BESÖK FRÅN TV-KANALEN AL-JAZEERA 

Den i Qatar baserade TV-kanalen Al-Jazeera besökte Skånepartiet 

2011-09-24 för intervju om bland annat synen på Islam. Inför 

filmkameran höll Carl P. Herslow upp Koranen och förklarade, att 

boken fanns men inte innehållet eftersom det inte finns några 

änglar. Såvitt bekant har intervjun inte sänts ännu. Antagligen blir 

den utsänd när Skåne som reaktion på islamiseringen gör sig 

självständigt. Journalisterna var intresserade och älskvärda. Det 

klargjordes för dem hur viktigt det är, att skilja mellan Islam och 

muslimer. 

Från vänster: 

Muntaser Maree, bisittare 

Mootaz Al-Khateeb, chef 

Wasim Nahra, fotograf 

 

 

 

Winston och Emil hälsar 

välkomna 
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14. ETT SKAMLIGT KUNGAPAR 

Det svenska kungaparet besökte Stockholms moské i oktober 

2003 enligt en artikel i tidningen Metro 2003-10-09. Drottningen 

var iförd islamisk slöja, kungen på sock även om detta inte syns 

på bilden. Kungaparet har avlagt flera besök i islamiska länder 

bl.a. Jordanien och Brunei. I september 2011 gällde besöket 

Saudiarabien då Kungen överlämnade en medalj från 

Scoutrörelsen till den saudiske diktatorn. 

 Det svenska kungaparets inställning till Islam är fruktansvärt 

upprörande för alla som känner till vad vidskepelsen innebär. Om 

de här besöken sker på önskan av regeringen har kungaparet alltid 

möjligheten att säga nej med avgång – abdikation – som sista 

alternativ.                                                                                                  

Men kungaparet har såvitt bekant inte protesterat. Tvärt om har 

åtminstone besöken i Brunei och Jordanien gjorts av privat 

personligt intresse.  

Svenskarna kan inte avsätta kungen, men skåningarna kan genom 

att göra Skåne självständigt. Mogens Glistrup hade säkert rätt när 

han 2004-04-19 förklarade, att varken drottning Margareta den 

första eller den andra någonsin burit islamisk slöja. 

Den saudiske härskaren framställer sig som ”väktare av de två 

heliga städerna Mekka och Medina. Den islamgröna statsflaggan 

innehåller över ett svärd trosbekännelsen ”Ingen Gud utom Gud, 

Muhammed är Guds sändebud”. 

Den svenska statsledningen hade det dåliga omdömet att 

”högtidlighålla” förlusten av Finland 1809 genom att ge ut en 

särskild enkrona med texten 
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”DEN UNDERBARA SAGAN OM ETT LAND PÅ ANDRA SIDAN HAVET 

SVERIGE 1809 - 1 KR - 2009 FINLAND CARL XVI GUSTAF SVERIGES 

KONUNG 2009” 

Denne kung tills vidare även över Skåne brukar i sina tal 

berömma anfadern Karl XIV Johan men nämner aldrig, att det var 

just han som verkställde förlusten av Finland genom erövringen 

av Norge 1814. Sjöoperationerna mot Norge inleddes 26/7 1814, 

landoperationerna den 30/7. Hur ska detta ihågkommas 2014? 

Skåningarna har i decennier lidit av Karl XI:s bild på sedlarna. 
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KUNGAFAMILJEN KLARAR SIG 

Enligt grundlagen, Succesionsordningen 1 §, ska regenten tillhöra 

den rena evangeliska läran. Det kan självfallet ingen islamisk 

folkmajoritet acceptera. Då tvingas regenten antingen konvertera 

till Islam eller avgå – abdikera. Men genom att Skåne gör sig 

självständigt och avislamiserar sig kan förutses, att Sverige genom 

det skånska exemplet också avislamiserar sig. På så sätt kan 

kungafamiljen sitta kvar utan andra problem än att Skåne 

försvinner från kronan. 
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För Mogens Glistrup se också sid 230 



154 
 

15. EN SKAMLIG REGERING 

Det bekymrar inte Sveriges statsminister, att bedövningen vid 

halal-slakt försvinner när Islam fått majoritet, lidandet berör ju 

inte honom! Han vill göra allt för att underlätta det för Islam i 

Sverige och förstår inte varför inte fler företag ställer in sig för 

Islam! Statsministern tillhör moderaterna men de andra partierna 

är inte bättre. 

”Regeringen styr riket. Den är ansvarig för riksdagen.” 

(Grundlagen 1:6). Naturligtvis hade regeringen kunnat förhindra, 

att islamsymboler betalda med skattemedel numera är möjliga i 

polisuniformer. Islamsymboler är också tillåtna för nämndemän i 

rikets domstolar. Det måste upplevas oerhört provocerande för 

alla som vet något om Islams innehåll. Det finns under bokens 

förord men upprepas nedan. 

Regeringen hade också kunnat hindra, att det för skattemedel 

undervisas i shariarätt vid Lunds Universitet. Likaså hade 

regeringen kunnat tillse, att islamsymbolbärare inte får skadestånd 

utan istället böter.  

Den psykosociala sjukdomen Islam innebär bl a: 

                                                                                                            
1. Abortförbud 16. Helvetestro 31. Piskstraff 

2. Alkoholförbud 17. Idrottsnackdel 32. Ramadanplåga                                                                                                       

3. Allmosesystem 18. Ihjälstening 33. Ränteförbud  

4. Arbetsavbrott för bön 19. Judeförföljelse 34. Rättsgodtycke 

5. Barnäktenskap 20. Klädestvång 35. Shia/Sunnivåld                                                                                                                                                                                                                          

6. Diktatur 21. Koraninlärning 36. Självmordsattacker                                                                                                              
7. Djurplågeri 22. Kulturefterblivenhet 37. Slaveri inte förbjudet                                                                                                              

8. Djävulstro  23. Kvinnomisshandel 38 Spelförbud                                                                                                           

9. Domedagstro 24. Könsstympning 39. Stenkastning                                                                                                                         
10. Fatalism 25. Levnadsstandardsänkning 40. Teknikefterblivenhet                                                                                                       

11. Fläskförbud 26. Miljöointresse 41. Tvångsgifte                                                                                                   

12. Fredagsindoktrinering 27. Månggifte 42. Världserövring                                                                                                         

13. Halshuggning 28. Oföränderlighet 43. Åsiktsbegränsning                                                                                               
14. Handavkapning 29. Paradistro 44. Äktenskapstvångsupplösning 

15. ”Heders”våld 30. Pilgrimsresa till Mecka 45.  Änglatro  

 

De 45 punkterna finns även på sid 5 
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Metro måndag 5 december 2011 
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16. EN SKAMLIG OPPOSITION 

Socialdemokraternas tidigare helkristna förbund 

”Broderskapsrörelsen” ändrar sitt namn till ”Socialdemokrater för 

tro och solidaritet” för att underlätta Islams inträde i och 

övertagande av förbundet. Dessutom har det socialdemokratiska 

partiet en hemsk historia av antisemitism vilket  numera visar sig 

särskilt i Malmö. De andra oppositionspartierna är inte bättre, 

snarare ännu sämre. 

Framstående företrädare för Socialdemokraterna visar sig ofta 

offentligt iförda islamsymboler. Exempelvis Lena Hjelm-Vallén 

och Mona Sahlin enligt Dagens Nyheter 2012-02-21 sid 7. 

 

Världen idag fredag 17 juni 2011 
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Lena Hjelm-Vallén (s) och Mona Sahlin (s) 

Dagens Nyheter 2012-02-21 sid 7 
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17. SKRÄCKEXEMPLET MALMÖ 

I Malmö bedrivs islamiseringen genom en förskräcklig 

kombination av inflyttning och islamförhärligande. Kommun-

ledningen anstränger sig för att öka befolkningen från 230 000 

1985 via 305 000 2012 till 420 000 2032. De enorma finansiella 

problemen därav klarades av först genom försäljning av Malmö 

Energi, sedan såldes aktierna i Sydkraft och därefter har fram till 

2014 erhållits minst 50 miljarder kronor i det sedan 1995 gällande 

mellankommunala utjämningssystemet. Trots tidigare varningar 

har politiken fortsatts varigenom Malmö kan förutses bli den 

första islamiska kommunen i den Europeiska Unionen. Orsakerna 

är uppenbara: Den socialdemokratiska kommunledningen vill, 

utan motstånd från den nuvarande oppositionen, på andra 

kommuners bekostnad genom omvälvande nettoinvandring av 

bidragsberoende personer öka socialdemokraternas väljarbas 

samtidigt som den politiska ledningen förverkligar sina mål är att 

utplåna Israel från Palestina. 

Underrubriker: 

17:1 Skånepartiets båda varningar 1989 i Malmö kommuns egen tidning 

17:2 Skånepartiets frågor 2003 och 2004 om plats för stening 

17:3 Tidningsartikel om ursäkt och skadestånd på 6 olika språk  

17:4-5 Ilmar Reepalu värvar muslimernas röster bredvid tavla av Khomeini 

17:6 Valresultatet efter Reepalus röstfiske 

17:7 Ilmar Reepalu: Israel är en varböld 

17:8  Allmänt känt vad införandet av sharia innebär 

17:9  SSU-plakat ”Israel ut ur Palestina” 

17:10 Ilmar Reepalus polisanmälan av Muhammedtavlan 

17:11 Islamsymbol på en kommunal förskoleskrifts första sida 

17:12           ”           i en kommunal platsannons 

17:13           ”           i Malmö kommunala räddningstjänsts uniform 

17:14 Kasbah byggd på höjden Rosengårds nya landmärke 

17:15 Författaren Thomas Nydahl med familj lämnar Malmö 

17:16 Tony och Linda Bengtsson med 4 barn lämnar Malmö 
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17:1 SKÅNEPARTIETS BÅDA VARNINGAR 1989 I MALMÖ 

KOMMUNS EGEN TIDNING ”VÅRT MALMÖ” 

Skånepartiet bildades 1979 med vidgandet av yttrandefriheten 

som kärnfråga. Från början fanns det ingenting om 

inflyttningspolitik i partiprogrammet. Men genom att partiet 

arbetade intensivt i närradio med ständigt öppen telefon. Kom 

snabbt alla frågor av politiskt intresse upp till diskussion. Partiet 

tvingades därigenom att ta ställning. 

Inflyttningspolitiken kom inte in i den allmänna debatten förrän 

hösten 1984 efter en ändring i praxis från och med den 1 juli det 

året. Det blev betydligt lättare att få permanent uppehållstillstånd i 

Sverige. Diskussionerna kom igång i större omfattning hösten 

1984 efter att en rökgranat hade kastats in i en flyktingförläggning 

i Höllviken. Redan då insåg Skånepartiet, att kursomläggningen 

den 1 juli skulle komma att kosta väldigt mycket pengar. 

Skånepartiet menade, att den tidigare förda politiken var bra, den 

omfattades också före den 1 juli av alla riksdagspartier. Men efter 

den dagen blev det fel. Den nya politikens följder främst 

ekonomiskt men även socialt, humanitärt, religiöst, kulturellt, 

politiskt och rättsligt skulle bli övervägande och starkt negativa. 

Detta var också uppringarnas och därmed de kommande väljarnas 

uppfattning. 

Trots den allmänna och intensiva kritiken därefter blev det ingen 

återgång till den före den 1 juli 1984 förda politiken. Det blev 

alltmer uppenbart för fler och fler, att den förda politiken var 

alldeles olämplig. Som ett sista försök att ändra händelseförloppet 

och också för att få partiets arbete ihågkommet infördes på en 

kvarts sida i Malmö kommuns egen tidning ”Vårt Malmö” den 

likalydande partiannonsen två gånger, först i nr 1 och sedan i nr 4 

1989. Alla i kommunfullmäktige representerade partier hade rätt 

till en gratis kvartssida i varje nummer, Vårt Malmö utdelades då 

till alla hushåll i Malmö 4 gånger per år. 

Även kärnkraften var då livligt diskuterad. Folkomröstningen den 

23 mars 1980 hade inte givit något entydigt resultat. Frågan om 
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Barsebäcksverket som ägdes av Sydkraft där Malmö hade 

majoritetsägande var högaktuell. Skånepartiet menade, att Malmö 

bättre kunde påverka utvecklingen om aktierna i Sydkraft behölls. 

För kommunens finanser hängde de båda frågorna ihop. Det blev 

den generösa inflyttningspolitiken som framtvingade försäljning 

av aktierna i Sydkraft. 
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17:2 SKÅNEPARTIETS FRÅGOR 2003 OCH 2004 OM PLATS 

FÖR STENING 

Liksom inflyttningspolitiken var islamfrågan inte alls med från 

början i Skånepartiets program. Men partiet tvingades beroende 

på diskussionerna i närradion ganska tidigt ta ställning. I det 

partiprogram som började gälla 1994 och som fortfarande gäller 

uttrycktes en ganska återhållsam men ändock varning för Islam. 

Den stora allmänheten var emellertid ganska likgiltig, vilket ju  

tyvärr fortfarande i stor utsträckning är fallet. 

Men frågan är i grunden utomordentligt allvarlig. I den enkla 

frågan 2003-12-12 angavs, att väljarmajoriteten 15 år senare  

skulle bli islamisk. Det blir alltså ungefär 2018 enligt 

bedömningen då. Om det blir det året eller några år senare har inte 

någon större betydelse. Det viktiga är, att det ganska snart blir en 

islamisk väljarmajoritet i Malmö. Då är frågan, om de nuvarande 

invånarna i Malmö verkligen vill det. Det kan bara en omfattande 

allmän debatt ge svar på. Den enkla frågan ställdes främst för att 

få igång den debatten. 

Fullmäktiges ordförande föreslog i decembersammanträdet 2003 

att frågan inte fick ställas och så beslöt också fullmäktige. 

Dessutom uttalade han, att han ”undanbad” sig fler sådana frågor. 

Det gav anledning till den uppföljande frågan till sammanträdet i 

januari 2004. Men den allmänna debatten uppstod inte då och har 

ännu inte kommit igång. 
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17:3 TIDNINGSARTIKEL OM URSÄKT OCH SKADESTÅND  PÅ 

6 OLIKA SPRÅK 

Tidningsartikeln, tidningen CITY MALMÖ LUND 2012-04-30 

har redan anförts i boken som bevis på regeringens ödesdigra 

underlåtenhet att föreslå riksdagen lagar som förbjuder offentligt 

visande av islamsymboler. För Malmös del gäller samma sak. 

Dessutom är det en stor nackdel för kommunen att den har  

godkänt 170 olika främmande språk på så sätt att den som har ett 

av dessa som modersmål och inte kan svenska har rätt till av 

kommunen betald tolk vid kontakt med kommunen. Detta kostar 

naturligtvis enormt mycket och bidrar till att personerna i fråga 

inte blir motiverade att lära sig vårt språk. 

Från samma tidning fast från ett annat tyvärr okänt datum finns 

nedanstående där Försäkringskassan skryter med att kunna ge 

hjälp på 25 språk. Naturligtvis borde Malmö kommun protesterat 

mot detta upprörande slöseri med allmänna medel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

City måndag 30 april 2012 
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17:4-5 ILMAR REEPALU VÄRVAR MUSLIMERNAS RÖSTER 

BREDVID  EN TAVLA AV KHOMEINI 

Uppslaget som följer är från Skånska Dagbladet 2011-02-18 sid 4 

och 5. Här avslöjas Reepalu i full verksamhet. Fruktansvärt 

upprörande verksamhet. Läs i sammanhanget också de båda 

påföljande sidorna om valresultatet för socialdemokraterna. 

Distriktet nr 10 Herrgården 89, 84 procent kommunalt var rekord  

Moskémötet ägde rum den 5 september men blev inte allmänt 

känt förrän i februari året efter. Mötet hölls dolt, i spalten längst 

till vänster avslöjas att inget massmedium utöver tre shiitiska 

satellitkanaler inbjudits. 

Reepalu har inget emot att ha en tavla föreställande ayatollan 

Khomeini bredvid sig på väggen. Det var just Khomeini, som 

utfärdade fatwan mot Salman Rushdie. Det var Khomeini, som 

avbröt moderniseringen av Iran och kastade landet ner i ett 

ohyggligt barbari med ihjälsteningar och hela den övriga 

islamiska arsenalen. När revolutionsgardisterna anlänt inför 

steningen av Soraya M fick de en fråga: ”Men förr gav sådant 

bara böter!” Deras svar blev: ”Det är andra tider nu!” Om du 

ännu inte sett Soraya M bör du genast göra det! 

Lägg också märke till raderna i spalterna 4 och 5: 

 ”Dagen efter Ilmar Reepalus besök i Al-Muntadarmoskén den 5 

september fattar ordförande Ali Laibi ett beslut. Det delger han 

Skånskans källa när de möts i Rosengård. 

-Han hade bestämt att alla medlemmar i församlingen skulle rösta 

på socialdemokraterna i valet.” 

Valresultatet tyder på, att han nådde fullständig framgång. Det 

visar också en förfärande osjälvständighet hos 

församlingsmedlemmarna. Men den är Reepalu och hans 

partikamrater medvetna om och drar sig inte för att utnyttja. 

Ilmar Reepalu förefaller helt lugn och hemmastadd hos 

shiamuslimerna. Han gör uppenbarligen inga försök att hjälpa 

dem lämna Islam. Under förordet i den här boken finns 45 punkter 
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med beskrivning om vad Islam innebär. Bevisligen känner Ilmar 

Reepalu till, att vidskepelsen innebär barnäktenskap. Han har ju 

själv polisanmält Muhammedtavlan, det gjorde han den 20 april 

det året. Jag tror absolut inte, att Reepalu är pedofil, absolut inte. 

Men däremot tror jag, att han inte ens drar sig för att införa rätten 

till äktenskap med flickor från 9 års ålder för män oavsett ålder  

bara för att behålla makten med hjälp av röster från de islamiska 

väljarna. Att han därmed drar de uppfattningarna in i 

socialdemokraterna bekymrar honom synbarligen inte det minsta. 

Sveriges Radio/TV känner säkert till de i artikeln nämnda TV-

kanalerna .Säkert hade SRTV kunnat införskaffa kopia av 

inspelningarna och själv sänt ut åtminstone en del och efteråt ställt 

några frågor till Reepalu. Detta har så vitt känt inte skett. 

Varför? 
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17:6 VALRESULTATET EFTER REEPALUS RÖSTFISKE 

 

 

På föregående och denna sida visas Reepalus och 

socialdemokraternas fantastiska resultat. Distrikt 10 Herrgården 

89,94 procent blev kommunalt rekord i hela riket. 
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17:7 ILMAR REEPALU: ISRAEL ÄR EN VARBÖLD 

Ovanstående är hämtat från tidskriften CONTRA 2/2011 sid 22. 

Ilmar Reepalus uttalande: ”Israel är en varböld” borde bara det 

vara tillräckligt för att han av Malmö Arbetarkommun skulle bli 

avsatt. Men så har inte skett varför det finns anledning till 

allvarlig oro. Det tyder på, att majoriteten i Malmö 

Arbetarkommun står bakom Ilmar Reepalu. Om den totala 

väljarkårens majoritet i valet 2014 inte avsätter Ilmar Reepalu och  

Socialdemokraterna är det verkligen oroande för judarna inte bara 

i Malmö. 

Om Ilmar Reepalu når framgång i sin strävan att islamisera 

Malmö blir kommunen antagligen den första islamiska 

kommunen i EU. Andra kommuner kommer också att falla och 

snart är hela EU genom spridningsmekanismen i Islam 

islamiserad. Då blir Israels situation verkligt utsatt. EU kommer 

att ställa upp på Israels fienders sida. 

Räddningen för judarna i Malmö och EU ligger i, att den nu 

påbörjade avislamiseringen lyckas inte bara i Malmö. Det sedan 

Muhammeds tid i Medina med halshugningen av 700 judar 

rådande djupa judehatet medför en plikt för alla anständiga 

människor, att på allt sätt stödja avislamiseringen. 

Du som nu läser detta bör intressera så många som möjligt att 

göra detsamma. 
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17:8 ALLMÄNT KÄNT VAD INFÖRANDET AV SHARIA 

INNEBÄR 

Paulina Neudings kolumn i Svenska Dagbladet 2012-05-21 är ett 

av många bevis för att det är allmänt känt, vad införandet av 

sharialagar innebär. Det är klart,  att inte bara riksdag och regering 

utan också kommunen om den verkligen vill kan försöka hindra 

utbredningen av Islam så att det inte uppkommer någon majoritet 

bland väljarna för den hemska vidskepelsen. 

 

SvD 2012-05-21 
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17:9 SSU-PLAKAT ”ISRAEL UT UR PALESTINA” 

Fotografiet ovan är taget från en bil 2002-10-13 och visar 

skyltfönstret till socialdemokratiska ungdomsförbundets (SSU) 

lokal på Dalaplan i Malmö. Den socialdemokratiska partirosen 

syns på långt håll liksom texten ”ISRAEL UT UR PALESTINA” 

monterad på den palestinska flaggan. Dalaplan är ett av det mest 

trafikerade torgen i Malmö. Plakatet satt uppe i flera år. Som 

politiskt ungdomsförbund erhöll SSU ekonomiskt stöd inte bara 

från moderpartiet, SAP, utan också direkt från Malmö kommun. 

Eftersom texten är mer än kontroversiell genom att den uppmanar 

till förintelse av en stat ställde jag minst en gång en interpellation 

till finanskommunalrådet Ilmar Reepalu angående denna delvis av 

kommunen finansierade hatpropaganda. Han överlät besvarandet 

till kommunalrådet Birgitta Nilsson. 

Efter att ha visat, att hon inte visste, exakt vilket område som 

utgör Palestina, förklarade hon, att hon skulle ”studera religion 

när hon blev pensionerad”. 
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Från andra partier i kommunfullmäktige gjordes inga 

debattinlägg. 

Det skandalösa plakatet får anses visa Socialdemokraternas i 

Malmö ståndpunkt i palestinakonflikten. Detta styrks av att den 

våldsamma vänstern i Malmö i närvaro av den dåvarande 

riksdagsmannen från Malmö Luciano Astudillo brände en 

israelisk flagga på Möllevångstorget. Riksdagsmannen ingrep 

inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

17:10 ILMAR REEPALUS POLISANMÄLAN AV 

MUHAMMEDTAVLAN 

För Reepalu gällde det främst att få bort affischerna och tavlorna 

från valrörelsen som just börjat på allvar. Anmälan gjordes som 

synes 2010-04-20, alltså strax före vänsterns stora propagandadag 

1 maj, valet ägde rum den 19 september.  

I och med att anmälan kom från ”Malmös starke man” visade 

Justitiekanslern följsamhet och beslöt inte bara om åtal utan också 

om husrannsakan av Skånepartiets lokaler att äga rum nattetid. 

Detta är exceptionellt för svenska förhållanden. Något liknande 

har inte skett sedan Andra världskriget. Alla affischer och tavlor 

togs i beslag. 

Tyvärr kände väljarna i valet 2010 inte särskilt väl till vad Islam 

innebär. De trodde, att Islam var en religion bland andra, och om 

den inte var det så skulle säkert efterhand anpassa sig till rådande 

förhållanden och sedvänjor här. Trots att Skånepartiet i varje fall 

sedan 2004 upplyst om Islam hade väljarna då inte tagit det till 

sig. Ingen annan än Skånepartiet försöker pressa tillbaka och 

avlägsna Islam. Om Skånepartiet ger upp den strävan är det fritt 

fram för Islam. Därför fortsätter Skånepartiet och hoppas på Din 

och alla andra ansvarsmedvetna frihetsvänners hjälp. 
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17:11-13 ISLAMSYMBOLER PÅ FÖRSKOLESKRIFT, PÅ 

PLATSANNONS  OCH HOS BRANDKÅREN 

Under år 2011 förekom ett större antal islamsymboler i 

kommunala sammanhang och finasierade av kommunen. För alla 

som känner till innehållet i Islam (se nedan, finns också under 

bokens förord) är detta naturligtvis oerhört upprörande och 

provocerande. I dubbel mening eftersom det finasieras av Malmö  

kommun. 

Men det är också bevis på kommunledningens vilja att snabbt 

islamisera Malmö och blir därmed en uppfordran till alla de 

malmöbor, som motsätter sig detta, att reagera snabbt och resolut. 

Förstasidan i förskoletidningen ”FÖRSKOLA FOKUS” är särskilt 

allvarlig eftersom den vänder sig till den viktigaste målgruppen, 

personalen i förskolan och därmed barnen. Om barnen inte räddas 

från Islam har Islam inom en generation segrat i Malmö. 

Platsannonsen i Metro är genom flickans glada ansikte särskilt 

upprörande för alla som sett filmen ” Soraya M”. Det är därför 

väldigt viktigt, att den filmen snarast visas i skolorna. (se sid 21) 

Islamsymbolerna i räddningstjänstens uniform är fullständigt 

hemsk. Tänk bara på all stenkastning  mot brandkåren i 

Rosengård och mot polisen och på vad de judiska boenden 

kommer att påminnas om. Muhammeds fördrivning av judarna 

från Medina, halshuggning av 700 judar och försäljningen av de 

halshuggnas kvinnor och barn som slavar, uppmaningen den 9 

januari 2011 av stormuftin över Jerusalem ”Muslimer måste döda 

judar” (se kap 4:6) och den nu pågående kampanjen från Iran m fl 

att staten Israel måste förintas. 
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Från tidningen www.metro.se 25 tisdag 2011-12-06 
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MKB tidningen november 2011 
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17:14 KASBAH BYGGD PÅ HÖJDEN ROSENGÅRDS NYA 

LANDMÄRKE 

Våren 2012 presenterades i diverse tidningar det helt otroliga 

förslaget att i Rosengård bygga en ”kasbah” på höjden. Dessutom 

med syftet att det som det i en av tidningarna förklarades, skulle 

bli ett nytt ”landmärke” för Malmö. Det skulle alltså kunna synas 

långt utanför Malmö. Här bifogade artikel är hämtad från 

Kommunens egen tidning ”Vårt Malmö”. 

Nu är det inte Malmö kommun själv som är ägare och aktör utan 

det av kommunen helägda bostadsaktiebolaget ”MKB”. Men det 

gör ingen skillnad. Kommunen har den totala ägarmakten och 

dessutom monopol beträffande planfrågor, byggnadstillstånd mm. 

Vad Islam innebär har redan presenterats två gånger i boken och 

upprepas inte mer. På fullt allvar vill kommunledningen att 

Malmö skall börja likna vissa islamiska städer i Nordafrika. Vad 

ordet ”Kasbah” betyder beskrivs i bifogade avsnitt från 

”wikipedia”. 

MKB-förslaget är givetvis en skandal utan like och måste stoppas 

senast i det för Malmö och Skåne avgörande valet den 20 

september 2014. 
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Vårt Malmö  

April 2012 
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17:15 FÖRFATTAREN THOMAS NYDAHL MED FAMILJ 

LÄMNAR MALMÖ 

Bifogade redogörelse av författaren Thomas Nydahl fanns 

upplagd på internet fredagen den 22 oktober 2010. Nydahl är 

kanske inte så känd i breda kretsar men väl av alla som följer 

kulturdebatten. Därför borde hans ganska fräna uppgörelse ha 

föranlett diverse kommentarer. Såvitt bekant har detta inte skett.     

Detta visar den bedövande och förödande makt samhällseliten i 

Malmö har. Det behövs verkligen tvärdrag. 

Nydahls berättelse knyter an till födelseplatsen Rasmusgatan. Det 

var just den gatan finanskommunalrådet Ilmar Reepalu och TV-

reportern Janne Josefsson höll på att bli bortkörda från i april 

2012 av några unga, starka och offensiva ynglingar i lyxbil. Av en 

ren tillfällighet blev händelsen TV-filmad och utsänd i ett Janne 

Josefsson-program. Men den rimliga följden uteblev. 

Ilmar Reepalu representerar förvisso hela befolkningen i Malmö 

men ändå främst de socialdemokratiska väljarna. Därför borde 

just de väljarna tänka sig in i situationen och att de, var och en för 

sig, var i Reepalus ställe och blev utsatt för attacken. Ilmar 

Reepalu har sitt politiska mandat till och med oktober 2014. Men 

han redan nu avsättas genom förtroendeomröstning i Malmö 

Arbetarkommun. Om något sådant har det inte förekommit någon 

offentlig debatt. Det förefaller ändå märkligt, om de 

socialdemokratiska väljarna i Malmö verkligen tolererar vad deras 

främste företrädare utsatts för. Dessutom är ju händelsen följden 

av den sedan 1 november 1994 förda socialdemokratiska politiken 

i Malmö. 

Nu är det också så, att den socialdemokratiska politiken går ut på 

att öka Malmös befolkning med netto 5 000 personer per år. Det 

betyder alltså att den minskning som sker genom utflyttning och 

dödsfall måste kompenseras med inflyttning och födelsetal. Det är 

alltså inte bara Reepalu som måste avsättas, hela politiken måste 

läggas om ifall väljarna önskar att Malmö åter blir en trivsam stad. 
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Då är frågan, var den nuvarande politiska oppositionen står. Alla 

partier har ställt sig bakom principerna i spårvägsutredningen för 

något år sedan. Inga principiella reservationer, bara några 

särskilda yttranden. Ingen kritiserade den grundläggande 

förutsättningen, att Malmö beräknas öka befolkningen mycket 

kraftigt under de närmaste 20 åren, upp till nivån 425 000 

personer. 

Om oppositionen inte ändrar ståndpunkt finns det därför i denna 

fråga inte någon anledning att i valet 2014 avsätta den nuvarande 

majoriteten. Det blir samma politik fast med andra utövare. Det 

förefaller som om det bara är en tydlig och genomgripande 

omvälvning i den allmänna folkuppfattningen i Malmö i de här 

frågorna, som kan åstadkomma en egentlig ändring av politiken i 

Malmö. 
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17:16 TONY OCH LINDA BENGTSSON MED 4 BARN LÄMNAR 

MALMÖ 

Artiklarna om 4-barnsfamiljen som lämnar Malmö och flyttar till 

Höör fanns i Skånska Dagbladet den 6 augusti 2012. I mycket är 

det samma motiveringar som för familjen Nydahl. 

”Våld, rån, bränder och skadegörelse har blivit en del av deras 

vardag. De är besvikna på polisen, på politiker som inte gör mer. 

Nu flyttar de.”  

De avgörande momenten för båda familjerna synes ha varit dels  

konstaterandet, att  det hela tiden blir värre, dels att förhållandena 

för barnen väger mycket tungt.  

Det står inget om språkfrågan. Det är möjligt, att den nämnts av 

familjerna men i så fall har den inte förts vidare. I Nydahls fall är 

det då fråga om självcensur, för den andra familjen kan frågan ha 

kommit bort hos tidningen. 

Men det har i många andra berättelser framgått, att språket är 

mycket viktigt. Malmö kommun godkänner ju numera 170 olika 

språk vid kontakter med kommunen. Försäkringskassan servar 

utbetalningar på 25 språk. I tidningen City Malmö Lund har man 

börjat med nyheter och kommentarer på 6 språk. Det är väl ganska 

självklart, att föräldrarna reagerar, när de märker, att deras barn 

börjar tala annorlunda än de själva och kanske till och med inte lär 

sig svenska ordentligt. 
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18. SVENSKARNAS MASSMEDIEDIKTATUR 

 Som tur är träffas skåningarna inte av uttrycket ”Die dummen 

Schweden”. Det uppkom under första världskriget och har av 

många anledningar hängt kvar. Tänk bara, inte ett enda svenskt 

riksdagsparti har lagt fram något förslag till att lägga Sveriges 

Radio TV direkt i folkets händer! Alla som har TV-mottagare 

straffas om de inte betalar TV-avgiften men har ingen möjlighet 

att påverka programmen. På det viset får detta jättelika 

massmedium in över 9 säkra miljarder kr årligen vilka används till 

en skamlös likriktning av svenskarnas uppfattning i politiska 

frågor. Programmakarna sitter helt oåtkomliga medan de låter 

kampanjerna pågå år ut och år in i decennier bland annat för 

islamisering. Innehållet i den här boken är inga hemligheter men 

redovisas aldrig av SR/TV. De är till och med så fräcka, att de 

skriver licensbetalarna på näsan redan utanpå fakturabrevet och 

sedan på fakturan, att de inte är beroende av politiska intressen! 

De är helt säkra på, att ”Die dummen Schweden” inte frågar sig 

vem som då bestämmer till exempel att Islam till 100 procent 

hyllas där. Systemet med sändningsföreningar har existerat i 

Nederländerna  sedan slutet av 1920-talet för alla riktningar i den 

starkt uppsplittrade nederländska åsiktsverkligheten ska rättvist 

återspeglas i public service radio och TV. Det har aldrig av svensk 

massmedia presenterats för allmänheten här. 

Med sändningsföreningarnas tilldelning av sändningstid och 

pengar i förhållande till avgiftsbetalarnas önskemål erhålles 

lyssnar/tittarmakt över programmen varvid den nuvarande 

producentmakten bryts. Genom att reklamfinansiering tages i 

anspråk kan kvartalsavgiften sänkas från cirka 520 kr till 10 kr 

vilket avses motsvara kostnaden för den rena administrationen. 
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Var och en har rätt att bilda en sändningsförening om ingen av de 

redan existerande är bra nog, nya föreningar får under viss 

prövotid överproportionell tilldelning av sändningstid och pengar. 

Därefter går den nya föreningen in bland de andra eller försvinner. 

 

 

 

Se även artikel sid 246-247 TV och opinionsbildningen 
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19. OLOF PALME OCH ISLAM  

Åren 1958-1966 sände Radio Syd från ett fartyg på internationellt 

vatten i Öresund riktat mot sydvästra Skåne populärmusik, reklam 

och nyheter. Olof Palme var byråchef i statsrådsberedningen 

1961-1963, konsultativt statsråd 1963-1965, 

kommunikationsminister 1965-1967 och utbildningsminister  

1967-1969 då han efterträdde Tage Erlander som statsminister.    

Radio Syds ägare, Britt Wadner, dömdes flera gånger till fängelse 

för brott mot lagar Olof Palme tagit initiativ till. Skånepartiet 

inledde sina närradiosändningar den 24 augusti 1982. Då var 

fortfarande i färskt minne hos lyssnarna både Radio Syds mycket 

populära radioprogram och det öde som Olof Palme förorsakat 

Britt Wadner. Skånepartiets politiska och personliga kritik av Olof 

Palme inleddes genast och blev hård och ihållande. Hyllandet av 

Radio Syd och kritiken mot Olof Palme var en viktig orsak till  

valframgången 1985. 

Olof Palmes ogrundade attack mot Skånepartiet i början av 

oktober 1985, alltså månaden efter socialdemokraternas historiska 

valförlust i Malmö, hade dock en speciell förhistoria: 

”Dåvarande statsminister Palme hävdade i riksdagen i början på 

oktober 1985 att framgångarna berodde på att Skånepartiet 

skaffat sig en förankring för ett rasistiskt och invandrarfientligt 

budskap.” ”Vad säger ni om folkpartiets organiserade samarbete 

med ett rasistiskt och invandrarfientligt parti som Skånepartiet?”                

(Skånepartiet, Peterson/Stigendal/Fryklund, ISBN 91 7924 0267, 

s 9) 
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” Valutgången i kommunfullmäktigevalet i Malmö 1985 tilldrog 

sig rikspolitiskt intresse framför allt av två skäl. För det första 

förlorade socialdemokraterna makten i landets tredje största  

kommun efter 66 års obrutet maktinnehav. Regimskiftet avgjordes 

av Skånepartiet med sina 7,2 procent av rösterna, vilket på 

tiondelen när motsvarande socialdemokratins tillbakagång. 

Många människor frågade sig om trogna socialdemokrater 

plötsligt hade blivit skånepartister. För det andra 

uppmärksammades orsakerna till Skånepartiets framgångar. 

Tolkningar av dessa orsaker kom att användas som slagträn i den 

rikspolitiska debatten. Dåvarande statsminister Palme hävdade i 

riksdagen i början på 1985 att framgångarna berodde på att 

Skånepartiet skaffat sig en förankring för ett rasistiskt och 

invandrarfientligt budskap. ”Vad säger ni om folkpartiets 

organiserade samarbete med ett rasistiskt och invandrarfientligt 

parti som Skånepartiet?”Utifrån den karakteristiken härledde 

många med fasa och förundran Skånepartiets rötter tillbaka till 

30-talet.” 

I den boken konstaterar författarna på s 202: 

”Om vi beaktar motiveringarna bakom kritiken finns det 

egentligen inget samtal där principiell rasism kommer till tals. 

Några samtal är svårtolkade, men de flesta anger skäl som att vi 

har inte råd, arbetslösheten i Sverige är för hög, tidigare 

generationer får lida av att främlingshat skapas, det är bara rika 

människor som har råd att komma hit etc. Samtalen anknyter 

snarare till den allmänna systemkritiken. I vilket fall visar 

undersökningen att invandrarfrågan inte haft den stora betydelse 

för valutgången som hävdats i massmedia, att döma av 

närradioverksamheten månaderna före valet.” 
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Olof Palmes utfall i riksdagen saknade alltså saklig grund men har 

icke desto mindre sedan dess präglat massmedias inställning till 

Skånepartiet. Olof Palme var starkt negativ mot Skånepartiet, inte 

av sakpolitiska skäl, utan av rent personliga. Bakgrunden är 

följande. 

Inför ett officiellt besök i Danmark i början av 1980-talet blev 

statsminister Olof Palme av en dansk TV-kanal tillfrågad om sin 

personliga bakgrund. Han nämnde då, att han hade en avliden 

släkting, som varit brännvinshandlare i Ystad, en annan som varit 

präst och en tredje, som hade haft någon verksamhet i Danmark. 

Hans sammanfattning blev, att Gud fader, brännvin och Danmark 

var en oslagbar kombination varvid han visade upp sitt typiska 

solvargsleende. 

TV-inslaget medförde, att Skånepartiet-Malmö tillskrev Malmö 

Arbetarkommun med uppmaningen, att de skulle få Olof Palme 

avsatt. Han hade nämligen underlåtit att berätta, att han hade en 

annan avliden släkting, sin mors kusin Otto von Knieriem, som i 

egenskap av chefsjurist hos IG Farben undertecknat avtalet med 

SS om leveranserna av giftgasen Cyklon B till förintelselägren. 

Otto von Knieriem hade Palme träffat under släktens 

sommarvistelser i Lettland. Således var presentationen inför dansk 

TV bara en halvsanning. 

Skånepartiet angrep också Palme för att han förde Sverige 

västerut och österut. Han framlade ett förslag om nedrustning av 

kärnvapen i Centraleuropa som från början kom från den 

sovjetiske företrädaren Georgij Arbatov, ledamot i 

Palmekommissionen, och som Palme hade goda förbindelser med. 

De sovjetiska aktiviteterna gjorde, att USA under Ronald Reagan 

beslutade inleda upprustning för ”Stjärnornas krig” vilket Sovjet 
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inte hade ekonomiska resurser att möta. Slutet blev, att hela 

sovjetväldet, som Skånepartiet i närradion kallade ”Det sovjetiska 

folkfängelset” kollapsade i slutet av 1980-talet. 

Ända in i den sista intervjun, publicerad i Aftonbladet 1986-03-

03, var Palme hatisk mot Skånepartiet. På en fråga om det dåliga 

resultatet för socialdemokraterna i kommunvalet svarade han 

bland annat: 

”Vi får nog bli mera lyhörda för lokala opinioner, ibland ska man 

förstås inte var lyhörd – Skånepartiet till exempel ska man inte 

lyssna på, dom ska man snarare jaga.” 

 

Aftonbladet  

1986-03-03 
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På den tiden jagade Malmös Socialdemokrater Skånepartiet och 

skånepartisterna med en för ändamålet  särskilt bildad förening 

kallad ”Opponentgruppen i Malmö”.  

Att Skånepartiet hade rätt i sina farhågor beträffande Palmes för 

Sverige sovjetvänliga utrikespolitik visades efter det tragiska 

mordet på honom av att hans ansikte och namn förärades plats på 

ett sovjetiskt frimärke. Detta medförde såvitt bekant inga protester 

från Sverige eller familjen Palme. 
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För Skånepartiets närradio gjorde jag den första intervjun med 

Palme i början av 1980-talet under en konferens Nato arrangerade 

i Köpenhamn, på Christiansborg som tjänstgör som Danmarks 

parlamentsbyggnad. Palme var redan då känd för sina 

kontroversiella uttalanden. Som svensk statsminister liknade han 

sin danske kollega under konflikten om Hesselö  med den 

argentinske kuppgeneralen Leopoldo Galtieri. Svenska  

bankdirektörer jämförde han med hormonstinna babianhannar. 

Palme satt i ett ganska litet rum med ungefär 20 journalister från 

diverse länder. Jag presenterade mig som reporter från 

Skånepartiets närradio och frågade honom vad Sverige skulle göra 

om Skåne utropade sig självständigt och anslöt sig till Nato. 

Hans svar blev: ”Skäeåune?” Därefter vände han till någon annan 

för ny fråga. 

Andra intervjun ägde rum något år senare i Sommarlust, 

Kristianstad. Palme hade där talat inför socialdemokratiska 

pensionärer. När mötet var över och publiken bröt upp gav han 

mig några minuter utan åhörare. Samtalet var då alldagligt.            

Båda intervjuerna spelades upp i närradion men de är försvunna 

sedan flyttningen av studion hösten 1988. 

På tu man hand upplevde jag Palme som påtagligt vänlig och 

generös. Alltså en helt annan människa än han gjorde sig till i 

offentligheten. 

Islamfrågan var inte aktuell för Skånepartiet förrän i början av 

1990-talet. Hur Olof Palme, om han fått leva, skulle ställt sig till 

den pågående islamiseringen av hela Västeuropa, är det svårt att 

ha någon uppfattning om. Han uttalade dock stark kritik mot 

Menachem Begin för delaktighet i mordet på Folke Bernadotte 

1948. Begin var medlem i Stern-ligan, som upplöstes av den 
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israeliska staten samma år. Begin blev sedermera premiärminister 

och nobelfredspristagare. 

Palme var också känd för att ha gått hand i hand med den 

palestinske ledaren Yasir Arafat. Men Palmes uppfattning då 

torde ha varit rent utrikespolitiskt motiverad. Så länge han levde 

var Islam ingen inrikes fråga i Sverige. 

Hur Palme skulle ställt sig till den nuvarande situationen i Sverige 

är det naturligtvis omöjligt att säga något säkert om. Men några 

ledtrådar finns. Ett känt uttalande från Palme är: ”POLITIK ÄR 

ATT VILJA!” 

Det förefaller otänkbart, att Palme skulle gått med på, att låta sin 

vilja underordnas Allahs. Det känns mycket främmande, att tänka 

sig, att Palme skulle accepterat att den nuvarande grundlagen med 

inledningen, på särskild rad: ”All offentlig makt i Sverige utgår 

från folket.” skulle ersättas med någon typ av islamisk grundlag 

där all makt utgår från den allsmäktige Allah. 

Palme uttryckte sig ofta svepande men han var utomordentligt 

noggrann med sakförhållanden och detaljer. Om Islam framträtt 

som maktfaktor i samhället hade han därför högst antagligen 

börjat med att sätta sig ordentligt in i vad denna för oss nya 

världsåskådning innebar. Rimligen hade han då kommit fram till 

ungefär de 45 punkter som presenteras i den här boken. Det är 

svårt att se, att Palme skulle gått med på, att slaveri inte är 

förbjudet och inte heller kan förbjudas. Som partiledare hade han 

aldrig tillåtit Broderskapsrörelsens förvandling till en inkörsport 

för Islam till Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti. 

Mot den bakgrunden var mordet på Palme en politisk tragedi och 

inte bara en familjekatastrof. 
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För dig som 9-åring är det nu berättade av intresse i tre 

hänseenden:                                                                                      

1. Allt förtal måste bemötas genast och kraftfullt. 

2. För att väcka intresse måste avislamiseringen i varje område 

kombineras med lokalt material även om det ibland kan 

anses ovidkommande. 

3. En fientlig inställning till judendomen och/eller Israel är 

nästan men inte alltid förenad med en positiv attityd till 

Islam.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

20. SVERIGEDEMOKRATERNA 
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Redan som 9-åring måste du noga sätta dig in i skillnaden mellan 

Islam och muslimer. Islam är en hemsk vidskepelse som kan 

liknas vid en mycket farlig och smittsam sjukdom. Muslimerna är   

människor som är drabbade av den sjukdomen och som vi ska 

hjälpa komma ur sjukdomen varvid vi hela tiden ska uppträda 

med oföränderlig vänlighet och hjälpsamhet. 

 Därvid måste du vara uppmärksam på att andra ofta blandar ihop 

muslimer med Islam. Exempelvis Sverigedemokraternas 

ordförande i artikeln på nästa sida ”Muslimerna är vårt största 

utländska hot”. Rubriken har han inte själv formulerat, det har 

Aftonbladet gjort. Men genom hela artikeln blandar han ihop 

Islam med muslimer och i avslutningen skriver han inte hur han 

tänker sig ”vända trenden”. Artikeln publicerades den 19 oktober 

2009 och ännu nu i augusti 2012 har Sverigedemokraterna inte 

redogjort för hur de tänker ”vända trenden”.  

 Men Sverigedemokraterna har en historia präglad av att 

åstadkomma och förstora mellanmänskliga motsättningar. För 

detta har de bett om ursäkt. I sitt anförande på partiets 20-årsdag  

2008-02-09 sade ordföranden Jimmie Åkesson bland annat: 

  ” Det finns en del i partiets tjugoåriga existens, särskilt under   

några år i början på 90-talet, som vi har anledning att distansera 

oss ifrån”. 

 Utanför Skåne och Sverige finns det liknande partier, som sätter i 

system att förstärka mellanmänskliga motsättningar. Sådana 

partier måste all världens 9-åringar noga se upp för. Ingen får göra 

sig till ovän med någon muslim, det kan leda till religionskrig.  

Alla muslimer måste under avislamiseringen hela tiden bemötas 

med påfallande vänlighet, de är ju drabbade av en sjukdom som 

de ska befrias från. 
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 Beträffande Sverigedemokraterna måste också framhållas, att de 

2010 blev representerade i Sveriges riksdag till följd av 

partistödsbedrägeriet i Region Skåne åren 2000-2002. Genom 

politisk utpressning åstadkom en person, som nu är ledamot i 

riksdagen för Sverigedemokraterna, en resursöverföring till 

Sverigedemokraterna som blev avgörande för deras fortsatta 

utveckling. Region Skåne har redan tvingats betala 1 978 356 kr 

och 60 öre för ändamål regionen redan betalt en gång för. 

Skadeståndsprocessen fortsätter med nästa del i Kristianstads 

tingsrätt 2012-11-01 med muntlig förberedelse. Huvudförhandling 

väntas våren 2013. Men redan nu borde Sverigedemokraterna med 

sitt eget partistöd ha ersatt Region Skåne med redan utbetalda 

1 978 356 kr och 60 öre. Det har de inte gjort. 

Skånepartiet arbetar för Skåne och frihet och är därför 

motståndare till rasism, nazism, kommunism och Islam. 

Skånepartiet störtade 1985 Socialdemokraterna i Malmö efter 

deras sedan 1918 oavbrutna maktinnehav där och förde en 

ickesocialistisk gruppering till makten. Motsvarande åstadkom 

partiet i Malmö 1991 och i Region Skåne 1998. Partiet 

uppmanade 1985 sina kommunala väljare att rösta på Folkpartiet i 

riksdagsvalet då. Skånepartiet är entydigt antisocialistiskt medan 

Sverigedemokraterna hämtar stöd både från vänster och höger. De 

är därför politiskt opålitliga och du bör således av både politiska 

och moraliska skäl undvika dem och liknande partier i andra 

länder. 

Eftersom partistödshändelserna i Region Skåne är både 

principiellt intressanta och processen kan väntas pågå ännu många 

år bifogas här sid 181 och 182 renskrivna samt 329 och 330 (sid 

nr nere till höger) i den dokumentation om 492 sidor som finns 

utlagd på www.skanepartiet.org. 
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”Beträffande de kommunala organisationerna bör också noteras, 

att Kammarrätten baserade sin dom 402-2002 2002-09-18 på, att 

de kommunala partierna i förbunden bestod efter upplösningen 

2000-05-21. 

D. Ny grund i appendixet, skadestånd genom brott.  

SkadestL 3:1 p 2 

Den omfattande bevisningen övertygar om, att det inte kan ha 

varit fråga om bara ursäktliga fel eller misstag. I så fall hade de 

rättats till snarast. Redan det faktum, att inget ens i skrivande 

stund återkrävts visar, att utgivandet av även de partiresurser som 

tillkom SKV, har gjorts med uppsåt att skada SKV varvid risken 

för påtvingad betalning senare till SKV måste ha framstått som 

högst påtaglig. Således likgiltighet inför risken att skada 

huvudmannen RS. 

För gärningsmännen har det gällt att med resurser egentligen 

hörande till dem i SKV befintliga organisationerna knyta dem i 

VFSKV befintliga föreningarna och politikerna till Fyrklövern så 

att varaktig majoritet uppkom i regionfullmäktige. Värdet för RS 

därav har man bedömt väsentligt större än risken att RS långt 

senare skulle tvingas betala 10 à 15 mkr i skadestånd. Den 

bedömningen har delats av ledningen för Vänstern eftersom man 

där inte framtvingat, ens nu, extrasammanträde med– (201). 

regionsryrelsen för att den vägen i fullmäktige försöka begränsa 

skadan. Att även Vänstern har ett tydligt ansvar visas av 

voteringen 2001-03-27 där Vänstern hellre avstod från att rösta 

än med sina 73 röster stödde Franzén och Herslow så att det 

senare på rättslig väg upphävda partistödsbeslutet aldrig blivit 

tagit (142) 
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Med hänvisning till uppgifterna i den kompletterande 

bakgrundsbeskrivningen ovan, B:1 – B:22, anförs här RS som 

huvudman, SKV som innehavare av talerätt och skadeståndsrätt 

på grund av indirekt skada och Swanstein som misstänkt 

huvudgärningsman. Medverkande synes ha varit Andersson,  

Eriksson, Sonesson, Aldegren och Bergkvist. Liedholm och 

Kinhult faller förmodligen utanför. Det är klart, att uppsåtet 

aldrig har varit att skada i första hand RS, utan det har varit att 

inom befintlig budget på SKV:s bekostnad köpa det politiska 

stödet från VFSKV.  

Men skadan för SKV har blivit betydligt större än de 65,087% av 

det gamla SKV:s resurser man hade rätt till under normala 

omständigheter. 

Konkret har gärningen begåtts då betalningen av första delen av 

partistödet 2000 för gamla SKV senarelades, när inga brev från 

SKV besvarades vilket gällde hela mandatperioden, när 

Arvodeskommittén fördes bakom ljuset (118), när Carl Sonesson 

inte reagerade (119) – (124), när varken Swanstein, Andersson, 

Bergkvist, Eriksson eller Sonesson reagerade 2000-11-15 (125), 

när ärendet stoppades 2000-12-05 (126) – (132) och när ingen 

reagerade på interpellationerna (144) – (188) eller stoppade 

skadan 2001-03-27 (142) – (143) och slutligen nu när RS ej 

besvarar förfrågan om förlikning (243) – (247). 
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E. Verklig skada för SKV 

Den verkliga skadan för SKV har bestått först och främst i att den 

överenskomna andelen, 65,087%, av de 6 resursslagen inte fått 

disponeras. 

Men genom upplösningen av det gamla förbundet, som RS 

uppsåtligen medverkade till, har högst betydande extraskador 

uppstått. I stället för att ägna sig åt den normala 

opinionsbildande verksamheten och det normala föreningsarbetet 

och politiska arbetet i RS har SKV och dess befattningshavare fått 

ägna enormt mycket tid och därmed pengar åt upplösningens 

följder. Skrivelser till RS och andra myndigheter, valrörelse 2002 

under annan partibeteckning och med skadat anseende ledande 

till valförlusten 2002 (215) – (242). Närradio (209) – (211). 

Det politiska arbetet i RS fick skötas av Franzén ensam (208) utan 

att han ens den dag som idag är har fått någon ersättning för det 

förutom reseersättning och sammanträdesarvode. Beträffande 

skriftliga inlägg såsom motioner, interpellationer och enkla 

frågor från de 6 i SKÅNES VÄL visar preliminär bedömning, att 

92% kommit från Franzén eller Herslow. Vad har då de andra 4 

gjort för alla sina pengar (99) – (102)? Och för mer än de 

pengarna, 2002 överskred de anslaget för utbildning med mer än 

100 000 kr för trycksaker, antagligen åt Sverigedemokraterna. Jo 

de har hållit med och voterat för Fyrklövern och i övrigt 

intrigerat och förtalat samt hjälpt Sverigedemokraterna (F31) – 

(F 33). 

Fakturan för extrakostnader 1998-09-30 (214) blev aldrig betald. 

Viktigt i sammanhanget är, att den partipolitiska verksamhetens 

kostnader och intäkter ska bedömas för perioder om ca 5 år (212) 

– (213) och inte bara år för år. Perioderna 2000-06-01-2000-12-
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31 och 2001-01-01-2003-06-30 ska därför inte ses isolerade utan 

de förväntade intäkterna då ska bestrida kostnader 5 år före och 5 

år efter. I och med att valet 2002 till följd av upplösningen 2000-

05-21 bara drog kostnader och inte gav några intäkter (215) – 

(216) blev skadan för SKV:s organisationer betydligt mer än 

100% av den överenskomna andelen. En realistisk bedömning är 

dubbla andelen, alltså 130,174%. 

F. Förlikning  

Före den första stämningen år 2000 riktade SKV ett stort antal 

skrivelser mm till RS. Utan resultat eller ens svar. Under åren 

därefter har det med något undantag varit likadant. År 2006 

erbjöd RS 1 mkr allt som allt. Efter hovrättsdomen i januari har 

nya försök gjorts (243) – (247). Ingen reaktion utöver brevet från 

KrfM 2011-03-09. 

Det borde vara svaranden som efter stämning sökte nå förlikning. 

I synnerhet när svaranden styrs av partier som SKV:s 

organisationer hjälpte till makten 1998. 

Självklart är SKV och har hela tiden varit intresserad av att få 

konflikterna ur världen (47).” 
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21. SKÅNSK SJÄLVSTÄNDIGHET 

Hösten 2014 ska skottarna enligt nu gällande planer ha en 

folkomröstning om Skottlands självständighet. Det skotska 

nationalistpartiet har med 1 mandat egen majoritet i Skottlands 

parlament som ännu så länge är underställt parlamentet i London 

och den brittiska drottningen.  

På föregående sida finns Skånepartiets valprogram år 2010. 

Skottarna har inte på långt när lika många och starka anledningar 

att kämpa för självständighet som skåningarna har.  

Tänk bara om deras allmän TV styrts från London med 

islamisering som en av huvudpunkterna på dagordningen dygnet 

om, vecka ut och vecka in, året runt. Bland annat ledande till att 

all skotsk tillverkning av whisky skulle förbjudas!  

 Norge blev självständigt 1905, Island 1944, Estland, Lettland och 

Litauen 1991. Andra europiska stater har uppstått under senare år. 

Islands befolkning är inte mycket större än Malmös. Estland har 

1,3 miljoner invånare, Skåne 1,2. Skåne har fantastiska 

möjligheter att få ekonomin att blomstra. Den internationella 

arbetsfördelningen innebär, att det inte är förekomsten av 

naturtillgångar som på sikt avgör folkets välstånd, det är förmågan 

att upprätthålla ett effektivt näringsliv samt en arbetsam och 

sparsam befolkning i landet. 

 Ska skåningarna med öppna ögon se sitt land förstöras av Islam 

och dessutom låta Sverige bli förstört av samma orsak? Det får ju 

bara inte ske. I så fall stannar det inte vid detta utan då kommer 

hela Västeuropa, Den Europeiska Unionen och till slut hela 

världen att bli islamiskt. Det är därför av historisk betydelse att 

skåningarna inser sin belägenhet och sina möjligheter i god tid 
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inför valet 2014. Tänk om skottarna lyckas, liksom esterna med 

flera gjort och skåningarna försitter chansen även 2014! 

 Den här boken, OM ISLAM TILL ALL VÄRLDENS 9-

ÅRINGAR, ges ut av Skånepartiet-Malmö för att vara behjälplig 

vid Skånes avislamisering. Men problemen finns inte bara i Skåne 

utan på många håll i hela världen. Dessutom kommer Islam 

tillbaka till  Skåne om inte också hela världen avislamiseras. 

Därför kommer Skånepartiet-Malmö att hjälpa också liknande 

partier i andra stater med början i Danmark och i Sverige. 

 I syfte att hela världen ska bli avislamiserad kommer boken att 

översättas till lämpliga språk och utges i nya upplagor med för 

varje område avpassad omarbetning.  

En väldig hjälp uppkommer därvid om skåningarna redan i och 

med valet 2014 lyckas bli självständiga huvudsakligen till följd av 

svenskarnas islamisering av Skåne. Den nyheten blir känd i hela 

världen, inte bara i Danmark, Sverige och Saudiarabien. 

Självklart kan bokens författare inte ensam åstadkomma detta. 

Alla måste hjälpa till, alla som förstår vad som pågår, och nu 

hänger det främst på skåningarna. 
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Artikeln nedan från Skånska Dagbladet 2012-08-10 sid A 14 

visar, att den nuvarande regionledningen hellre lägger tid och 

pengar på planer om samgående med Kronobergs, Kalmar och 

Blekinge län. 

Men om Islam ska stoppas måste först Skåne göras självständigt. 

Regionledningen är helt fel på det. 

 

 

Skånska Dagbladet 2012-08-10 sid A 14 
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22. DANSKA KONTAKTER 

DET DANSKE SELSKAB under ledning av FOLMER WISTI 

arrangerade från september 1978 och framåt regionalkonferenser 

på Christiansborg. Framträdande representanter från danska 

staten, exempelvis talmannen i Folketinget K. B. Andersen deltog. 

Någon gång förekom svenskt deltagande på hög nivå, exempelvis 

var riksdagsledamot Pär Granstedt där ett år. 

Danmark förtjänar allt beröm för generositet och framsynthet. 

Under konferensen 1978 distribuerades Europarådets Bordeaux-

deklaration som gav stöd åt Skånepartiets första partiprogram, 

inför riksdagsvalet 1979. 

Genom kontakterna i Danmark kom gratistidningen ”Billigt & 

Bra!”, som stod nära Skånepartiet, att tryckas av Roskilde 

Tidende. Första numret utkom den 14 november 1979 vilket 

snabbt uppmärksammades av Malmötidningarna. Det visade sig, 

att de hade ett hemligt avtal om samarbete mot en tidning som 

Billigt & Bra! Den fortsatte ändå och gjorde sig alltmer populär 

vilket annonsörerna ofta mätte med talonger, till exempel Kramer 

Salong. Tidningen blev också omtalad och omtyckt för att 

Skånepartiet-Malmö där varje gång publicerade ett flygblad från 

LIMA i Dragör vilket var att kringgå de svenska reglerna. 

Det hela slutade med, att de två största tidningshusen i Malmö 

började ge ut egna gratistidningar. Mot deras finansiella styrka 

hade självklart Billigt & Bra! ingen chans. Sista numret utkom 

den 25 augusti 1982, det hade 16 sidor mot 8 för det första 1979. I 

stället började närradiosändningarna den 24 augusti, de nämns 

uppe till höger i Billigt & Bra! ”NY rolig radio se sid 12!” 

Närradiosändningarna har med kortare avbrott fortsatt sedan dess. 
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Billigt & Bra! bröt genom massmedias förtal av Skånepartiet inför 

valet 1985. 

Kontakterna med Danmark avbröts i och med att Skånepartiet 

blev invalt i Malmö kommunfullmäktige hösten 1985 och 

återupptogs inte förrän 2004. Med början den 6 april 2004 har den 

svensktalande författarinnan Åse Clausen Bjerg framträtt varje 

tisdagsförmiddag i partiets närradio. Hon förmedlade också 

kontakten med MOGENS GLISTRUP, som redan då, 2004, 

stödde Skånes frigörelse. Han uttalade sig samtidigt om den 

islamiska slöjan (se sid 166). 

Åse Clausen Bjerg har med danska partivänner också deltagit i 

flera manifestationer Skånepartiet hållit på Stortorget i Malmö. 

Vid den första den 29 april 2004 skämde vänsterextremisterna ut 

Malmö med sin brutalitet. De tog under några minuter över och 

träffade en av de danska gästerna, Birgit, med ett hårt äpple så att 

hon svimmade och föll. På bilden har hon lyckats sätta sig upp. I 

bakgrunden sitter Ingolf på statysockeln, han håller en dansk 

flagga på övre bilden där den skånska flaggan skymtar på Hotel 

Kramers vänstra flaggstång. På mötet i september lyckades 

polisen bibehålla ordningen. Där syns Gertrud med skylten 

”UTAN YTTRANDEFRIHET INGEN DEMOKRATI”. 

Skånepartiet tackar alla sina danska vänner för mod och 

engagemang! 
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Skånepartiet bildades den 24 mars 1979. 

Skånepartiets inställning till skånsk regional självstyrelse inom 

Sverige eller fullständig självständighet har varierat. Som synes 

ovan inleddes med regional självstyrelse. Som framgår av 

inledningen i programhäftet 1985-03-31 gällde perioden 1983-05-

30 – 1985-03-31 som mål fullständig självständighet. Därefter 

återgick partiet till det snävare målet, regional självständighet. 

Sedan statsmakterna med kungaparet i spetsen 2004 börjat 

islamisera riket finns för Skåne ingen annan framtid än skånsk 

nationell suveränitet. Det är möjligt att återförening kan ske på 

lika villkor inom EU. Kanske ett särskilt nordiskt – baltiskt 

samarbete där. 
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MOGENS GLISTRUP uttalar sig även på sid 153 
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Överst på sockeln Åse Clausen Bjerg, Carl P. Herslow och en mötesstörare, 

2004-04-29. Skånsk flagga högst upp på Kramer Hotel. 

Nederst Birgit efter attacken samt på sockeln Ingolf.  
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Överst Åse håller tal, Britt och Laila håller partiflaggorna. 2004-09-16.  

Nederst visar Birgit vad det gäller: Utan yttrandefrihet ingen demokrati! 
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23. WESTERGAARDS BOMBMUHAMMED OCH VILKS   

HUNDMUHAMMED 

Kurt Westergaards bombmuhammed och Lars Vilks 

hundmuhammed är inte figurer för en genomarbetad plan för att 

avlägsna Islam. Deras främsta uppgift synes ha varit att stärka och 

bevara yttrandefriheten mot det islamiska hotet. De har 

publicerats utan hänsyn till att åtminstone vissa muslimer därav 

kan ha känt sig kränkta. Detta ska de i och för sig tåla. 

Den stora skillnaden mot Skånepartiets Muhammedtavla är, att 

denna vill skapa debatt för att hjälpa muslimerna ur Islam och 

hindra andra från att drabbas av vidskepelsen. Skånepartiets 

åtgärdsförslag är baserat på en grundlig genomgång av Islam och 

innebär en operativ handlingsplan för att med muslimerna som 

vänner få bort själva Islam från område efter område och till slut 

från hela världen. 

Det förefaller som om Westergaards och Vilks teckningar allt som 

allt gjort mer skada än nytta. Frågan om Islam är ytterligt allvarlig 

och Skånepartiets plan så seriös att den förtjänar ett helt annat öde 

än bomb- och hundmuhammed. 

   

 Kurt Westergaards Muhammed Lars Vilks rondellhund  

 med en bomb i turbanen föreställandes Muhammed 
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24. VARNINGSTEXT VID ISLAMSYMBOLER 

Det har på flera ställen i boken visats bilder med islamsymboler. 

Cigarettpaket med varningstext visades i anslutning till en 

koranbok. Skånepartiet har i åtgärdsförslagen ett som innebär, att 

det intill sådana bilder måste finnas en varningstext på lika stort 

utrymme som bilden. Nedan visas exempel. (Åtgärdsförslag nr 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamsymboler  

står för 

barnäktenskap 

Islamsymboler 

står 

för piskstraff 

Islamsymboler står för 

könsstympning 
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I Sverige gäller regeln vid annonsering för alkoholdrycker, att 

utrymme om cirka 20 procent av den egentliga annonsen vid 

denna på annonsörens bekostnad ska förses med upplysning om 

bevisade skadeverkningar av alkoholkonsumtion under vissa 

förhållanden.                                                                 

Motsvarande bör absolut gälla vid offentliggörande av bilder i 

press, TV, film mm med typiskt islamiska motiv vilka alltid är 

synnerligen provocerande för alla som känner till innehållet i 

Islam. 

Medieföretaget eller eventuell annonsör får betala utrymmet och 

övriga kostnader. 
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25. ANTIISLAMISK TROSBEKÄNNELSE 

Avislamiseringen gäller människorna, inte tillsammans utan var 

och en för sig. Först när var och en tydligt och trovärdigt inte 

bekänner sig till Islam kan man vara någorlunda säker på, att 

Islam försvunnit också från helheten.  

Trosbekännelsen måste innehålla en första positiv konkret del, ett 

mot Islam riktat och negativt mellanled och en bekräftande 

avslutning, som inte kan utföras av någon ärlig muslim. 

 För Skånes del används redan av Skånepartiet, som visas på 

bokens baksida: 

 ” Jag tror på Skåne och inte på Islam, skål!”  

Därvid utbringas skålen i någon dryck innehållande alkohol vilket 

en muslim inte får svälja. Om bekännaren då ljuger får det 

fortsatta beteendet avgöra. Men det måste vara knutet till påföljder 

om trosbekännelsen vägras eller avläggs men inte följs. Påföljder 

för bekännarens eget bästa, Islam är ju en sjukdom som 

visserligen bara är psykosocial, men för patienten och hela 

samhället enormt skadlig. Patienten måste hela tiden känna sig 

vänlig och positivt bemött och behandlad. Annars är risken att 

informationen syftade till omvändelse inte når fram i psyket. 

 I trosbekännelsen byts områdets namn ut för varje ny stat.  

Exempelvis: 

 ”Jag tror på Danmark och inte på Islam, skål!” 
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26. ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Kapitel 3 avslutas med att Muhammed år 610 satte Islams första 

parantestecken. Vilket år ska världen då uppleva Islams sista 

parantestecken? Det är i varje fall mycket högt på tiden!                          

Förutom information, som den här boken utgör del av, blir det 

främst fråga om politiska beslut och åtgärder. Följande föreslås: 

1. Utanpå alla koranböcker måste finnas en varningstext av 

ungefär denna lydelse: 

VARNING! 

Innehållet i koranen är en förfalskning genom att det inte får 

ändras (sura 16 vers 9, sura 18 vers 27 och sura 85 vers 21) 

men ändå har ändrats. Exempelvis kommer den sista 

uppenbarelsen redan i sura 2 som vers 281 och den allra första 

inte förrän i sura 96 verserna 1-5. Ordningsföljden är 

omkastad för att vilseleda läsaren. Dessutom existerar inte 

innehållet eftersom det är baserat på uppfattningen att det 

finns änglar (sura 2 vers 97, sura 42 vers 51 och sura 96) men 

i verkligheten finns det inga änglar. 

Därför får koranens hemska innehåll aldrig åtlydas. 

Koranböcker utan denna varning ska konfiskeras och 

förstöras. (Koranbok på sid 117!) 

 

2.  Vid alla foton och bilder av islamiska slöjor och andra 

symboler för Islam i massmedia måste på lika stort utrymme 

som bildens yta finnas på lämpligt sätt presenterad 

varningstext ungefär som i den nuvarande 

alkoholannonseringen och på cigarettpaket, exempelvis 

”Islamsymboler står för kvinnoförtryck”,” Islamsymboler står 

för ränteförbud”, ”Islamsymboler står för åsiktsförtryck”, 
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”Islamsymboler står för diktatur”, ”Islamsymboler står för 

piskstraff”. (se sid 234)                                                                                         

3.  Förbud mot bärande av islamiska slöjor och liknande 

islamiska symboler.  

4.  Förbud mot byggande av moskéer och liknande islamiska 

byggnader.  

5.  Förbud mot de 5 dagliga bönerna och mot fredagsbön.                      

6.  Förbud mot pilgrimsresande till Mecka.                                            

7.  Förbud mot all könsstympning av omyndiga med undantag 

för medicinskt grundad och för den judiska som judarna 

själva uppmanas och förväntas ompröva.                                                       

8.  Officiellt ifrågasättande av ramadan - respektive allmose-

systemet. 

9.  Förbud mot koranskolor och mot särskilda islamiska skolor.             

10. Avläggande av antiislamsk trosbekännelse förutsättning för 

rösträtt.                                                                                                 

11. Alla 9-åringar undervisas i skolan om ”OM ISLAM till all 

världens 9-åringar”.                                                                             

12. De som vägrar avsvära sig Islam åläggs betala en 

demokratiseringsavgift om 0,2 basbelopp per år jämförbar 

med skyddsskatten ”DJIZIYAH” i islamiska stater.                      

Se kap 4:6, (K 9:29)                                                                                    

13.  Filmen ”Soraya M” visas och diskuteras i skolorna för alla 9-

åringar.                                                                                                    



239 
 

14.  Grundskolornas undervisning ska leda till djurvänlighet också 

rörande slakt.                                                                                        

15.  Internationellt erkännande av att Islam är en mycket farlig och 

smittsam psykosocial sjukdom som måste bekämpas med 

samma kraft som smittsamma kroppsliga sjukdomar såsom 

fågel- och svininfluensan m.fl.                                                                             

16. Den globala befolknings-, miljö- och energipolitiken måste 

ges sådan inriktning och sådant innehåll, att reserver av fossil 

energi, exempelvis oljefälten i Mellanöstern, blir värdelösa.                              

17. För att uppnå allsidighet i massmedia ska public service 

organiseras med sändningsföreningar.                                                  

18. Internationellt stöd ges till eventuella önskemål från nutida 

rättsinnehavare till de från Medina av Muhammed fördrivna 

två judiska stammarna att återfå sin egendom och bosätta sig i 

Medina.    

19.  Den Saudiarabiska flaggan utsätts för internationell 

förkastelse eftersom svärdet i den provokativt påminner om 

den av Muhammed beordrade halshuggningen av alla män (ca 

700) i den  återstående  judiska stammen i Medina och 

försäljningen av kvinnorna och barnen som slavar.  

20.  I alla sammanhang betonas skillnaden mellan Islam, som är 

en sjukdom, och muslimerna, som är människor i behov av 

vänlighet och tillfrisknande. 
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TVÅ KOMMENTARER 

KÖNSSTYMPNING MANLIG OCH KVINNLIG. TILL KAP 

4:5 OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG NR 7 

Kristendomen föreskriver inte någon könsstympning, Judendomen 

manlig och Islam innebär i praktiken både manlig och kvinnlig 

könsstympning. Den islamiska är inte uttryckligen föreskriven och 

kan därför utan vidare förbjudas. Den försvinner automatiskt som 

följd av avislamiseringen. 

För judarna blir det svårare att få bort könsstympningen. De bör 

besvara några frågor: 

10 frågor finns i kap 4:5 

Förhoppningsvis leder omprövningen till att de judiska familjerna 

av sig själva en efter en upphör med omskärelsen. 

 

KAP 11 OCH ÅRGÄRDSFÖRSLAG NR 16 

Islam utbreder sig inte bara genom familjebildningsreglerna utan 

också genom tidigt barnafödande och många barn. Om det under 

60 år finns 3 generationer med 5 barn i varje eller 2 generationer 

med 2 barn i varje blir förändringarna över längre tid, några 

hundra år, dramatiska. Världsbefolkningen uppgick från Kristi 

födelse till år 1000 till runt 100 miljoner med vissa svängningar. 

Sedan dess har den ökat till 7 miljarder. Folkökningen är 

huvudorsaken till miljöproblemen, energikrisen mm. 

Teoretiskt kan problemet lösas med de kända 13 orden: ”I 

samband med födseln av första barnet steriliseras alla kvinnor i 8 

generationer”. Därigenom minskas världsbefolkningen till 1/128. 

Av 7 miljarder blir det 50 miljoner. Av Malmös 300 000 blir det   
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2 340. Energiförsörjningen kan klaras med vattenkraft och ved, 

både fossilförbränning och kärnkraft blir onödig. Oljekällorna i 

bl.a. Mellanöstern blir värdelösa. Men de ekonomiska följderna 

blir oöverskådliga, i varje fall får de utredas och beskrivas i andra 

böcker. Dessutom blir det svårt att i praktiken förverkliga de 13 

orden. 
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27. SLUTORD 

Du har som 9-åring nu fått veta mycket om det hemska innehållet 

i Islam: Barnäktenskap, månggifte, könsstympning, diktatur, 

piskningar mm. Du har också fått veta, att koranen är en 

förfalskning och att innehållet grundas på tron att det i 

verkligheten finns änglar. Men i verkligheten finns varken tomtar 

eller änglar. Därför kan du nu helt och hållet strunta i koranens 

innehåll och hela Islam.  

Dina föräldrar fick aldrig den här informationen. Du ska 

respektera och vörda dina föräldrar som aldrig fått den förmån 

som du nu fått. Visa din tacksamhet genom att inte störa dina 

föräldrars tankar och övertygelse och genom att se till, att dina 

egna barn aldrig fostras in i den islamiska vidskepelsen. 

 Tack vare dig och alla andra 9-åringar växer därigenom hela 

mänskligheten av sig själv efter en generation bort från Islam. 
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TV och opinionsbildningen  
I tidskriften Affärsvärlden nr 1/2 1977 anges Opecländernas   samlade oljeintäkter 

till 5,5 miljarder US-dollar för  år 1970 och , till 80 miljarder dollar för 1975. Med 

ledning av andra uppgifter kan man förmoda, att oljeexporten från 1970 till 1975 

volymmässigt ungefär 2-faldigats och att a-priset 8-faldigats.              Redan före 

oljekrisen offentliggjorde Romklubben sina framtidsberäkningar innebärande, att 

huvudsakligen råvarubrist, befolkningsökning och miljöförstöring leder till att den 

allmänna levnadsstandaren i nästa århundrade drastiskt sänks.   

Hur informeras nu allmänheten om förutsedda och delvis redan uppkomna 

ekonomiska förhållanden? Hur begripligt och hur ofta redogöres t ex i radio och 

TV för sambandet mellan relativ ändring av levnadsstandard, produktivitet och 

nationalförmögenhet?  

När man under ett antal år har följt TV-utveckligen t ex i Västtyskland 

(3program), och Holland (2 program), blir jämförelser med Sveriges Radio/TV 

nedslående. Såväl västtysk som holländsk TV präglas starkt av kvalitet och 

allsidighet. Det som främst bär upp den västtyska TV:n torde vara den föredömliga 

kvalitetsnivån hos programmakare och reportrar. Utan avbrott sedan 1951 sändes 

exempelvis av ARD (program1) varje söndag 12.00-12.45 ”Der Internationale 

Früschoppen”. Under ledning av Werner Höfer diskuterar därvid 5 à 8 särskilt 

inbjudna journalister aktuella händelser i hela världen. Sändningen går samtidigt ut 

via TV i Österrike och Schweiz, och ofta är dessutom några radiosändare anslutna. 

Ibland är en dansk och någon gång en svensk journalist inbjuden.  

Detta program borde SR/TV kunna återsända några timmar senare med svensk 

översättning i bildrutan. Varannan torsdag 20.15-21.00 sändes i ZDF (program2) 

”Bilanz”, som på ett begripligt och intresseväckande sätt behandlar ekonomiska 

frågor. Varje fredag 19.30-20.15 bjuds ”Auslandsjournal”, varannan måndag   

”Report-Daten, Hintergründe”, varannan onsdag ”ZDF-Magasin”, båda 

programmen 20.15-21.00. En gång i månaden sänds ”Journalisten fragen-Politiker 

antworten”, oftast 21.00-23.00. Som information och underhållning är sistnämnda 

program förebildligt. Dessutom bevakas och kommenteras nyheterna varje dag på 

ett sätt som förtjänar högsta betyg.  

Utmärkande för holländsk TV är tittarföreningarna. En tittarförening måste ha 

uppnått ett visst antal medlemmar för att bli accepterad. Varje kvartal delas dagarna 

ut på tittarföreningarna i proportion till deras kontrollerade medlemsantal 

föregående kvartal. Om exempelvis de dogmatiska socialisternas tittarförening har 

något över 3 procent av totalantalet medlemmar, får den föreningen råda över 

programmen 1 dag i månaden, om de fanatiska nykteristerna har 20 procent får de 
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var femte dag, o s v för att av nästa dags förening bli nonchalerade eller 

motbevisade etc. Från dag till dag växlar således föreningarna om med att 

sammanställa och leda TV-sändningarna. Därigenom blir all ensidighet över tiden 

omöjlig, och opinionsförändringar får ett snabbt och rättvisande utslag i TV.  

Yttrandefriheten är demokratins främsta kännemärke. Samtidigt torde 

opinionsbildningens betydelse i alla sorters samhällen vara enorm. Just 

mästerskapet i opinionsbildnig bildade grundvalen för Hitlers makt. Om 

opinionsbildningen i de östeuropeiska diktaturstaterna tilläts ske under 

yttrandefrihet, skulle enväldet säkert snabbt bli undanröjt. En uppfattning om det 

uttryckta ordets betydelse får man också, om man jämför Bibeln med 

kristendomens inverkan på de enskilda  människornas liv och på världshistorien. 

Den intresserade rådes se efter vad som står i Joh 1: 1-3.  

Mot bakgrund av opinionsbildningens och yttrandefrihetens betydelse framstår 

Sveriges Radio/TV vid en jämförelse med västtysk och holländsk TV som 

skandalöst dålig. Troligen går det åt flera år för att väsentligt höja SR/TV-

programmens kvalitet. Men det skulle bara ta några veckor att införa allsidighet 

efter holländsk modell. Frågor beträffande ansvar och finansiering är snabbt och 

enkelt lösta. Sändningstiden under det första kvartalet kan fördelas enligt någon 

schablon. Eftersom det ännu inte finns  några renodlade tittarföreningar, skulle 

existerande organisationer under ett övergångsskede kunna fungera som 

tittarföreningar. 

Bland alla följder kan särskilt nämnas: 

1. Yttrandefriheten i praktiken blir starkt utvidgad, eftersom det står var och en fritt 

att bilda tittarförening, varigenom dessutom den nuvarande kvävande känslan av 

vanmakt omedelbart försvinner. 

2. Alla de människor, som nu av gammal vana bara läser en dagstidning, men ser 

alla TV-program, kommer att erbjudas ett bekvämt och roligt sätt att grundligt sätta 

sig in i och bedöma olika argument och värderingar. 

3. Den ökade livligheten kommer att starkt förbättra sändningarnas kvalitet. 

4. Yrkespolitikerna får ett nytt, bra instrument att bedöma den allmänna opinionens 

utveckling. 

 

När jag fortfarande bodde i Nederländerna skrev jag debattinlägget ovan.                                                                                  

Det publicerades av en malmötidning 8 februari 1977. Därefter har förslaget inte 

dryftats i skånska eller svenska massmedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Skånepartiets flygblad våren 1980 
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HURRA! 
Skåne befriar Skåne 

som befriar Danmark och Sverige 

som befriar Norden 

som befriar Europa 

som befriar resten av världen 

från Islam 

Ett trefaldigt skånskt leve: 

HURRA! 

HURRAA!! 

HURRAAA!!! 


