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Välkomna, muslimer! 
 
Plötsligt finns det många av er. Vi hade inte räknat med 
det.  

Några av er är politiska flyktingar, andra anhöriga till 
flyktingar. Somliga av er har kommit för att arbeta och få 
ett bättre liv i Sverige. Några av er är födda av muslimska 
föräldrar. Ett fåtal har konverterat till islam. Ni kanske är 
250 000 stycken. Nu är ni här.  

Det viktiga är att ni har mat, bostad, kläder, arbete, skol-
gång för barnen och sjukvård. För att ordna bostad och 
arbete krävs förtroende och kunskap om skillnaderna mel-
lan oss och er. Det finns så mycket som är olika. Ni måste 
kunna svenska, så vi kan talas vid. Men det finns mycket 
som man inte lär sig på svensklektioner.  

Många svenskar vet eller förstår ingenting om er. De är 
rädda för det okända och bekymrade för sin ställning. Sve-
rigedemokraterna kom in i riksdagen för att de tycker illa 
om er. Ni utsätts dagligen för orättvisor och tecken på att 
inte vara välkomna. Trycket kan öka. Mycket kan gå illa. 

Vi har fått höra repliker som Lita aldrig på en svensk! Fru-
strerade ungdomar har kastat sten, inte bara mot polis, 
utan också mot brandkår och ambulans, mot dem som 
skall rädda nya och gamla svenskar i nöd. Några av oss 
har tanklöst kritiserat eller förlöjligat islam och Muham-
med.  

Följderna känner vi till. Vi fruktar mord och terroratten-
tat. Sverige riskerar att bli ett kluvet land med många som 
står utanför arbete och ansvar.  

Frågorna löses inte om de göms undan. Vi måste skaffa 
kunskap över nations- och religionsgränser. Vi måste skaf-
fa vänner på den andra sidan. Går det, så är mycket vun-
net.  

Jag skriver om det som jag känner till, religionen. Guds-
tron ligger under mycket av vårt och ert sätt att tänka. Det 
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är inte den viktigaste frågan, men någonstans måste man 
börja.  

Det finns många riktningar inom islam, många seder i 
muslimska länder, många inställningar hos er som har 
kommit hit. Somliga muslimer suckar av lättnad att slippa 
imamernas gnäll i moskéerna. Andra tycker att det är trev-
ligare att gå på krogen och dricka vin, nu när det går, än 
att gå till moskén och be. En tredje grupp är fundamenta-
lister som tar hemlandets konflikter till Sverige och vill 
utbreda islam med våld. En fjärde grupp vill leva i fred 
och göra som de alltid har gjort, be så ofta de kan, fortsätta 
sina seder och bruk och iaktta islams bud så gott det går i 
ett främmande land. Med denna sista grupp vill jag samta-
la. 

Vi skall inte försöka övertyga varandra. Det går inte. 
Men genom samtal kan vi förstå bakgrunden till andras 
åsikter och kanske senare modifiera våra egna. Låt oss 
mötas med ömsesidig respekt. På båda håll lämnar vi pro-
pagandan bakom oss.  

Sverige var länge ett kristet land. Nu är det ett av värl-
dens mest sekulariserade länder. Vi svenskar tycker så 
olika. Först jämför jag islam med den kristendom som 
finns och har funnits i Sverige, och sedan konfronterar jag 
islam med uttalad ateism.  

Låt oss talas vid! 
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Kristendom och islam 
 

 
Härkeberga medeltidskyrka i Uppland. 

Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/harkeberga.jpg 
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Fittja moské i en förort utanför Stockholm. 
Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/fittjamosk.jpg 
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Vi har mycket gemensamt 

Kristendom och islam har ett gemensamt ursprung. Under 
lång tid har religionerna levt sida vid sida. Trots tider av 
fiendskap har idéer och tankar strömmat i båda riktning-
arna.  

Under långa samtal med muslimer har jag upptäckt lik-
heter. Detta gäller både stora värden och små egenheter, 
både moraliska handlingar och fula ovanor. När man be-
traktar ett drag i den ena religionen och letar efter samma 
drag i den andra, så är det troligt att man finner det, åt-
minstone i någon grupp och under någon tidsperiod.  

En stabil värdegrund 

Både kristna och muslimer tror på en enda Gud, himme-
lens och jordens skapare. 

Båda religionernas bekännare vill leva ett bra liv. Do-
medagen och dess konsekvenser är centrala för muslimer. 
Kristna tror också på ett liv efter detta. Den som har levt 
väl kommer att belönas, och – även om inte många säger 
så i dagens Sverige – den som har levt dåligt kommer att 
straffas. 

Vad som är ett bra liv skiljer i grunden inte så mycket. 
Muslimer och många kristna betonar familjens starka roll. 
Budet Du skall inte begå äktenskapsbrott finns hos båda, om 
än med olika tolkningar. Troende i båda religionerna lever 
efter budet Du skall inte stjäla, fastän muslimerna driver 
det med större kraft.  

Bönen är viktig på båda sidor. Under bön känner man 
andakt och stillhet. Bön vid bestämda klockslag tillämpas 
inte bara av muslimer utan också av många katoliker. Tro-
ende i båda religionerna visar respekt för de heliga rum-
men.  

Medkänsla för sjuka och svältande präglar Bibeln. All-
mosor till fattiga är en pelare i islam. Sverige har genom 
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sina valda representanter förverkligat denna princip ge-
nom skatter som är långt högre än den islamska allmosan.  

Båda religionerna ger skönhet. Kritiker glömmer detta, 
när de går i ett missionshus på landet eller i en källarmo-
ské i en stockholmsförort. Kristna har underbara katedra-
ler, muslimer fantastiska moskéer. Vår religiösa musik är 
en oskattbar tillgång i helg och söcken. En vacker recita-
tion av Koranen griper mig, trots att jag ingenting förstår.  

Kristna känner igen persongalleriet i Koranen: Adam, 
Noa, Abraham, Moses, David, Jesus, … även om titeln 
profet känns udda för oss, och även om karaktärerna är 
olika.  

Mystik, att sjunka in i det obegripliga, tillämpas inom 
båda religionerna. 

Grymhet, fundamentalism och intolerans 

Tyvärr delar de två religionerna också mindre hedrande 
egenskaper.  

De heliga skrifterna är fulla av grymheter. I Bibeln berät-
tar en gripande psalm om de judiska krigsfångarna i Baby-
lon, om deras längtan och bitterhet. Psalmen slutar: 

 
Lycklig den som får ta dina späda barn 
och krossa dem mot klippan. 

Psalt. 137:9 
 

Får människor hata så? Somliga gör det. God litteratur 
väjer inte för hemska känslor.  

Värre är att Israels Gud föreskrev skoningslös grymhet i 
krig: 
 

Skulle du om någon av de städer som Herren, din Gud, 
ger dig att bo i få höra att ondsinta män ur ditt folk har 
förlett invånarna och övertalat dem att tjäna andra gudar, 
som du inte känner, skall du noga undersöka detta, göra 
efterforskningar och anställa förhör. Om det verkligen är 
sant att något så skändligt har skett i ditt folk skall du 
hugga ner stadens invånare med svärd, du skall viga sta-
den och alla som finns där åt förintelse. Också djuren 
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skall huggas ner. Samla på torget allt du tar som byte, 
och bränn staden och allt byte som ett heloffer åt Herren, 
din Gud. Den skall förbli en ruinhög för all framtid och 
får aldrig byggas upp igen. Ingenting som har vigts åt 
förintelse får bli kvar i din ägo. Så stillas Herrens 
glödande vrede, han förbarmar sig över dig och gör dig i 
sin barmhärtighet till ett talrikt folk, så som han med ed 
lovade dina fäder … 

5 Mos 13:12-17 
 
Koranen talar om hemska straff mot de otrogna. Till ex-
empel talar Allah genom Muhammed: 
 

Och om ni tvivlar på något av det som Vi steg för steg 
har uppenbarat för Vår tjänare, kom då fram med en 
sura som kan jämföras med detta och kalla på era vittnen 
- andra än Gud - om ni talar sanning. 

Om ni inte gör detta - och ni kommer inte att göra det 
- frukta då Elden, vars bränsle är människor och stenar 
och som hålls i beredskap att ta emot dem som förnekar 
sanningen. 

Koranens budskap 2:23-24 
 
En gemensam belastning är fundamentalismen. Många tror 
att Bibeln respektive Koranen är direkt författade av Gud, 
att minsta bokstav är inspirerad av honom.  

Eftersom de heliga skrifterna innehåller ställen som des-
sa, så blir fundamentalismen farlig. Bilden av Gud är 
grym. Den legitimerar grymhet mot oliktänkande. ”De 
andra” är sämre och skall omvändas eller dödas.  

Nya Testamentet är bättre. Jesus ger missionsbefallning-
en just innan han skall fara till himmelen:  

 
Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå där-
för ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns 
och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att 
hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla 
dagar till tidens slut.  

Matt. 28:18-20 
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Denna Jesu uppmaning ger en inriktning, men legitimerar 
inte våld.  

Inställningen att man själv har rätt och alla andra har fel 
har lett till oheliga krig – korståg eller jihad – för att utbre-
da tron. Angreppskrig är visserligen inte sanktionerade i 
Koranen, men termen försvarskrig har ständigt missbru-
kats. 

Det var mer lika förr! 

Obegripligt gudstjänstspråk 

Ännu i början av 1960-talet firade alla katoliker mässan på 
latin, liksom bönen i alla moskéer ännu läses på arabiska. 
För 500 år sedan fanns Bibeln bara på latin. Därför var Bi-
beln fram till dess – liksom Koranen är i dag – bara till-
gänglig för de lärde, för prästerskapet, som därigenom 
kunde driva sina tolkningar och utöva sin makt.  

Blomsterrikt tal 

I Koranen slutar en vers ofta med 
 

– – – Han är den Höge, den Härlige. (2:255) 
 
– – – Och var förvissad om att Gud är allsmäktig, vis. 
(2:260) 
 
– – –  Gud har kunskap om allt. (2:282) 
 
– – –  Han är Den som hör allt, ser allt. (17:1) 

 
eller något liknande. Så fort Muhammed nämns tillfogar 
muslimska författare exempelvis: 
 

Må Guds frid och välsignelser vara över honom. 
 
Det påminner om de frikyrkliga, som bryter in i ett vitt-
nesbörd med ett Pris ske Gud!, Käre Herre Jesus! eller ett 
enkelt Halleluja! 
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Muslimer garderar en plan med ett insha'Allah, om Gud 
vill. I det välordnade Sverige kan detta reta nitiska plane-
rare, som menar att ett åtagande skall fullföljas antingen 
Gud vill det eller ej.  

Yttrycket insha'Allah påminner om reservationen Om 
Herren dröjer, som de frikyrkliga använde förr i tiden. All 
planering var meningslös om Jesus kom tillbaka, och den 
dagen eller timmen kände ingen.  

I min barndom på landet utanför Göteborg tillkänna-
gavs nästa gudstjänst så här: Högmässan nästa söndag blir, 
om Gud så vill, i Torsby och Harestads kyrkor kl. 10 och i Lycke 
kl. 1. Jag vet inte, om risken som prästen ville gardera sig 
mot var att komministerns bil skulle gå sönder, kyrkoher-
den skulle få hjärtproblem, Gud skulle ingripa på något 
speciellt sätt eller att Yttersta Dagen skulle komma dess-
förinnan.  

En annan vissnad kristen språkblomma: För att undvika 
att säga den döde kyrkoherden eller den förra kyrkoherden sade 
man salig kyrkoherden. Därmed slapp man påminna om 
något hemskt, och man var säker på att en god man var i 
himlen. Kungar var högstsaliga, även om de inte levat ett 
liv efter tio Guds bud.  

Vilka tankarna än var, så var språkbruken häpnads-
väckande lika över samfunds- och religionsgränserna. 

Utantilläxor 

I småskolan lärde jag mig psalmverser utantill. Det var 
många konstiga ord. Mina klasskamrater begrep inte 
mycket. Antingen föräldrarna trodde på Gud eller inte, så 
skulle barnen utan att titta i boken läsa verserna flytande 
och med känsla. Kulturarvet skulle föras vidare. 

I koranskolor i Pakistan lär sig på samma sätt små poj-
kar hela Koranen utantill, fastän de inte kan arabiska. 
Även de som behärskar dagens arabiska har svårt att för-
stå det gamla högtidliga språket. 
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En muslim som jag talade med tyckte inte det var kons-
tigt med utantilläxor. Han började lära sig Koranen innan 
han hade lärt sig arabiska, men nu förstod han ju texterna!  

Skapelseberättelser 

Viktigare än språket är lärans innehåll. 
Skapelseberättelserna i Bibeln och Koranen är likartade: 

Enligt både Bibelns första Mosebok och Koranen 7:54 
skedde skapelsen på sex dagar.  

 

 
I kristenheten hade Adam sin plats i historien. I min Bibel från år 1800 
står en kronologi över Bibelns händelser i ett par olika varianter, som 
alla placerar Jesu födelse ungefär 4000 år efter skapelsen.  

Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/chronologi.jpg 
 

Enligt Koranen var Adam var den första människan, ska-
pad av Gud: 

 
– – – MÄNNISKOR! Frukta er Herre som har skapat er 
av en enda varelse och av denna har skapat dess make 
och låtit dessa två [föröka sig] och sprida sig [över jor-
den] i väldiga skaror av män och kvinnor. 

Koranens budskap 4:1 
 
Nu finns inte längre någon motsägelse mellan kristen tro 
och naturvetenskap. Även Koranen tolkas ibland så, att 
det samtidigt med Adam levde många människor. 
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Livet efter detta 

Den yttersta domen är beskriven i Bibeln, Matt. 25, där det 
också står om eviga straff och evigt liv. Förr i tiden trodde 
man på detta på ett konkret sätt.  

Domedagen har en central plats i islam och finns nämnd 
redan i Koranens första sura.  

 

 
Yttersta domen. Själarna uppstår och blir vägda av ärkeängeln Mikael. 
Djävlarna griper de dömda och för dem till helvetet. Över tavlan sitter 
Jesus och dömer. Så predikar man inte i svenska kyrkor i dag.  

Detalj av målning i Nationalmuseum i Gdansk, Polen, enligt Hans 
Memling 1430 – 1494. Källa:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Memling 



 

17 

Bildförbudet 

Bildförbudet kommer från Moses. Det har en central plats 
bland de tio budorden:  
 

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall 
inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting 
uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under 
jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är 
Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för 
fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led 
när man försmår mig men visar godhet mot tusenden 
när man älskar mig och håller mina bud.  

2 Mos. 20:3–6  
 
Man får alltså inte göra bilder för att tillbedja. Detta bud 
har tillämpats olika i de tre abrahamitiska religionerna. 

Reformerta kyrkor får inte innehålla bilder. Annars är 
bilder inte förbjudna inom kristenheten. 

Antalet bilder som vi dagligen ser har ökat ofantligt un-
der min livstid. Vi översköljs av bilder från alla medier: 
Böcker, reklampelare, trevåningshöga reklamtyger, Inter-
net, TV, film. De flesta svenskar gör själva bilder med 
hjälp av kamera eller mobiltelefon.  

Bilderna används inte som avgudar, så att någon faller 
ner och tillber dem och offrar till deras ära. Men ibland 
närmar sig svenskar den gränsen.  

Tänk bara på tonåringarnas idolporträtt! Idol betyder 
avgud på engelska, och hängivenheten till idolerna liknar 
dyrkan. Tyvärr är idolerna tvivelaktiga föredömen, avgu-
dar som inte kan hjälpa. Dessutom är idolbilderna lögnak-
tiga vad gäller makeup, ljussättning, retuschering, klädval 
och så vidare, så ungdomarna beundrar något som inte 
finns.  

En änkas längtan efter sin döde man, eller en blivande 
mors längtan efter ett fjärran adoptivbarn kan ibland likna 
dyrkan av en bild.  

Jag tror inte på förbud, men en varning för missbruk av 
bilder är befogad även inom kristenheten. 
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Helgondyrkan 

Protestanter och katoliker var osams om till vem man 
skulle be: direkt till Gud eller Jesus, eller indirekt via 
Jungfru Maria eller andra helgon. Protestanterna beskyllde 
katolikerna för avgudadyrkan och kallade påven för An-
tikrist. Katolikerna ansåg att man i en organisation inte 
besvärar chefen direkt, utan att man lägger fram sin sak 
inför ett ombud som har mera tid.  

En liknande konflikt finns fortfarande mellan sunni- och 
shiamuslimer. Shiamuslimer accepterar helgon, medan 
sunnimuslimer beskyller shiamuslimer för avgudadyrkan 
och säger att helgondyrkare kommer till helvetet.  

Helgonlegender och hadither 

En kristen genre var helgonlegender, där det berättades om 
hur ädelt helgonen handlade och vilka underverk de 
åstadkom. Det var fritt fram att dikta, och läsaren fick tro 
vad han eller hon ville. Detta liknar hadith-litteraturens 
berättelser om Muhammeds många goda utsagor och gär-
ningar.  

Det är lätt att dikta om en fullkomlig man, även om man 
aldrig träffat någon sådan.  

Kvinnors ställning 

I det svenska bondesamhället var kvinnans plats i famil-
jen. Arbetsfördelningen var given. Det var viktigt att veta 
vem som var far till barnen, inte minst när gården skulle 
ärvas. Därför skulle kvinnan vara oskuld fram till bröllo-
pet.  

Kvinnan är ofta låst till hemmet i muslimska länder. 
Emellertid varierar reglerna. Pakistan, som har världens 
näst största islamska befolkning, hade den kvinnliga pre-
miärministern Benazir Bhutto, som mördades i en själv-
mordsattack. Hennes ställning som ledande kvinna kunde 
försvaras i analogi med Koranens berättelse om drottning-
en av Saba, som tillsammans med Salomo underkastade 
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sig Gud (27:44). Hon blev alltså muslim, och hon förblev 
drottning. Därför är det rimligt med kvinnliga premiärmi-
nistrar. (Se Hjärpe, Sharia sid. 196.) Koranens bud skulle 
därför inte utgöra något hinder för att kvinnans ställning 
förbättras i den muslimska världen. 

I Saudiarabien får kvinnorna inte ens ta körkort. I sam-
band med att det landet planerar för en framtid utan olje-
inkomster och satsar på högre utbildning och forskning, så 
kan kvinnorna på sikt få det bättre.  

Kvinnors klädsel 

Det muslimska bruket av slöjor av olika storlekar – burka, 
niqab eller hijab – upprör många. Det var inte så länge 
sedan som liknande klädkoder gällde i Sverige. 

Ett känt bibelcitat uttrycker synen på kvinnans ställning 
och prydnader så här: 

 
Och ni kvinnor, underordna er era män, så att också de 
som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord tack vare 
sina hustrur, när de ser hur ni lever i lydnad och renhet. 
Er prydnad skall inte vara något utvärtes, håruppsätt-
ningar, guldsmycken och fina kläder, utan den inre, dol-
da människan med sitt oförgängliga smycke, ett milt och 
stilla sinnelag. Det är dyrbart i Guds ögon. 

1 Petr. 3:1-4 
 
Detta resulterade i en särskild frikyrklig hårknut och svar-
ta schaletter på västkusten för gamla kvinnor.  

Katolska nunnor använder också täckande slöjor, men 
de har själva valt sin lott: lydnad, fattigdom och kyskhet.  

Slöjor bärs för att minska kvinnornas attraktionskraft, 
för att hålla dem kyska eller trogna och för att minska 
männens frestelser. ”Du som är så ful behöver inte ha någon 
slöja!” fick en ung kvinnlig svensk muslim höra, enligt en 
god vän till mig. Föreskrifterna i Sura 24 uppenbarades 
strax efter det att Muhammeds älsklingshustru A’ishah 
blev beskylld för otrohet. 
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Att vissa plagg är mindre utmanande än andra är en 
from, men inte helt realistisk, önskan. Vad som är utma-
nande varierar från tid till tid. Ett bröst som hoppade ur 
urringningen var ingen stor sak på 1700-talet, medan det 
på 1800-talet var upphetsande när en kvinna sträckte fram 
en fot under den långa klänningen. På 1970-talet kunde 
även ärbara kvinnor sola utan behå på badstranden. Det är 
inte säkert att kvinnor är mer lastbara under tidsperioder 
då de får visa mycket hud.  

En annan fråga: Måste en vacker kvinna förstöra Guds 
härliga skapelse och göra sig fulare än hon är? 

Regler för kläder är ett sätt att markera vilken grupp 
man tillhör. I väst dikterar modeskaparna vad som är 
trendigt för att få kunder med inre osäkerhet att köpa 
mera. I det gamla Östeuropa ville alla ungdomar gå kläd-
da som i väst, men de lyckades på sin höjd med att efter-
likna ett flera år gammalt mode. De muslimska reglerna 
för männens skägg markerar en samhörighet. De förbjuder 
efterapande av månggudadyrkare på 600-talet eller ateis-
ter på 2000-talet. Hotelser om straff vid Domedagen enligt 
 
http://hikma.se/?p=p_355&sName=Att-raka-skägget 
 
verkar vara löst påklistrade. 

Kvinnor i gudstjänsten 

Kvinnorna kommer till Guds hus på olika sätt i våra reli-
gioner. I Sverige är det mest kvinnor som besöker kyrkor-
na, medan männen dominerar moskéerna i muslimska 
länder. Sederna kanske ändras. Någon berättade för mig 
att när muslimer kommer till Sverige, så sitter männen på 
krogen och dricker, medan kvinnorna går till moskéernas 
läktare.  

 På västkusten fanns ännu på 1940-talet mans- och kvin-
nosida i kyrkan, även om denna gräns inte upprätthölls 
konsekvent. Alla kvinnor skulle ha huvudena täckta i kyr-
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kan. Gamla svartklädda tanter med håret dolt i hucklen 
satt på kvinnosidan.  

Likartade seder kanske har likartade orsaker. Vi grans-
kar skälen. 

För det första stör kvinnor männens andakt. Den helige 
Ignatius av Loyola, jesuiternas grundare, var konvalescent 
efter en skottskada. Först frågade han visserligen efter 
romaner, men sedan fann han att tankar på Gud var mer 
tillfredsställande än tankar på kvinnor. Så antingen tänker 
män på sex, eller också sublimerar de sex och tänker på 
religion. Kvinnor stör männens tankar på Gud.  

För muslimer är störningen särskilt svår på grund av 
böneställningen. Om jag som tonåring hade fått se en 
mängd kvinnor vända mot Mecka, med huvudet i marken 
och rumpan upp, så hade jag absolut inte tänkt på Gud.  

Detta är skäl nog för att hänvisa kvinnorna till läktaren. 
Tänk vilken upplevelse vallfärden till Mekka måste vara 
för alla muslimer, då denna restriktion bortfaller! 

En annan föreställning är att kvinnan är oren, särskilt 
när hon har mens eller har fött barn.  

 
Får man be när man använder sådant? (Reklambild.) 

 
Sex är också orent. Man får inte gå till moskén direkt efter 
samlag:  
 

TROENDE! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat 
tillstånd, [utan vänta] till dess ni vet vad ni säger. [Gör 
det] inte heller i ett tillstånd av stor rituell orenhet, utan 
skölj först hela kroppen; undantagna är de som befinner 
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sig på resa. Om någon av er är sjuk eller befinner sig på 
resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring 
med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord 
och stryka över ansikte och händer. Gud utplånar och 
förlåter mycken synd. 

Koranens budskap 4:43 
Denna känsla för orenhet som inte får komma vid det he-
liga utnyttjades på ett djävulskt argument av en vacker 
kvinnlig förhörsledare på Guantanamobasen. Hon upp-
förde sig först utmanande mot en fånge, stoppade sedan 
händerna i trosorna, fick upp något rött och smetade det i 
en Koran. Så gör elaka motståndare när de vill såra någon 
riktigt illa, utan att det behöver räknas som tortyr.  

Synen på kvinnans orenlighet levde kvar i kristenheten 
långt in i våra dagar i den kyrkliga seden kyrktagning. 

 
 I 1942 års kyrkohandbok, som gällde fram till 1986 i 
Svenska kyrkan, kallades ordningen "En moders tacksä-
gelse". Kyrktagningen var det tillfälle då prästen bad för 
modern och tackade för att hon överlevt barnafödandet 
och välkomnade henne tillbaka till kyrkans gemenskap. I 
de svenska kyrkohandböckerna efter reformationen finns 
inget anspelande på någon ceremoniell rening och mo-
dern var inte förbjuden att deltaga i gudstjänsterna. Mo-
derns kyrktagning skulle ske sex veckor efter barnets fö-
delse, och under dessa sex veckor fick modern vila.  

I folklig tro kom dock kyrktagningen ofta att förknip-
pas med rening trots att detta motiv inte fanns med i de 
officiella kyrkliga bönerna. Kyrktagningen hade även oli-
ka former, beroende på om det var "äkta" eller "oäkta" 
barn och om de överlevt födelsen eller ej, vilket gjorde att 
den fungerade som en del av kyrkotuktssystemet.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrktagning 
 
Kyrktagningen upplevdes av somliga så, att modern var 
oren efter barnafödandet. Barnet hade kanske avlats under 
syndfulla tankar? Kvinnan skulle därför inte vara värdig 
att nalkas Gud förrän efter det att hennes flytningar hade 
upphört. Min mor kyrktogs efter alla sina fem förlossning-
ar.  
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En tredje orsak till kvinnors frånvaro i moskén är prak-
tisk och barmhärtig. Kvinnor med den viktiga uppgiften 
att trösta gråtande barn med amning eller blöjbyten kan inte 
be de obligatoriska fem gångerna om dagen. Dessa kvin-
nor är befriade från bönen. 

Kvinnor fick med grumliga motiveringar inte bli präster 
i Sverige. De kunde inte i nattvarden representera Jesus, 
som var man. Paulus förmanade: 
 

– – – Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvin-
norna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala 
utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de 
vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har 
kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala 
vid sammankomsten. 

1 Kor. 14:33-35 
 
Kvinnliga imamer är sällsynta och får bara leda kvinnor i 
bön.  

Judeförföljelser 

När vi hör hatiska uttalanden om judar i den muslimska 
världen har kristna ingen anledning att förhäva sig. Kris-
tenheten har sin del i de skändligheter som gjorts mot ju-
darna, mest manifesterade i Hitlers mord på 6 miljoner 
judar. Det är skurkaktigt att förneka detta historiska fak-
tum. Det fula argumentet: Jesus var ädel, judarna dödade 
Jesus, alltså är judar skurkar som borde dödas, har tyvärr fun-
nits även i det kristna Europa.  

För säkerhets skull förklarar jag hur illa jag tycker om 
sådana resonemang: Ingen folkgrupp skall lida för vad 
deras förfäder eventuellt har gjort för 2000 år sedan. Dess-
utom var Jesus själv jude, så konflikten var inom familjen. 
Vi har all anledning att tacka det folk som bevarat Guds 
uppenbarelser för oss andra under så lång tid.  

Däremot finns det skäl att kritisera staten Israel i dag, 
liksom att granska ledarna i kringliggande länder.  



 

24 

Homofobi 

Båda religionerna har varit motståndare till homosexuali-
tet.  

Och [minns] Lot, som sade till sitt folk: "Begår ni dessa 
skamlösa handlingar med öppna ögon? Måste ni gå, 
upptända av lust, till andra män i stället för till kvinnor? 
Nej, ni saknar alla begrepp [om rätt och orätt]!"  

Koranens budskap 27:54-55 
 
Bibeln är inte mindre tydlig. Paulus påstår att homosexua-
litet är en följd av avguderi: 
 

De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den 
oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga 
människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 

Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade 
dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med 
varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyr-
kade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som 
är välsignad i evighet, amen. Därför utlämnade Gud dem 
åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga 
umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det 
naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av 
begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. 
Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin vill-
farelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät 
han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde 
det som inte får göras, uppfyllda av allt slags orättfär-
dighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, 
blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och 
baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och 
skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga 
mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlö-
sa. 

Rom. 1:22-31 
 
Homosexualitet skulle alltså vara en bland många andra 
gräsliga synder.  

Homofobin har i båda lägren lett till hyckleri och svåra 
lidanden för dem som av en naturens nyck inte blivit som 
andra.  

Så tänker man inte i Svenska Kyrkan i dag. 
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Slutsatser 

Kristendom och islam har ett gemensamt ursprung. Under 
seklerna har tankar vandrat fram och tillbaka över religi-
onsgränserna. Det finns många stora och små likheter. 
Variationen inom religionerna är större än skillnaden mel-
lan ”medelvärdena” av utövarnas åsikter. Den stora skill-
naden är i stället mellan intoleranta fundamentalister och 
ödmjuka och öppna utövare.  

Detta betyder inte att det inte spelar någon roll vilken 
religion man väljer.  

 

 
Rinkeby, Stockholm juli 2010. Det skulle vara roligt om muslimska 
kvinnor här i landet kunde få fler kontakter och intressanta arbetsupp-
gifter utanför hemmet.  
Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/rinkebykvinnor.jpg 
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Kritik av kyrka och kristendom 
Europa har en lång historia av angrepp på kyrka och kris-
tendom. Attackerna har riktats mot många mål och har 
efterhand reducerat kyrkornas inflytande.  

Kyrkan har stretat emot. Under medeltiden brändes kät-
tare på bål. De som satte sig upp mot kyrkans åsikter tog 
stora personliga risker. Ändå kom sanningen fram.  

Kristendomen var under lång tid mindre tolerant mot 
oliktänkande än islam. 

 

 
Så behandlades kättare. Jacques de Molay och Geoffrey de Charney 
bränns på bål 1314.  

Jacques de Molay hade beskyllts för och under tortyr erkänt att han 
hade förnekat Kristus och trampat på korset. Kristen intolerans gjorde 
justitiemordet möjligt. Källa: Bokmåleri i medeltida handskrift,  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bränning_på_bål 
 
Jag räknar upp några nyckelpersoner och viktiga upptäck-
ter som har bidragit till att tron har omformulerats. 
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Personer, idéer, upptäckter 

Martin Luther 1483 – 1546 

Före Luther fanns Bibeln bara på latin, prästernas och de 
bildades språk. Luther översatte Bibeln till tyska, folksprå-
ket, så att den enskilde medborgaren kunde förstå och 
göra sig mindre beroende av prästernas tolkningar. 

Galileo Galilei 1564 – 1642 

Galilei var övertygad om att man kunde bevisa hypoteser 
om naturen genom att göra experiment och pröva verklig-
heten. Han övertygade oss om att solen och inte jorden var 
mitt i solsystemet.  

Denna åsikt stred mot kyrkans världsåskådning och var 
därför farlig. 

Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 – 1716) 

Leibniz var en stor matematiker. Han var en av uppfin-
narna till differentialkalkylen, som används att förklara 
många fenomen i naturen. Leibniz såg Gud som en urma-
kare, som hade tillverkat världen som en stor klocka, satt i 
gång den, men som sedan inte hade något att göra med 
sin stora maskin. Klockan gick av sig själv och följde sina 
egna lagar.  

En sådan urmakare är något helt annat än den kristne 
Guden, som någon gång ingriper direkt, ibland dömer, 
ofta tröstar, men alltid bryr sig om de människor som han 
har skapat.  

Voltaire (François-Marie Arouet) 1694 – 1778  

Känd filosof, författare och debattör, som brukade avsluta 
sina brev med frasen Krossa den skändliga! Han syftade på 
katolska kyrkan.  
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Charles Darwin 1809  - 1882  
[Darwin] upptäckte och framlade övertygande belägg för 
att alla arter av liv har utvecklats över tiden från ett 
gemensamt ursprung genom den process som han kalla-
de naturligt urval. Faktumet att evolution sker blev ac-
cepterat av den vetenskapliga världen och stora delar av 
allmänheten under hans livstid, medan hans teori om na-
turligt urval kom att i stor utsträckning ses som den 
främsta förklaringen till evolutionsprocessen på 1930-
talet, och nu bildar basen till modern evolutionsteori. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin 
 
Tankarna var stötande för de bokstavstroende: Gud var 
inte längre en allvetande skapare, som i sin vishet hade 
utformat våra ändamålsenliga kroppar. I stället var allt 
levande ett resultat av slumpen. Skapelsen hade inte skett 
på sex dagar utan hade pågått under miljarder år. Männi-
skan hade inte någon särställning utan var släkt med 
aporna. Vår art var inte Skapelsens Krona, inte en slut-
punkt, utan något som i framtiden skulle förändras även i 
en okänd riktning.  

Karl Marx 1818 – 1883  

Arbetarrörelsens mest inflytelserika tänkare skrev:  
 

Religionen är suckarna från förtryckta varelser, själen i 
en hjärtlös värld, och anden i en andelös värld. Den är 
folkets opium.  
Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung 

(1844) 
http://www.faktoider.nu/opium.html 

 
Folket hoppas på ett liv efter döden i stället för att modigt 
kämpa mot verklighetens orättvisor och förtryck.  

Andra tänkare har låtit citatet betyda att makthavare de-
lar ut religion som ett opium åt folket för att själva få be-
hålla sina privilegier och slippa blodiga revolutioner. 



 

29 

Sigmund Freud 1856 - 1939 

Enligt en sammanfattning tagen från humanisternas hem-
sida citerar jag: 
 

Freud menade att religion var en form av kollektiv neu-
ros där Gud intog överjagets plats. Man föreställer sig 
”överkontrollanten” i form av ett högre väsen. Inför detta 
överjag kryper människan och bekänner sin uselhet. Ja-
get hukar under det himmelska överjaget och försöker 
blidka det med böner eller offer.  

Vidare menar han att gudstro är en form av regres-
sion, ett sätt att försätta sig tillbaka till barnastadiet, då 
fadern var en allsmäktig auktoritet och barnet – på gott 
och ont – var utlämnat åt hans makt och den trygghet 
den också innebar. Religion är regression, d.v.s. en 
omedveten strävan att glida tillbaka till ett tidigare livs-
stadium, menar Freud. Gud är ett slags ersättningspap-
pa. 

Freud menar också att religion är en neuros, ett exem-
pel på omognad. Men denna neuros är kollektiv, man 
har den tillsammans med andra, vilket gör den lättare att 
bära än den privata ångesten.  

http://www.to-life.se/l-religionskritik.htm 

Geologi 

Genom en rad samstämmiga dateringar, möjliggjorda bl.a. 
genom radioaktiva ämnens sönderfall, kunde jordens ål-
der bestämmas till 4,54 miljarder år, enligt 
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden, 
 
och inte till 6000 år, som det står i Bibeln. En faktor på näs-
tan en miljon är ett allvarligt fel. Bibeln kan inte användas 
som lärobok i naturvetenskap.  

Astronomi 

Allt talar för att det universum vi känner nu skapades i en 
Big Bang för 13,7 miljarder år sedan.  

Avstånden i universum är ofantliga. Antalet stjärnor är 
ofantligt. Många solar har planeter. Vi förstår de kärnreak-
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tioner som skapar grundämnena. Det är troligt att det 
finns någon planet med livsvillkor nära dem som finns på 
vår jord. Varför skall någon Gud bry sig om just vår 
obetydliga planet? 

 

 

Paleontologi 

Darwin visade på en flytande övergång mellan olika arter. 
Studiet av fossil och tillförlitliga dateringar har givit en 
nyanserad bild av hur utvecklingen har skett. De nuva-
rande arterna tog långt mer tid att utveckla än vad skapel-
seberättelsen hävdade. Även människans förhistoria är 
lång, någon miljon år. Det går inte att finna någon ensam 
människa som hette Adam, och ingen tid innan döden 
kom in i världen som straff för synden. 
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Om dinosaurierna dog ut för 60 miljoner år sedan, så kan Gud inte 

ha skapat världen på 6 dagar. Kopia av ett dinosaurieskelett på Natur-
historiska Riksmuseet.  

Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/dinosaurie.jpg 

Biologi, psykologi 

Våra ärftliga egenskaper, vår barndomsmiljö och kemiska 
förändringar i våra hjärnor förklarar mer än vad teorier 
om synd och trälbunden vilja gör.  

Ett litet exempel: Om homosexualitet orsakas av en hor-
mondusch under fosterstadiet, så kan den enskilde inte 
lastas för sin sexuella läggning. Den smittar inte. Männi-
skosläktet klarar sin fortplantning ändå. Det finns ingen 
anledning att förfölja homosexuella eller missunna dem 
deras kärlek.  

Medicinska framsteg 

Forskningen har lärt oss mycket kroppens sätt att fungera 
och om sjukdomars orsaker. Vi botas från våra sjukdomar 
långt oftare nu än för hundra år sedan. Kärleksfull om-
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vårdnad ges normalt av medicinskt utbildad personal utan 
teologisk utbildning.  

Alltmera sällan uppsöker en bekymrad människa en 
präst eller pastor för att bli botad från sina sjukdomar. 
Själavårdande samtal förs oftare med en kurator, psykolog 
eller psykiater än med en präst. Maktutövning genom bikt 
är inte längre möjlig. 

Kyrkan har förlorat många viktiga arbetsuppgifter.  

Antibiotika, p-piller och DNA-tester 

En friare syn på sexualiteten blev möjlig när antibiotika 
botade syfilis, p-piller lät kvinnorna själva bestämma om 
de skulle bli gravida eller inte, och DNA-tester gav full 
visshet om faderskap.  

Kyrkans hot om straff för ”felaktiga” sexualvanor blev 
verkningslösa och kvinnorna fick möjlighet till ett mer 
varierat sexualliv.  

Ökad information 

Billigt massflyg finns sedan 1950-talet. Resor vidgar vyer-
na, även om det bara blir turistresor till skyddade miljöer 
eller stressade arbetsresor en sluten arbetsplats. TV har 
ökat informationen från övriga världen. Ett blixtsnabbt 
Internet, tillgängligt överallt, försvårar för regeringar att 
isolera och förtrycka sina undersåtar. Religiösa ledare kan 
inte övertyga sina anhängare om att deras åsikt är den 
enda rätta. 

Staten i stället för familjen 

När staten tar större ansvar blir behovet av ideell verk-
samhet mindre och familjens roll urholkas. Kristen idea-
lism behövs inte på samma sätt för att lindra nöden i sam-
hället.  
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Textkritik och liberalteologi 

Liberalteologin är en rörelse inom kristenheten. Från 1700-
talet och framåt kom den att underminera den gamla bi-
belsynen.  
 

– – – Liberalteologin är ingalunda enhetlig, men bland 
dess främsta kännetecken märks huvudsakligen den hi-
storisk-kritiska hållningen gentemot de religiösa skrifter-
na samt att förnuftet ställs över uppenbarelsen som en 
måttstock – – – 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Liberalteologi 
 
För att komplettera bilden av kyrkokritik i Sverige lägger 
jag till två namn: 

Carl Michael Bellman 1740 – 1795 

Bellman var skald och musiker. Hans visor är fortfarande 
populära.  

Han drev öppet med bibeltexter. Det kunde man göra i 
1700-talets Sverige, på samma sätt som politiska vitsar var 
en säkerhetsventil i öststaterna under det kalla kriget. 

Han passar inte in i denna samling av intellektuella jät-
tar, men hans visor är exempel på att hädelser faktiskt var 
möjliga i dåtidens Sverige.  

Ingemar Hedenius 1908 – 1982 

Filosofen Ingemar Hedenius utövade under min barndom 
hård kritik av Svenska Kyrkan. Han ansåg att teologer 
antingen var dumma eller oärliga, och definitivt inte ve-
tenskapsmän.  
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Effekter av kritiken 

Alltsedan 1500-talet har kyrkan blivit ifrågasatt från alla 
håll. De heliga skrifterna har blivit var mans egendom. 
Många av deras påståenden har visat sig vara felaktiga. 
Kunskap om naturen måste sökas på helt andra ställen. 
Helighet innebär inte skydd mot kritik och hån. Kyrkans 
roll har successivt förminskats. Tron har omformulerats, 
inte utan vånda.  

Kyrka och stat har skilts åt i hela Europa. Kyrkorna är 
inte längre intellektuella centra. Det finns utrymme för 
avvikande åsikter.  

Balansen mellan förnuft och känsla har växlat genom 
århundradena. Efter upplysningstiden på 1700-talet kom 
1800-talets väckelserörelser. Efter en våg av rationalism 
och misstänksamhet mot ideologier efter andra världskri-
get kom New Age. Nu utövas andlighet utanför kyrkorna 
i de mest skilda former.  

Kristendomen har överlevt. Katedralerna står fortfaran-
de kvar. Människor samlas fortfarande i kyrkor för guds-
tjänst och böner. Kyrkan hörs fortfarande genom media-
bruset. Fattiga och svaga får ibland hjälp genom kyrkorna.  

Upptäckterna i detta kapitel berör också islam. De är 
chockerande för många muslimer, men de behöver inte 
betyda slutet för deras religion. Tron kan omprövas. De 
utomstående väntar med spänning på detta.  
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Varför jag föredrar kristendomen 
 
Jag kan inte dölja mina sympatier för kristendomen. Jag 
har inte läst Koranen från pärm till pärm, trots att jag har 
haft Zetterstéens översättning hemma i många år. I stället 
har jag fått lita på mina muslimska vänners synpunkter 
och sökningar på nätet. Ta synpunkterna för vad de är! 

Hantera misslyckanden och ondska 

Kristendomen visar det svåra i människans situation. Den 
slätar inte över. Den blundar inte för ondskan, utan vet att 
det onda finns överallt, även hos människor som vi tror 
gott om. Bibeln berättar flera historier som slutar illa. 

Kristendomen erbjuder hjälp för våra misstag och fel, 
vår bristande förmåga att själva se dem och vår vanmakt 
att göra någonting åt dem.  

Kristendomen förkunnar Jesu offerdöd på korset. Guds 
förlåtelse är ett mysterium. Visserligen kan förlåtelsen 
missbrukas som ursäkt för fortsatt dåligt beteende. Ändå 
är den en viktig förutsättning för mänskligt liv.  

Muslimer förenklar. De inser att folk stjäl, men de rea-
gerar mer dömande: Hugg handen av tjuvarna, eller låt dem 
fara åt helvete, de har sig själva att skylla!  

Det låter grymt. Det är också opraktiskt att begränsa det 
onda enbart genom hot och straff. En komplicerad värld 
fylld av bristfälliga människor behöver mer än så. 

Se sanningen i vitögat 

Ett exempel: David, kung hos judar och kristna, profet hos 
muslimer.  

I Gamla Testamentet, 2 Sam. 11-12 berättas den gripan-
de historien om hur David låg med Batseba, vars man Uria 
var ute i fält. Då Batseba blev med barn, gjorde David vad 
han kunde för att förneka faderskapet, När det inte gick, 
skickade han ut Uria i främsta ledet, så denne skulle bli 
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dödad. Profeten Natan blev sänd av Gud för att hålla ett 
strafftal till David. Kung David ångrade sig och skrev 
psalmen  

 
Förbarma dig, Gud i din nåd, 
stryk ut mina synder i din stora godhet  
– – –  

Ps. 51 
 
som användes som syndabekännelse för vanliga kristna.  

Muslimer anser att denna berättelse är lögnaktigt förtal 
av Guds profet, som måste vara fullkomlig, eftersom Allah 
bara använder fullkomliga människor som sina redskap. 

Denna åsikt är egendomlig av flera skäl. För det första 
är det illa att beskylla en bättre källa för lögn för att försva-
ra en sjuk sak. För det andra ignorerar man det faktum att 
alla människor har sina svagheter, att makthavare brukar 
ge sig själva fri tillgång till sex, att all makt korrumperar, 
och att absolut makt korrumperar absolut. För det tredje 
tror kristna att Gud i sin vishet kan använda sig av ofull-
komliga människor. David är en förebild för oss just där-
för att han inser och begråter sina misstag. Slutligen har 
ingen påstått att Muhammed var fri från synd, så varför 
måste David vara det?  

Om man inte erkänner fel eller svagheter, så finns ingen 
möjlighet till förbättring. Islam verkar blunda för hur livet 
verkligen är. Det blir inte bättre då imamer beskyller andra 
för lögn och förfalskning. 

Form och sinnelag 

Islam ser mer till formen och mindre till innehållet än vad 
kristendomen gör.  

Ett exempel är renhetsföreskrifterna i islam. De talar om 
att man skall tvätta sig före bön, att man inte skall äta svin, 
hur djur skall slaktas, o.s.v. Mot detta står Jesu ord: 

 
”Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen hamnar 
i magen och töms ut på avträdet? Men det som går ut ur 
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munnen kommer från hjärtat, och det gör människan 
oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äkten-
skapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är detta som 
gör människan oren. Men att äta utan att ha tvättat hän-
derna, det gör inte människan oren.” 

Matt. 15:17-20 
 
Motsvarande gäller för bönen. Trogna muslimer skall utfö-
ra de föreskrivna bönerna vid givna tidpunkter. Detta 
räcker enligt Koranen.  

Liknande seder finns inom kristenheten. Många katoli-
ker läser tideböner. Andra ber Fader vår eller Ave Maria 
som bot för begångna synder. 

Jesus vänder sig mot döda former:  
 

"När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att 
stå och be i synagogorna och i gathörnen för att männi-
skorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin 
lön.  

Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren 
och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall 
din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.  

Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som 
hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de 
många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad 
ni behöver redan innan ni har bett honom om det.” 

Matt. 6:5-8 
 
För Jesus är sinnelaget det avgörande. Han vill att männi-
skorna skall ha ett öppet och kärleksfullt förhållande till 
Gud. En människa får tala till Gud som till en god far. 

Kanske är jag orättvis. Måhända finns denna syn på bö-
nen också inom islam. I ett TV-program om islam betona-
des att troende skall mena det de ber om. Bland en miljard 
muslimer måste det finnas intelligenta och känsliga perso-
ner. 

Men går man till Koranen får man en tråkig bild. En 
Gud, som bara tittar på frekvensen av bönen och på villkor 
som gör bönen ogiltig, verkar futtig. 
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”Mitt rike hör inte till denna världen” 

När Jesus rannsakades av Pontius Pilatus, så deklarerade 
han 
 

Mitt rike hör inte till denna världen. 
Joh. 18:36 

 
Muhammed var däremot en effektiv maktspelare och 
härskare. I sin egenskap av ledare med världslig makt 
tvingades han ljuga, svika bundsförvanter och använda 
våld.  

I mitt yrkesliv har jag mött sådana människor. I mitt re-
ligiösa liv vill jag slippa dem. 

Moraliska skäl för Yttersta Domen 

Jesus berättar om Yttersta domen i Matt. 25:31–46. De som 
får evigt liv har visat medkänsla och barmhärtighet mot 
sina medmänniskor. Likgiltighet och obarmhärtighet leder 
till eviga straff. Jesus är inte särskilt konkret om vare sig 
belöningar eller straff.  

Vid en hastig genomläsning av Koranen har jag fastnat 
vid citatet nedan. Skall judar och kristna till helvetet? 
Skrivningen verkar oklar: 

 
Gud skall på Uppståndelsens dag döma mellan dem som 
tror [på vad som har uppenbarats med denna Skrift] och 
dem som bekänner den judiska tron och sabierna och de 
kristna och parserna och dem som sätter medhjälpare vid 
Guds sida. Gud är vittne till allt som sker.  

SER DU inte att allt och alla i himlarna och på jorden 
faller ned i tillbedjan inför Gud: solen och månen och 
stjärnorna och bergen och träden och djuren och männi-
skor i stort antal? Men [genom förnekelse och trots] har 
många andra dragit på sig ett oundvikligt straff. Och den 
som Gud har förnedrat skall ingen hedra. Gud gör som 
Han vill.  

Dessa är de två [grupperna] som tvistar med varandra 
om sin Herre. För dem som förnekar Honom skall kläder 
av eld skäras till och skållhett vatten ösas över deras hu-
vuden,  
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[vatten] som skall fräta sönder deras inälvor och deras 
hud.  

Och de skall [hållas i schack] med krokar av järn;  
varje gång de försöker komma ut ur sitt elände drivs de 
tillbaka in [med orden:] "Pröva på Eldens straff!" 

Koranens budskap 22:17–22 
 
Det är mer tydligt i senare uppenbarelser: 
 

På dem som [trots detta] framhärdar i att förneka san-
ningen, antingen de är efterföljare av äldre tiders uppen-
barelser eller sådana som sätter gudar vid Guds sida, 
väntar helvetets eld, och där skall de förbli till evig tid; de 
är de uslaste av alla skapade varelser. 

Koranens budskap 98:6 
 
Orsaken till dessa hemska straff är förnekelse av den lära 
Muhammed förkunnar. Var är moralen?  

I praktiken är det kanske inte så farligt. Jag har fått 
lugnande besked: För det första gör Allah som han vill, för 
det andra är judar godkända, och även kristna, bara de 
tror på en enda Gud och treenighetsläran tonas ner. Det 
verkar litet underligt mot bakgrund av det senaste koran-
citatet.  

Ändå är jag nöjd med beskedet att inte många muslimer 
betvivlar att alla kristna hamnar i helvetet. Detta gör mus-
limer mindre benägna att aktivt bekämpa kristna i denna 
världen, vilket gynnar världsfreden. 
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Bibeln och Koranen 

 

               
 
Bibeln är omväxlande. Den är skriven av många författare 
under en lång tidsperiod. Den berättar spännande histori-
er om människor som inte alls uppför sig exemplariskt - 
Kain och Abel, Josef och hans bröder, Saul och David, för 
att ta några exempel. Den beskriver historiska förlopp. 
Den ger ordet till modiga profeter som arbetar i motvind. 
Psaltaren och Höga Visan innehåller sublim poesi om allt 
från kärlek till förtvivlan. Böckerna Predikaren och Job 
utvecklar filosofiska betraktelser. Nya Testamentet ger en 
enkel och rörande beskrivning av Jesu liv och död, utdelar 
levnadsregler och förmaningar. Det slutar med drömlika 
bilder av de yttersta tiderna.  

Koranen sägs vara författad av en enda person. Berättar-
talang saknas inte: Muhammed kan brodera ut en god 
historia. Visserligen har boken uppenbarats under flera 
decennier, från det att Muhammed var ensam och osäker i 
sin uppgift till dess han var etablerad härskare, men varia-
tionen i Koranen är ändå mindre än i Bibeln. Koranen sor-
terar kapitlen efter längd, vilket gör den svårläst. Den hop-
par från ämne till ämne.  
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Det finns longörer i Bibeln, som effektivt förhindrar läs-
ning från början till slut: Släkttavlorna i första Moseboken 
och lagbestämmelserna i de senare Moseböckerna. Bibeln 
har upprepningar, både i Gamla och Nya Testamentet. 
Ändå finns en plan från skapelsen till yttersta tiderna, från 
Paradiset och utdrivningen därifrån, över synd, död och 
försoning till himmelen.  

Bibeln är mer sofistikerad. Författaren till Jobs bok bor-
rar djupt i problemen kring det oskyldiga lidandet. Profe-
terna får arbeta i hård motvind. Guds folk möter svåra 
motgångar och får utstå babylonisk fångenskap. Johannes-
evangeliet har en filosofisk botten. Bibeln är i stora delar 
mindre fördömande mot sina motståndare.  

Lagbestämmelserna i Gamla Testamentet och i Koranen 
är formella med anspråk på att vara heltäckande. För en 
västerländsk läsare verkar många regler vara ointressanta 
och ha oklara motiv, t.ex. vad gäller rena och orena djur.  

Jesus gör en radikal förenkling: 
 

– – – Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är 
den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av 
hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och 
av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din 
nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. 

Mark. 12:29-31 
 
Därför kan kristna med gott samvete hoppa över stora 
delar av Moseböckerna.  

Däremot har jag svårt för Koranen. Jag ser bara detaljer 
och ett ettrigt och fördömande predikande. Jag måste be 
om hjälp. Jag vill att någon lär mig att förstå varför Kora-
nen har blivit en helig och älskad text. Kan någon berätta 
om sina upplevelser? Ge mig bara inte propagandalittera-
tur, betald av saudiska oljepengar! Då sparkar jag bakut. 
Jag vill ha äkta vara.  
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Perfekt eller älskad? 

Det är inte bara innehållet, utan också synen på de heliga 
böckerna som skiljer. Bibeln anses vara inspirerad av Gud, 
Koranen skall vara skapad av Allah, direkt överlämnad till 
Muhammed.  

Det senare är ett starkare påstående. I Bibeln finns den-
na åsikt om lagens tavlor, som Moses fick av Gud på ber-
get Sinai: 

 
Mose gick ner från berget och bar med sig de två tavlor 
han hade fått som ett förbundstecken, tavlor med skrift 
på båda sidorna: det var skrivet både på framsidan och 
på baksidan. Tavlorna var Guds verk, och skriften som 
var inristad på dem var Guds skrift. 

2 Mos. 32:15-16 
  

Muslimer anser enligt 
 

www.underkastelse.org/perspektiv/musik.html 
 
att Koranen är en komplett, perfekt och fullt detaljerad 
bok. 

Inget mänskligt är perfekt. Utövare av konst strävar ef-
ter att sjunga rent, komponera en vacker bild, skriva en 
gripande text eller ett finstämt poem. När jag har upplevt 
ett konstverk som genom långvarigt arbete blivit naturligt 
och enkelt, så blir jag övertygad, rörd, eller rent av över-
väldigad, men jag drar sig för att använda ord som slutgil-
tigt eller perfekt. 

Om någon granne eller arbetskamrat säger att han eller 
hon har ett perfekt förhållande, eller att deras barn är per-
fekta, så blir jag misstänksam. Vilka problem vill de dölja? 
Vilka brister vågar de inte upptäcka? Däremot kan man 
älska sina barn, fastän man vet att de inte är perfekta och 
att de aldrig kommer att bli det. På samma sätt älskar jag 
den inte alls perfekta Bibeln, för dess skönhet, vishet och 
berättarglädje.  
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Somliga anser att Koranen också är den slutgiltiga lagbo-
ken. Mot detta kan man invända, att en lagbok aldrig blir 
fullständig. Lagar måste anpassas till det samhälle där de 
gäller. Det har uppstått situationer som Muhammed inte 
har tänkt på: Vad skulle han ha sagt om fildelning? Är det 
stöld att ladda ner filmer från Internet? Om man ställer 
bilen på en parkeringsruta utan att betala, är det då stöld? 
Skall man i så fall få handen avhuggen? På sådana punk-
ter måste Koranen kompletteras. En helig bok skall vara 
tillgänglig för de människor vars själar den skall rädda. En 
lagbok är tråkig, någonting för experter. Det är konstigt att 
använda en helig bok som lagbok. 

I dag betraktar de flesta kristna Bibeln som underbar 
och anser att författarna och redaktörerna var inspirerade 
av Gud. Men inom kristenheten förstår man, att Bibeln har 
en historia och inte behöver vara perfekt.  

1972 gjordes fynd av gamla Koranmanuskript i Jemen. 
De visade några mindre avvikelser gentemot den accepte-
rade läsarten vad beträffar stavning, text och ordning mel-
lan verserna. En del prickar verkar vara felskrivna i yngre 
koranmanuskript, så somliga uttalanden har fått en annan 
mening. Ett märkligt missförstånd gäller belöningen för 
martyrer i paradiset. Kanske får den nykomne hjälten inte 
72 jungfrur, utan bara vita vindruvor. Ett sådant klargö-
rande försvårar säkert rekrytering av terrorister, vilket är 
bra för världsfreden.  

Mindre omtolkningar är inte viktiga i sig, men de visar 
ändå att Koranen liksom Bibeln har en historia och att allt 
inte har varit perfekt. En del har varit obegripligt. Vissa 
verser kan bara förstås av Allah, brukar korantolkare säga. 
Nu gissar djärva nytolkare att en del härstammar från äld-
re kristna texter, skrivna på arameiska. Se 

 
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Gerd-R.-
Puin 

 
http://www.rim.org/muslim/qurancrit.htm 
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En av författarna som citeras på dessa sidor har skrivit 
under pseudonym, eftersom han på grund av sina åsikter 
fruktar för sitt liv.  

Drömmen om det perfekta har funnits i våra liv. Som 
små barn trodde vi att våra föräldrar var allsmäktiga och 
perfekta. När min son var tre år och vi såg på backhopp-
ning på TV, vände han sig till sin inte alls idrottande pap-
pa och frågade: Pappa kan det? Pojkar i sandlådan skryter 
om sin pappa och tävlar om vems pappa som är bäst. 
Barnbarn vill gärna tro att farfar och farmor är snälla jämt.  

När religiösa ledare skryter om att just deras Gud är 
bäst och att deras religion är perfekt, så påminner de om 
små killar i sandlådan. Den fasansfulla tragiken är att des-
sa pojkar har tillgång till självmordsbombare, arméer och 
till och med kärnvapen.  

Jag blir misstänksam när muslimer säger att Koranen in 
i minsta vers är perfekt och duger lika bra i alla tider. Jag 
tror inte på det. Jag föredrar när man bara älskar en bok 
högt och rent.  

Tillgänglighet 

Att lära sig ett språk kostar. För att förstå Bibeln och den 
kristna traditionen helt och fullt behöver experterna kunna 
klassiska språk: hebreiska, arameiska, grekiska och latin. 
Kristna lekmän klarar inte så mycket. De behöver det inte 
heller, för de har Bibel och gudstjänst på sina egna språk. 

En fullvärdig muslim måste däremot kunna arabiska. 
Visst borde fler svenskar kunna arabiska. Det skulle före-
bygga många missförstånd, och fler svenskar skulle få 
välbetala konsultjobb inom IT-branschen i Saudiarabien. 
Men det är orealistiskt att vänta sig sådana kunskaper hos 
en majoritet av svenska troende. Därför frågar jag: Varför 
vill man inte översätta Koranen? 

Även om man tror på uppenbarelser genom ängeln Jib-
ril, så kan man undra. Allah hör allt, ser allt. Han kan sä-
kert både modern engelska och modern svenska. Han är 
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nåderik och barmhärtig, så han måste bry sig om nutidens 
folk, också de som inte kan arabiska. Han borde väl önska 
att hans budskap blir begripligt för alla hans tjänare? Han 
vill väl inte tvinga sina troende, många miljarder männi-
skor, till arabiska språkstudier?  

Högklassiga litterära texter är svåra att översätta. Under 
arbetet försvinner nyanser, associationer, rytm, rim, musi-
kalitet. Till glädje för människor runt om i världen över-
sätts ändå författare som Homeros, Dante och Shakespea-
re. Om man betraktade Koranen som en litterär text, så 
skulle den trots alla svårigheter översättas. Därför förmo-
dar jag att det finns andra skäl till att Koranen mest brukas 
på arabiska.  

Vill religiösa ledare hålla folket i okunnighet? Vill de själva 
bestämma över urval och tolkningar? Överlägsen kunskap 
ger makt. 

Är imamer rädda att bryta stämningen, skapad av obe-
gripliga högtidliga ramsor, och i stället få kritisk upp-
märksamhet på innehållet? 

Hyser skriftlärde förakt för de människor som inte kan 
arabiska? Ser de inte folken utanför arabvärlden? 

Klarar inte experter att översätta Koranen, för att det 
finns för många obegripliga verser, för många felaktighe-
ter i den nuvarande grundtexten?  

Vill fundamentalister förebygga frågor om att en enda 
man har kunnat skriva alla dessa disparata texter, hur myck-
et gudomlig hjälp han än må ha haft? 

Eller skäms koranuttolkare för innehållet? Ser de vad nu-
tida människor anser om fördömanden av fiender och 
grymma straff? Många vill ”sälja” islam som en fredens 
och toleransens religion, vilket är både begripligt och he-
dervärt, eftersom de flesta människor i världen vill ha 
fred. Därför vill man inte att de troende skall känna till 
hätska koranverser.  

Jag tror inte muslimer behöver vara alltför rädda för att 
sådana åsikter skall läcka ut. De kristna älskar sin Bibel, 



 

46 

trots dess uppenbara brister. Även om brister i Koranen 
blottas, så innehåller den muslimska traditionen tillräckligt 
mycket värdefullt för att den skall leva vidare. 

Bild och musik 

Kristendomen har uppmuntrat konst och musik. Den bib-
liska historien har inspirerat författare, målare, bildhugga-
re och kompositörer.  

Många bilder av madonnan och Jesusbarnet är fantas-
tiska skildringar av moderskärleken, när den är som bäst. 
Det djupa lidandet avbildas i krucifix från sen medeltid. 
Jag medger att religiösa motiv också användes av konstnä-
rer som ville tjäna pengar eller få en förevändning att måla 
det de tyckte om, t.ex. lätt klädda kvinnor.  

Kyrklig musik från alla sekler ända tillbaka till den älds-
ta kristna kyrkan uppförs fortfarande.  

När jag sjunger kristen musik som församlingsmedlem, 
körsångare eller solist, får jag leva med budskapet och 
meditera över det under lång tid. Den som inte varit med 
om detta vet inte vad han eller hon har gått miste om. 

Synen på världslig musik har varierat inom kristenhe-
ten. Somliga riktningar fördömer världslig musik, exem-
pelvis dansmusik. Emellertid har samma melodier använts 
både i världsliga och sakrala sammanhang.  

Islam tillämpar i viss utsträckning bildförbudet, som en-
ligt Sören Wibeck, 

 
http://www.nordicacademicpress.com/o.o.i.s?id=52&vid=458 
 
infördes i mitten av 700-talet och följs i varierande ut-
sträckning. Man brukar få fotografera i moskéer. Det finns 
islamsk TV med musik och kvinnor utan slöja.  

Musik är omstridd inom islam. Många förbjuder den 
med väldigt få undantag, med hänvisning till Koranen 
31:6, där historieberättande eller tomt prat sägs syfta på 
musik.  
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Samförståndet av alla lärda vars synpunkt vi har lärt oss 
är att sjunga inte är tillåtet. 
– – –  
Det finns inte två åsikter i denna frågan. Så vi måste ge 
råd på bästa sätt och sen steg för steg fördöma musik, 
om vi är kapabla att göra det. 

http://islamqa.se/?p=121 
 
Man kan tolka korancitat i olika riktningar. I varje fall är 
musik med sexuella anspelningar förbjuden enligt de fles-
ta rättslärda.  

Även om musik inte är förbjuden i Koranen, så har bö-
nen i moskén ingen musik, församlingen inga psalmer att 
sjunga med i, inga egna känslor att uttrycka. En aldrig så 
vacker recitation, ett aldrig så varierat uttal av Alahu akbar 
ger inte samma upplevelse.  

Sunnimuslimska moskéer dekoreras inte av bilder av 
människor. 

Själv föredrar jag kristendomens liberalare hållning. Hur 
är det möjligt att utrota målning, som människor har hållit 
på med i åtminstone 20 000 år? Skönhet får väl finnas, utan 
att det blir avguderi? Och nog skulle det väl vara skada 
om man inte fick avbilda vackra kvinnor? Det innebär väl 
inte att man hoppar i säng med dem? 

Att utöva musik drar människor närmare varandra, får 
dem att lyssna och uppgå i en enhet. Visserligen kan jag 
gripas av ett vackert böneutrop eller en koranrecitation, 
men då jag inte begriper innehållet, så jag förlorar den 
viktigaste dimensionen. Dessutom saknar jag de exakta 
tonsteg som jag är van vid från västerländsk musik. 

Om jag konverterade till islam, skulle tre av mina stora 
intressen vara i fara: målning, fotografering och musik.  
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Jag vill avbilda både människor och djur. En förbjuden hobby? 
Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/nikon_d90.jpg 

Kvinnors ställning och klädsel 

Sverige är ett land med mycket hög förvärvsintensitet hos 
kvinnor. Kvinnors arbete behövs i Sverige. Den enskildes 
familjeekonomi bygger oftast på att kvinnan förvärvsarbe-
tar.  

Traditionellt kvinnoarbete har förenklats av moderna 
spisar, dammsugare, tvättmaskiner, diskmaskiner och 
blöjor för små barn. Barnen utbildas i förskolor och skolor. 
Det blir färre uppgifter för kvinnor som går hemma.  

Jag tycker att det är upprörande att inte ge kvinnor 
samma möjligheter som män, när detta inte går ut över 
små barns behov av en kärleksfull mor. Det är orättvist 
mot kvinnorna och en förlust för mänskligheten att inte 
utnyttja kvinnors erfarenhet och kapacitet.  

I Sverige tycker man att arbetsplatser fungerar bäst när 
de har en någorlunda jämn könsfördelning. Om det bara 
finns män på jobbet, så blir tonen rå och cynisk, om det 
bara finns kvinnor, så blir det mycket intriger, men finns 
båda könen på samma arbetsplats, så blir arbetet trevligare 
och tonen artigare.  
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Om mitt land blev muslimskt, så skulle jag sakna att se 
kvinnor i ansiktet, att inte få glädjas åt samtal med intelli-
genta kvinnor och att inte få ta del av synpunkterna från 
hälften av mänskligheten. Jag skulle sörja över att inte få 
se kvinnors böljande hår och kläder som framhäver deras 
figurer.  

Kvinnors orenhet 

Föreskrifter om rituell renhet hade säkert en praktisk be-
tydelse en gång i tiden. Hygien är viktig också för dem 
som inte vet något om mikroorganismer. De religiösa före-
skrifterna lärde folk tvätta sig. 

Ändå innebär föreskrifterna om kvinnors orenhet ett 
förakt för kvinnor. Jag tycker det är en grov hädelse att 
säga att Guds skapelseordning gör kvinnan oren. Varför 
skulle inte en kvinna få be eller ens röra en Koran medan 
hon har mens? Är hon lika oren efter att ha fött barn? Blir 
en man lika smutsig av att ha rört en kvinna som av att ha 
varit på toa?  

De kristna befriades från de gammaltestamentliga ren-
hetslagarna inklusive omskärelsen, enligt ett beslut av 
apostlarna: 

 
Den heliga anden och vi har beslutat att inte lägga någon 
börda på er utöver följande oeftergivliga krav: att ni av-
håller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från 
kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant hand-
lar ni rätt. Allt gott! 

Apg. 15:28–29 
 
Jag kan bara spekulera om orsakerna till den kvinnofient-
lighet som har frodats i båda religionerna.  

Tycker killarna att det är läskigt med tjejer? Vill de und-
vika flickor så mycket som möjligt? Vill de ha moskén eller 
kyrkan som fristad undan kvinnor?  

Försöker männen maskera rädsla eller förakt genom att 
förklara kvinnan oren?  
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Eller är det svartsjuka? Vill man inte att ens egen kvinna 
kommer ut i världen och har roligt? Vågar man inte vill ta 
risken att hon träffar andra karlar? 

Eller vill muslimska män hålla kvinnorna borta från 
maktens köttgrytor? 

Vilket skälet än är, så är dagens kristna kvinnor mindre 
förtryckta än muslimska kvinnor.  

Underkastelse 

Islam betyder underkastelse. Jag har varit lillebror i min 
familj, elev i skolan och vanlig anställd på ett antal arbets-
platser. Jag har underkastat mig tillräckligt i mitt liv.  

Jag tänker inte underkasta mig en Gud om vilken jag 
ingenting vet, bara att han är grym och okänslig mot dem 
som inte tror på just honom. Jag har inte lust att blint följa 
imamer som predikar något som de påstår vara fullkom-
ligt rätt. Jag accepterar inte utan vidare något som sägs på 
ett svårt och för mig okänt språk, och som man vägrar 
översätta.  

Varken jag själv, mina barn eller barnbarn skall behöva 
lära sig obegripliga ramsor utantill. Barn har glädje av nå-
got som de inte helt förstår, men det får inte gå för långt. 
Nyfikenheten och den intellektuella glädjen förstörs när 
begåvade pojkar får traggla meningslösa ramsor. 

Alkohol 

Koranen är sträng när det gäller alkohol. Den blir allt 
strängare i senare uppenbarelser.  

Bibeln är friare. Frikyrkorörelsen fördömde bruket av 
alkohol, vilket var mycket befogat mot bakgrund av den 
sociala nöden i Sverige på 1800-talet. Alkohol används 
som säkerhetsventil i ett svårt samhälle, men dagens Sve-
rige har på ett katastrofalt sätt underskattat riskerna med 
alkoholmissbruk.  
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Själv dricker jag inte starkt. I detta avseende väger mina 
sympatier jämnt. Aktiva kristna och muslimer borde kun-
na komma överens på denna punkt.  

Det där med treenighetsläran … 

Kyrkohistorien är full av lärostrider, som var viktiga en 
gång i tiden, men som nu är fullständigt glömda. Vem 
bryr sig nu för tiden om Waldenströms försoningslära? 
Striderna om Jesu gudom, som avgjordes genom omröst-
ning på kyrkomötet i Nicea 325, är inaktuella. Religiösa 
människor inom och utom Svenska Kyrkan förnekar tre-
enighetsdogmen utan konsekvenser. Dessutom missför-
stod Muhammed treenighetsläran. Varför hakar dagens 
muslimer upp sig på detta i dag?  

Teologi och naturvetenskap 

Samband mellan teologi och naturvetenskap är komplice-
rat. Människor ställer frågor om sitt ursprung. Bibeln och 
Koranen tog upp frågorna och svarade efter sin tids kun-
skaper. Att lägga fram hypoteser och försöka att bevisa 
dem är naturligt ur naturvetenskaplig synpunkt.  

När en forskare föreslår teorier, får han börja med den 
han tycker om. Runt 1930, när frågan om universums upp-
komst och utveckling var oviss, lade en katolsk präst och 
fysiker, Georges-Henri Lemaître, fram teorin om det som 
sedan kallades Big Bang. Kanske önskade han att världen 
hade utvecklats i en plötslig explosion, för att det var när-
mast Bibelns skapelseberättelse. Så länge man tar hänsyn 
till observationer är det inget fel välja en teori av känslo-
mässiga skäl.  

Felet är att inte acceptera nya teorier med övertygande 
bevis. Som antyddes i kapitlet Kritik av kyrka och kristendom 
bromsade kyrkorna i väst den vetenskapliga utvecklingen 
under tiden 1500 – 1900. Under det senaste århundradet 
ser de flesta kristna ingen motsättning mellan tro och ve-
tande, mellan teologi och naturvetenskap. 
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Dagens islam har däremot problem med naturveten-
skapen. Enligt många troende motsäger Big Bang och evo-
lutionsläran Koranens skapelseberättelse. 

Muslimer har något att lära av de kristnas erfarenheter. 
Jag är glad att frågan kommer upp på flera sajter på Inter-
net, men svaren verkar vara yrvakna eller rent av despera-
ta med hårda angrepp på motståndarna. Jag har hittat 
några sajter:  
 

http://www.islam.se/big-bang-2 

http://www.parvez-
video.com/insight/islam/evolution_quran/index.asp 

www.islamguiden.com/arkiv/uppkomsten.doc 

http://www.sonsuzlukkulesi.com/evolution_turk_musli
m/ 

 
islam.se skriver om Big Bang. parvez-video.com ... skriver om 
människans uppkomst. I islamguiden.se står en uppsats av 
Amina-Hamida om Koranen, skapelsen och människans upp-
komst. 

Big Bang verkar man ta på allvar. Strategin är att hitta 
koranställen som tyder på att Muhammed beskrev Big 
Bang, eller att formuleringarna i Koranen inte motsäger 
denna teori om skapelsen. Samma strategi använder den 
andra sajten på utvecklingsläran.  

Den mödan är bortkastad, för en analfabet på 600-talet 
hade inte en chans att förstå vare sig de argument som 
talar för att den stora smällen har ägt rum eller de iaktta-
gelser som talar för evolutionen.  

Amida-Hamida tror inte på evolutionen och söker fel i 
teorin och beskyller andra för lögner. Alla likheter med 
föreställningen om skapelsen och nutida teorier tar hon 
som bevis för Koranens gudomliga ursprung.  

Tyvärr är detta inte ovanligt. Enligt 
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http://www.telegraph.co.uk/science/evolution/6587642
/Muslim-scholars-rejecting-Darwins-theory-of-evolution-
as-unproven.html 
 
och  
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Islamisk_kreationism 
 
anses endast 15 % av befolkningen i länder som Tunisien, 
Egypten, Turkiet, Pakistan och Malaysia tro att Darwins 
teorier är sanna eller sannolika.  

I rättvisans namn nämner jag också siffror från Sverige 
och USA. I Sverige är 73 % övertygade om evolutionsteo-
rins sanning. I USA är det sämre, 48 %, enligt en under-
sökning från 2009: 

 

 
http://pewforum.org/Science-and-Bioethics/Religious-Differences-
on-the-Question-of-Evolution.aspx 

 
Kreationisterna i USA har kapital bakom sig och eftersträ-
var politisk makt. I Kentucky har man byggt ett Creation 
Museum, där man visar dinosaurier som levde samtidigt 
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med människor. Alla dinosaurier, även Tyrannosaurus 
Rex, skulle ha varit växtätande före syndafallet. De skulle 
också ha varit med i Noaks ark. Se Chris Hedges, Ameri-
kanska Fascister, och http://creationmuseum.org. 

Jag blir trött av att läsa okunniga fördömanden av evo-
lutionsteorin. Debatten är 150 år gammal. I väst har en 
majoritet – men inte alla – lärt sig läxan. Den som trots 
intellektuell förmåga och tillgång till böcker vägrar förstå, 
och som inte tar vetenskapligt väl belagda och beprövade 
fynd på allvar, är jag frestad att kalla lögnare.  

Båda religionernas extrema riktningar blundar för ve-
tenskapens slutsatser. Detta är vanligare i den muslimska 
världen. Av detta skäl föredrar jag kristendomen.   

Ekonomi 

Ränteförbudet finns i alla de abrahamitiska religionerna: 
 

Du får inte ta ränta av din broder, vare sig det gäller 
pengar, livsmedel eller något annat som kan lånas ut mot 
ränta. Av en utlänning får du ta ränta, men av din broder 
får du inte ta ränta, om Herren, din Gud, skall välsigna 
dig i allt du företar dig i det land du kommer till och tar i 
besittning. 

5 Mos 23:19-20 
 

DE SOM livnär sig på ocker skall uppstå [till Domen] 
lika ostadiga på benen som den som Djävulen med sin 
beröring slagit med vansinne. De säger nämligen: "Han-
del är inte annorlunda än ocker." Men Gud har förklarat 
handel lovlig och förbjudit ocker. Den som efter att ha 
fått kunskap om Guds allvarliga varning upphör att be-
driva ocker får behålla vad han dessförinnan vunnit, men 
Gud skall fälla den slutliga domen över honom. Och de 
som faller tillbaka i denna synd har Elden till arvedel och 
där skall de förbli till evig tid.  

Gud utplånar vinsten av ockret men låter allmosornas 
värde växa. Gud är inte vän till dem som framhärdar i 
förnekelse och synd. 

Koranens budskap 2:275-276 
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Det finns förvisso företeelser i västlig ekonomi som jag 
ogillar: SMS-lån, som lurar unga att skuldsätta sig för ock-
erräntor, spel om pengar med orimlig omsättning, fastig-
hetsbubblor, skyhöga bonusar för direktörer, utsugning av 
fattiga länder, överexploatering av jordens resurser. Predi-
kanter i båda religionerna har all rätt att vända sig mot 
ekonomisk omoral.  

Därifrån är steget långt till att religionerna skall lamslå 
ekonomin med urgamla föreskrifter. En fungerande eko-
nomiskt system är nödvändigt för vetenskaplig och tek-
nisk utveckling. Jag föredrar kristendomen för att den inte 
lägger sig i saker som den inte begriper.  

Sharialagar 

Exempel på omänskliga staffsatser ur Koranen är:  
 

Straffet för äktenskapsbryterskan och för äktenskapsbry-
taren är hundra piskrapp för var och en; och låt inte 
medkänsla med dem avhålla er från att följa Guds lag, 
såvida ni tror på Gud och den Yttersta dagen. Och se till 
att några troende bevittnar bestraffningen. 
– – –  
Och de som anklagar ärbara kvinnor [för äktenskaps-
brott] och sedan inte visar sig ha stöd av fyra vittnen, 
straffas med åttio piskrapp och skall i framtiden inte få 
avge vittnesmål; de har visat grovt trots mot Gud. 

Koranens budskap 24:2, 4 
 
På nätet – låt vara på en osäker sajt – hittade jag följande 
om sharialagar: 
 

Att kritisera eller häda mot gud, Muhammed eller islam 
straffas med döden. 

Muslimer ska inte debattera islam med otrogna. 
Bilder på levande väsen är förbjudet. Skapare av bil-

der ska hånas av gud på domedagen där de ska uppma-
nas försöka blåsa liv i vad de skapat och änglar sägs hel-
ler inte besöka sådana hus. 

Muslimer som tar sitt eget liv kommer till helvetet. 
Homosexuella handlingar straffas med döden. 
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Orättfärdigt mord eller dråp straffas med döden om 
inte offrets anhöriga accepterar blodspengar. 

Kvinnor är värda hälften så mycket som män vid be-
stämmande av blodspengar. 

En kvinnas vittnesmål inför domstol är hälften så vär-
defullt som en mans. 

Sex före äktenskap straffas med 100 piskrapp. 
Otrohet i ett äktenskap straffas med döden, stening. 
Ogifta män, kvinnor och äldre barn ska hållas åtskil-

da. Olika tolkningar finns som i lindrig form bara gäller 
vid fysisk aktivitet eller tvåsamhet till hårdare tolkning 
som gör gällande att kvinnor och män inte ens ska prata 
med varandra utan förmyndares eller föräldrars tillstånd 
samt närvaro. 

Män ska täcka sig från navel ned till knän och bära 
långärmat bland folk. De bör också låta skägget växa och 
trimma mustaschen för att skilja sig från otrogna. 

Kvinnor ska uppföra sig kyskt, slå ned blicken och 
vara lydiga. De ska täcka sina kroppar för andra än släk-
tingar och inte dra uppmärksamhet till sig. 

En man får gifta sig med upp till 4 kvinnor om han 
kan försörja dem. 

En kvinna är ok att gifta bort från 6 års ålder. 
En kvinna får inte gifta sig med flera män. 
En okysk person får inte gifta sig med annat än okys-

ka personer. 
En muslimsk man får gifta sig med icke muslimska 

kvinnor. 
En muslimsk kvinna får inte gifta sig med icke mus-

limska män. 
En kvinna behöver godkännande från sin förmyndare 

för att få gifta sig. 
En brudgum ska ge en lämplig bröllopsgåva/hemgift 

till sin brud. 
En kvinna som vill skilja sig behöver ett godkännande 

från sin man. Undantaget kan hon skilja sig ändå om hon 
kan bevisa att han behandlar henne felaktigt, inte kan 
försörja henne eller att han är impotent. Hon måste då 
betala tillbaka hemgiften om mannen kräver det. 

En man som vill skilja sig kan göra det när som helst. 
Han skiljer sig genom att säga ”jag vill skilja mig” tre 
gånger högt (trippel talaq). 

En skild kvinna måste vänta tre månader innan hon 
kan gifta om sig utifall att hon blivit gravid, under vilken 
tid hon fortfarande ska försörjas av sin ex-man.  



 

57 

En kvinna ärver alltid hälften så mycket som en man. 
Omskärelse av män/pojkar är obligatoriskt. 
Omskärelse av kvinnor/flickor (ej faraonisk) är re-

kommenderad eftersom det anses hjälpa dem vara kyska. 
Musik är förbjudet, specifikt musik av sexuell eller 

syndig natur. 
Alkohol är förbjudet, specifikt i berusande mängd vil-

ket leder bort från islamiskt beteende. 
Förbjudet att äta är gris, blod, självdöda eller redan 

dödade djur samt allt kött som inte slaktats islamiskt. 
Islamisk slakt (dhabiha) gör kött tillåtet (halal). Slak-

ten måste utföras av en muslim, med ett friskt djur och 
djuret vänt mot Mekka. Ramsan ”I guds namn, gud är 
större” (bismillah, allahu akhbar) eller motsvarande mås-
te yttras, djuret ska vara obedövat och ett snitt ska göras 
över halspulsåder och luftstrupe. Djuret ska därefter för-
blöda i några minuter utan att hanteras. 

Stöld bestraffas från fängelse upp till amputation av 
hand eller fot beroende på i vilken behovssituation tjuven 
var och stulet föremål. 

http://feminix.wordpress.com/2009/05/27/illum-
islamskola-ii-sharia-fran-flashback/ 

 
 
Jag måste ställa frågor: 
 

• Är ovanstående föreskrifter sharialagar? 
• Vilket stöd har dessa föreskrifter i Koranen? 
• Hur många svenskar vill arbeta för att genomföra 

sharialagar i Sverige? 
 
Redan de två första föreskrifterna skulle göra samtal över 
religionsgränserna omöjliga. Lagarna strider mot de 
mänskliga rättigheterna och de seder vi har i Sverige. Jag 
fruktar de människor som vill införa så orättvisa och 
grymma lagar i Europa. 

Våld, terror, jihad 

Här måste jag vara alldeles tydlig: Jag vet, att de flesta 
muslimer i Sverige vill leva i fred, att de fördömer våld 
mot oskyldiga och självmordsattacker, och att de inte öns-



 

58 

kar något heligt krig, och att de finner stöd i Koranen och 
haditherna för sin åsikt. Det är orimligt att hundratusen-
tals muslimer i Sverige skall lida för några hundratals gal-
ningars åsikter och verk.  

Det är också klart, att vissa ställen i Gamla Testamentet 
uppmanar i Guds namn till grymheter, lika onda som de 
Koranen förkunnar.  

Koranen är grymmare mot fiender än Nya Testamentet, 
och detta är ett skäl för mig att föredra kristendomen.  

Sammanfattning 

Jag föredrar kristendom framför islam.  
Jag finner kristendomen djupare och mer sofistikerad. 

Kristendomen värderar sinnelaget mer än formen och be-
friar oss från meningslösa föreskrifter. Jesus är mer sym-
patisk än Muhammed. Bibeln är mer spännande och mer 
tolerant än Koranen. Kristendomen stöder konst och mu-
sik bättre än islam. Kvinnans ställning är bättre i kristna 
länder. Kristendomen har på ett bättre sätt assimilerat de 
naturvetenskapliga upptäckterna. Kristendomen föreskri-
ver inte gammaldags grymma lagar.  

Ändå måste jag reservera mig. Det är inte lätt att byta 
religion. Man känner till pärlor i den egna religionen, men 
det är en näst intill omöjlig uppgift att hitta det väsentliga 
och värdefulla hos den andra. Jag orkar inte läsa hadither 
för att leta efter det som är viktigt i islam. 

Gudsbilden skiftar från människa till människa, från 
land till land, från tid till tid. Skillnaden inom islam och 
kristenheten är större än skillnaden mellan ”medelvärde-
na” av våra religioner. Fundamentalisterna i båda religio-
nerna utgör den verkliga faran. 
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Vad är sant?  

Tre alternativ 

Jag har på ett känslomässigt sätt jämfört islam och kris-
tendom. Dessutom har jag givit argument för en naturve-
tenskaplig världsåskådning. En kort sammanfattning är 
följande:  

Islam säger att det finns en enda Gud som skapat värl-
den, att det finns änglar, och att Gud på den yttersta da-
gen skall döma världen och utdela härliga belöningar och 
fruktansvärda straff. Han har befallt sina trogna att bedja 
regelbundet under särskilda former, dela med sig av sin 
rikedom och om möjligt vallfärda till Mekka.  

Kristendomen säger att Gud hyser en sådan kärlek till 
de olyckliga människor som han har skapat, att han har 
sänt sin ende Son för att rädda dem och döma dem med 
barmhärtighet. Vi kan med förtroende öppna våra innersta 
tankar till Gud i bönen.  

Ateisterna säger att det inte finns någon Gud, inga äng-
lar, ingen domedag, ingen himmel och inget helvete.  

Dessa tre tankesystem motsäger varandra. De kan inte 
vara sanna på samma gång. Finns det något objektivt sätt 
att avgöra vad som är sant?  

Vad är sanning? 

Sanningen om vad då? 

När Pontius Pilatus skulle döma Jesus, så kallade sig Jesus 
Sanningens konung. Pilatus frågade Vad är sanning? utan att 
vänta på svar. (Joh. 18:37-38). Frågan har många bottnar.  

Vilket område skall vi uttala oss om? Vill vi veta san-
ningen om hela universum, dess öde och dess minsta be-
ståndsdelar? Är vi intresserade av fysikaliska, kemiska och 
biologiska lagar? Skall vi lära oss om jordens historia, vårt 
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samhälle, religionerna i vår värld, vår historia, våra krop-
par, våra relationer, eller våra personligheter? Sättet att få 
kunskap om dessa ämnen är olika. Vilken grad av visshet 
vi kan nå är också högst olika.  

Den renaste typen av sanning skulle vara en matematisk 
sats, som med utgångspunkt från kända och accepterade 
axiom på ett otvetydigt sätt bevisats med hjälp av logikens 
lagar.  

Tyvärr är det inte så enkelt. Axiom kan inte kontrolleras 
mot den fysiska verkligheten. Matematisk sanning är säl-
lan inom räckhåll, eftersom intressanta satser är svåra och 
det är så litet vi kan bevisa. Dessutom är många bevis oö-
verskådligt långa. Det skulle vara enormt tidsödande och 
helt förvirrande att skriva ut alla steg. I stället måste om-
dömet avgöra. Vi hamnar i den tråkiga situationen, att en 
sats anses som sann om ett antal allmänt erkända matema-
tiker som noga studerat frågan tror att den är sann.  

Naturvetenskapliga sanningar diskuterar vi närmare på 
sidan 81 och följande.  

Sätt att nå sanningen 

Vi vill veta sanningen om viktiga, och därmed komplexa 
områden. Därför måste vi förenkla. Vi måste välja de utta-
landen som ger väsentliga upplysningar. 

Ett exempel: Man skulle kunna tro, att ett fotografi är en 
bild av verkligheten, därför att en kamera inte ljuger.  

Men kameran ger ingen objektiv sanning: Fotografen 
väljer bland en mängd situationer och en mindre mängd 
bilder som han fotograferat och tar vad som passar honom 
själv och det budskap han vill förmedla. Han arrangerar 
en bild och ber modellerna att göra som han säger. Slutli-
gen kan vem som helst retuschera bilder i sin dator. Por-
trättbilder säger därför mer om fotografen än om model-
len.  
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Att veta en historisk sanning är enkelt på ett ytligt plan. 
Vi vet t.ex. att Gustav Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm 
1523. 

Detta är en trivial upplysning. Ställer vi frågor om vem 
som uträttade vad, vems insats som betydde mest, vilka 
motiv aktörerna hade och så vidare, så blir svaren intres-
santare men osäkrare. Vi nödgas se, att segrarna skriver 
historia och sanningen är oviss och för alltid dold för ef-
tervärlden. 

Sanningen om våra nutida samhällen är också svår att 
fånga. Vi tros oss veta en hel del, baserat på våra och våra 
bekantas erfarenheter.  

Var och en av oss känner emellertid bara ett fåtal män-
niskor, som inte är slumpmässigt utvalda ur befolkningen. 
Skall vi eftersträva en kunskap om de flesta, om medeltal 
och spridning för de egenskaper vi vill studera, så måste 
vi göra statistiska undersökningar. Då får vi veta sådant som 
invånarantal, medellivslängd, medelinkomst, men detta 
fångar bara ytliga aspekter på människornas villkor. Detta 
kan kompenseras med djupintervjuer, men dessa når 
mycket färre människor, och svaren beror på intervjuaren 
och på vilka frågor som ställs.  

Jag är intresserad av sanningen om islam och ställs då 
inför liknande frågor. Jag inser hur mångfacetterad den 
islamska världen är. Även om jag begränsar mig till mus-
limer i Sverige, så har jag bara träffat ett litet och snett ur-
val av människor, gjort mycket få djupintervjuer och be-
drivit grunda litteraturstudier. Mina ansträngningar har 
förhoppningsvis undanröjt de värsta fördomarna. Alltså 
skriver jag, för beslut måste fattas under osäkerhet, och 
många tar ställning på långt svagare underlag.  

En roman, teaterpjäs eller film kan säga mer om sociala 
förhållanden och om människans villkor i stort, även om 
alla figurer är uppdiktade – men författaren kan också 
ljuga eller släppa fram sina egna trånga åsikter eller sjuka 
tankar om sin omgivning.  
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Vi kan lära känna oss själva genom mycket goda vänner, 
genom bikt, terapier eller analyser. Men någon leder oss in i 
våra djupaste hemligheter. Kan vi lita på vår vägvisare? 

Inom varje område glider den objektiva sanningen un-
dan mellan våra sökande fingrar och ersätts av någon 
form av omdöme eller tro.  

Allt är förgängligt 

Teorier ändras med tiden. Det som förut ansågs rätt har 
visat sig vara fel. Vi måste fråga: Är det på samma sätt 
med våra åsikter i dag? Har vi några uppfattningar som 
alltid kommer att förbli sanna?  

Jag är 70 år gammal och tänker på livets förgänglighet. 
Min syster dog förra året. Efteråt gick jag igenom hennes 
lägenhet för att bestämma vad som skulle bevaras och vad 
som skulle slängas.  

Där fanns fotografier av människor som ingen av oss 
syskon kände igen – de slängdes. Uttrycket föreviga när 
man fotograferar är grovt missvisande – filerna raderas 
och korten slängs efter ett fåtal år. Hos min syster fanns 
fotografiskt stöd till hennes genetiska forskning, hennes 
livsverk. Allt sådant slängdes. Hennes publicerade artiklar 
fanns tillgängliga på bibliotek, och för övrigt är naturve-
tenskaplig forskning oftast ointressant efter 10 år. Alla 
överexemplar slängdes.  

En publicerad bok med ISBN-nummer är ett minnes-
märke över författaren. Den bevaras av sju bibliotek i Sve-
rige. Men hur länge läses en bok? Vem frågar efter den 
efter 5, 10, 50, 100 år?  

Att bevara bilder och skrifter för eftervärlden är inte en-
kelt. Under några årtionden på 1900-talet trycktes böcker 
på syrahaltigt papper, som faller söner efter en tid. Data 
kan inte läsas efter något 10-tal år, för magnetiska band 
och skivor avmagnetiseras och optiska skivor blir grumli-
ga, för att inte tala om fickminnen som är än opålitligare. 
Gamla filer kan inte läsas, för de var skrivna med andra 
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tecken för gamla operativsystem. Datamedia försvinner 
från marknaden - tänk på rullband, kassetter och stora 
disketter! Maskinerna som läste dem tillverkas inte längre, 
och de exemplar som finns kvar kan inte underhållas. Med 
förutseende och stora ansträngningar kan det viktigaste 
bevaras, men hela bibliotek brinner upp eller förstörs i 
krig, som det antika biblioteket i Alexandria.  

Ett hus står kvar i några hundra år, om man har tur. 
Men vem kommer ihåg den person som byggde ett hus för 
200 år sedan? 

Frågan är inte om man glöms, utan hur fort man glöms. 
Våra sanningar kommer också att försvinna i glömska. I 
allra bästa fall blir de självklarheter för kommande genera-
tioner.  

Hur vi övertygar varandra 

Även om sanningen är förgänglig, så måste vi respektera 
den sanning som finns i dag. Vi kan inte försvara något 
som var allmänt accepterat för flera hundra år sedan, men 
som senare har visat sig vara falskt.  

Vi försöker på olika sätt övertyga varandra om sanning-
en i vår tro. Jag sammanfattar och diskuterar argumenten. 
Med nödvändighet blir jag mindre konkret och troligen 
långtråkig.  

Det första argumentet Många människor kan inte ha fel är 
svagt. Även om en religion har massor av anhängare, så 
kan flera av dess påståenden vara helt felaktiga. 

Det andra argumentet är också tvivelaktigt: Om en reli-
gion har gjort nytta för mig själv, för många andra eller för 
hela mänskligheten, så måste den vara bra. Vi granskar 
kort nyttan av de olika åskådningarna. 

För det tredje bör en sann religion ha ett trovärdigt yttre. 
Detta kan på ett ytligt sätt kontrolleras genom motsägelser 
i de heliga skrifterna eller genom jämförelser med historis-
ka källor.  
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Det fjärde argumentet är det viktigaste ur religiös syn-
vinkel. De troende anser att Gud har ingripit genom up-
penbarelser och underverk. Hur vet andra att uppenbarel-
serna är sanna? Är underverken Guds direkta ingripanden 
eller naturliga, överdrivna eller rent av uppdiktade hän-
delser? 

För det femte kan vi konsekvent utnyttja våra sinnen och 
vårt förnuft. Så blir jag övertygad.  

Många bekännare 

Majoritetsbeslut 

Från Wikipedia har jag hämtat följande tabell: 
 

Religion eller trosuppfattning 
Antalet  
bekännare  

1. Kristendom 2 miljarder 

2. Islam 1,6 miljarder 

3. Ateism, Agnosticism, Sekulära, Ickereligiösa 1 miljard 

4. Hinduism 900 miljoner 

5. Kinesiska traditionella religioner: Daoism, kon-
fucianism med flera 394 miljoner 

6. Buddhism 376 miljoner 

7. Naturreligion 300 miljoner 

8. Shinto 100 miljoner 

9. Afrikanska stamreligioner med flera 100 miljoner 

10. Sikhism 23 miljoner 

11. Juche (Nordkorea) 19 miljoner 

12. Spiritism (New Age med flera) 15 miljoner 

13. Judendom 14 miljoner 

14. Jehovas vittnen 7,3 miljoner 

15. Baha'i 6,5 miljoner  

16. Jainism 4,6 miljoner 
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17. Cao Dai (Vietnam) 4 miljoner 

18. Zoroastrism 2,6 miljoner 

19. Tenrikyo (Japan) 2 miljoner 

20. Paganism 1 miljon 

21. Unitarism 800 000 

22. Rastafari 600 000 

23. Scientologi 500 000 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_trosuppfattningar_efter_ant
alet_bekännare 
 
Det är oklart vad sådana siffror står för, men enligt tabel-
len leder kristendomen klart före islam.  

Detta är inte ett värdigt sätt att finna sanningen. Bekän-
narna kan vara mer eller mindre kunniga, mer eller mind-
re utbildade, mer eller mindre övertygade. Kollektiva neu-
roser kan dra med nästan alla. Många människor kan ha 
fel på samma gång. Tänk på häxprocesserna på 1600-talet! 

Siffrorna påminner om att ingen religion har absolut 
majoritet – som väl är. Bland hundratals miljoner männi-
skor kan inte alla vara obildade, idioter eller skurkar. 
Många har hittat sin del av sanningen. Alla tycker inte 
som vi.  

Vi vann! 

Detta argument är slående lika på båda håll: 
De kristna: Lärjungarna var en övergiven liten skara ef-

ter Jesu död. Hur blev de så modiga och gick segertåg över 
världen? Hur blev Katolska Kyrkan världens äldsta orga-
nisation? Jesu uppståndelse var orsaken!  

Muslimerna: Muhammed var en oskolad man, kanske 
analfabet. Ändå hade han vid sin död lagt under sig hela 
den arabiska halvön. Islam blev en världsreligion. Hur 
skulle detta vara möjligt, om Muhammed inte var Allahs 
sändebud?  
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Jag hävdar att det finns starka och hänsynslösa ledare, 
som ljuger och sviker sina allierade och på grund av detta 
vinner rikedom och makt. 

Makt är rätt? 

Makten har inte alltid rätt. I motsatt fall kunde vi lika gär-
na säga, att kristendomen är sann, för att den skaffat så 
trogna och mäktiga anhängare som George W. Bush, som 
går i kyrkan varje söndag, eller att vi skall döpas för att 
Amerika har världens bästa flygvapen och hangarfartyg.  

En övertygelse är inte sann, bara för att tvivlare måste 
frukta för sina liv. Inga arméer i välden, inte de hemskaste 
vapen eller de värsta grymheter övertygar mig om att Gud 
eller Allah finns. 

Nyttan 

Religion är bra för mig 

Många övertygas av sina egna upplevelser.  
De frikyrkliga brukade säga: Jag är frälst, så härligt 

frälst! Jag har fått ett nytt liv. Jag ger mig hän, jag talar i 
tungor, Gud hör min bön. Jag har själv upplevt att Gud 
finns och verkar än i dag.  

Muslimer kan mena: Jag känner mig lugn efter bönen, 
den ger mig frid, jag får kontroll över kroppen, jag kan 
sitta på golvet med benen i kors utan att det gör ont.  

Dessa upplevelser är säkert inte påhittade, men duger 
de som gudsbevis? Det finns kanske andra sätt att uppnå 
eget välbefinnande eller drogfrihet än genom en fjärran, 
mäktig och allvetande Gud. 

Religion är bra för många 

Jesus använder det pragmatiska argumentet På deras frukt: 
 

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er för-
klädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras 
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frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske dru-
vor på törnen eller fikon på tistlar?  

Matt. 7:15-16 
 
Fungerar inte religionen, så kan man kasta bort den. 

Muhammed och Jesus var tvivelsutan stora personlighe-
ter, men hur har resultatet blivit? 

Det finns mycket gott på båda håll: Islam förvaltade den 
grekiska kulturen under de mörka århundradena fram till 
renässansen. Under de sista seklen har världsledande 
forskning bedrivits i kristna länder. Islam har åstadkom-
mit fantastiska moskéer, liksom de kristna har byggt 
enorma katedraler. Båda religionerna har värnat om famil-
jen. Båda religionerna har givit stöd åt de samhällen där 
de verkat. 

Å andra sidan: Båda religionerna har utövat makt. Båda 
har undertryckt och skambelagt sexualitet. Båda har grymt 
straffat oliktänkande. Båda har fört krig för att utbreda sin 
uppfattning. 

Det är svårt att säga om mänskligheten har gjort en 
”nettovinst” på religionerna. De troendes handlingar över-
tygar mig inte om att det finns en nåderik och barmhärtig 
Gud. 

Bra för nyfikenhet och framåtskridande? 

Människor söker kunskap. Kunskap nås om man nyfiket 
och systematiskt letar efter den. Ur denna synpunkt borde 
man föredra den religion som stimulerar till frågor och 
tillåter många typer av svar. Däremot motverkar fastlagda 
tolkningar och ortodoxi framåtskridande forskning. Där-
igenom döljs sanningen.  

Islam var bäst på att stimulera forskning under tiden 
800 – 1200. Sedan dess har kristendomen varit bättre. Kan-
ske är judendomen ändå framgångsrikare. Judiska barn lär 
sig redan som små att fråga varför de firar påsk. Sådana 
seder har resulterat i ett överflöd av judiska nobelpristaga-
re.  
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Om man vill ha ett kreativt samhällsklimat, så betyder 
tolkning och tradition mer än de heliga skrifterna. Men 
även om religionerna hjälper till att finna t.ex. naturveten-
skapliga sanningar, så säger detta ingenting om sanningen 
av deras egna budskap.  

Vilket samhälle är bäst? 

Både kristendom och islam har gjort mycket gott. Under 
medeltiden var klostren bibliotek, hem för bildning, verk-
städer för mångfaldigande av böcker, centra för sjuk- och 
fattigvård, trädgårdar för odling av medicinalväxter.  

Islam förde det antika arvet vidare till västerlandet och 
var den ledande kulturen i Spanien.  

Båda religionerna har predikat moral, som har varit en 
nödvändig bas för mänskliga relationer.  

Det har gjorts försök att utrota all religion. Den blodiga 
franska revolutionen verkade för ateism. För säkerhets 
skull införde revolutionärerna en ny tideräkning och en ny 
kalender utan veckor och söndagar. Sovjetunionen och 
Östeuropa förtryckte de kristna under det kalla kriget, 
men lyckades inte utrota kristendomen. Den totalitära 
materialistiska staten var ingen bra plats att leva i.  

När religionen har världslig makt hotar andra faror. Iran 
under Ayatolla Khomeini präglades av ofrihet. När staten 
och kyrkan i Sverige var nära förbundna på 1600-talet, 
inträffade de fruktansvärda häxprocesserna, där oskyldiga 
kvinnor brändes på bål.  

Det kristligt dominerade USA angrep Irak under falska 
förutsättningar. Talibanerna i Afghanistan förtryckte kvin-
nor och förstörde historiska dyrbarheter i religionens 
namn.  

Det är omöjligt att säga om religionen har varit mest till 
nytta eller mest till skada i människans historia. Många 
anser, att det minst onda sker, när stat och religion är skil-
da åt.  
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Trovärdighet 

Historisk sanning 

Det historiska värdet är inte det viktigaste kriteriet när 
man bedömer värdet av heliga skrifter, men det förtjänar 
ändå att nämnas.  

Bibeln och Koranen beskriver personer och händelser, 
av vilka några bekräftas av andra historiska källor. Vi 
nämnde tidigare syndafloden, som man tidigare var benä-
gen att ta för en sägen.  

För historiker är den äldsta källan den bästa. Om nu 
Noa, Abraham, Moses, David har funnits, så är det mest 
troligt att vi får veta sanningen om dem i de äldre skild-
ringarna i Gamla Testamentet. Eftersom Muhammed näs-
tan var analfabet, så har han fått lita på tidigare berättelser 
och han har troligen missförstått något. Det är bara 
mänskligt.  

Ur det historiska perspektivet föredrar jag Bibeln.  

Motsägelsefrihet 

Ingen säger att Bibeln saknar motsägelser. Många musli-
mer menar att Koranen är motsägelsefri.  

Det är större risk att få konflikter mellan påståenden när 
flera författare har bidragit. Kristna teologer säger att Gud 
uppenbarat sig själv i flera steg, och att den fulla sanning-
en kom först med Jesus. Då vidgades också budskapet 
från att gälla bara judarna till att erbjudas alla folk.  

Jag har svårt att finna Koranen motsägelsefri. Exempel-
vis har förbudet mot alkohol skärpts mellan uppenbarel-
serna. En annan motsättning mellan Koranen och Mu-
hammeds bud är att enligt 2:256 skall tvång inte före-
komma i trosfrågor, medan enligt 2:217 väntar elden dem 
som avsvurit sig sin tro och dött som förnekare,  
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dessa människors arvedel är Elden och där skall de förbli 
till evig tid 

Koranens budskap 2:217 
 
Och det är bevisat att profeten sade: ”Den som ändrar sin 
religion, avrätta honom.”  

http://islam-svarar.se/pages/content/view/281/35/ 
 
Även om muslimska teologer har regler för hur motsägel-
ser skall lösas upp, förefaller dess regler inte vara helt kla-
ra. Anspråken på perfekthet saknar grund. 

Om man skall leta efter någon typ av komplicerad san-
ning och har en skrift utan motsägelser, så finns risken att 
någon har sorterat bort obehagliga fakta och på så sätt dolt 
sanningen. En domstol litar mindre på en berättelse som 
stöds av bara ett vittne, än på ett händelseförlopp som 
stöds av flera vittnen, även om dessa talar emot varandra 
på enstaka punkter.  

En motsägelsefull skrift är att föredra. 

Gud ingriper 

De religiösa hävdar, att Gud kungör sin vilja genom up-
penbarelser och underverk.  

Jag skiljer på dessa företeelser så här: Uppenbarelser tas 
emot av en enda människa. De kan innehålla stora mäng-
der information: lagar, förmaningar, varningar, poesi.   

Profetior är en särskild sorts uppenbarelser, som förutser 
framtiden, och som därför kan kontrolleras i efterhand.  

Underverk är övernaturliga händelser, som många ser. 
De kan vara tecken på Guds godhet eller vrede, de bekräf-
tar att han gillar eller ogillar något som hans folk eller sän-
debud har gjort, men de ger ingen ny kunskap om hans 
väsen.  

Uppenbarelser 

Profeter och helgon har haft uppenbarelser, andliga upple-
velser i vilka de uppmanades att tala vad Gud hade bjudit 
dem att säga. De heliga har sett syner och hört röster som 
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vi vanliga människor inte har sett eller hört. Deras upple-
velser får dem själva och andra att tro.  
 

 
Muhammed (till höger) får sin första uppenbarelse från ängeln Gabriel 
(till vänster). Miniatyr på pergament från Jami' al-Tawarikh av Rashid 
al-Din, utgiven i Tabriz, Persien, 1307. Förbudet att avbilda Muham-
med upprätthölls inte alltid. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammed 
 

Även mindre framstående människor ser syner och hör 
röster. En halv till en procent av världens befolkning får 
schizofreni någon gång under sin livstid. Under sin sjuk-
domstid får dessa patienter hallucinationer som vi andra 
inte delar. Några av dessa upplevelser kan användas krea-
tivt i konst eller religion. Andra hallucinationer är fruk-
tansvärda för den sjuke. Han kan få hemska befallningar 
av inre röster. Rösterna gör honom farlig för sig själv och 
för hans omgivning.  

Det finns en glidande skala mellan religiösa uppenba-
relser å ena sidan och galenskap eller rus å den andra. I 
alla tider har religiösa upplevelser klassats som vansinne 
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eller berusning. Ett exempel: På pingstdagen, när lärjung-
arna blev uppfyllda av helig ande, så gjorde folk sig lustiga 
och sade: ”De har druckit sig fulla av halvjäst vin” (Apg. 2:13). 

Även om uppenbarelserna har mottagits av psykiskt 
sunda personer, så kvarstår problemet: En ensam person 
har fått dem. Ingen annan kan veta om synerna är sanna.  

Uppenbarelser kan vara alltför konkreta och passa allde-
les för väl till en given personlig eller politisk situation. 
Detta gäller både vår egen heliga Birgitta och Muhammed. 
Hur skall vanliga människor vara säkra på att de religiösa 
synerna inte är lögner, påhittade för att ge drömmarens 
makt eller pengar?  

Jag tror att sanningen om vår värld inte uppenbaras ge-
nom dunkla syner och drömmar, utan genom hårt arbete 
under sena kvällar på låsta forskningslaboratorier. 

Redigering av heliga skrifter 

Ett problem med uppenbarelserna är att någon måste välja 
ut de sanna och ta bort de falska uppenbarelserna.  

Innan Bibeln och Koranen blev färdiga, samlades texter-
na ihop och redigerades innan de blev godkända som 
Guds ord. Böckerna är skrivna av människor, texterna har 
valts ut av människor, de har traderats muntligt och 
mångfaldigats av människor. Andra texter har redigerats 
bort. Har Gud varit med i varje steg av denna process? 

Profetior 

Många människor vill veta vad som skall hända. Ekono-
miskribenter, liksom spåkvinnor och horoskopförfattare, 
lever på denna önskan.  

Det finns också människor som absolut inte vill veta vad 
som skall hända. Hit hör somliga dödsjuka patienter. Det 
finns också makthavare som avvisar eller till och med dö-
dar budbärare med dåliga nyheter.  

Några människor gottar sig i tanken på att andra (men 
inte de själva) skall råka riktigt illa ut. De njuter av tanken 
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att leva i de yttersta tiderna. Liknande känslor griper män-
niskor utan religion, exempelvis när de hör förutsägelser 
om omvälvande klimatförändringar.  

Båda religionerna har haft profetior som har förutsagt 
vad som skulle hända. Ger dessa utsagor en tillförlitlig 
kunskap? Har profetiorna gått i uppfyllelse? Kan vi tro på 
dem som ännu inte uppfyllts?  

Profetiorna har en central plats i tron. Jesus ses som 
Messias, den utvalde, han som skulle komma. Den första 
profetian om Jesus anses komma direkt efter berättelsen 
om syndafallet, där det står att Adams avkomma skall 
trampa på ormens huvud (1 Mos. 3:15).  

På samma sätt påstår muslimerna att Jesus skulle förut-
spå Muhammed, den siste profeten. 

Några av Bibelns förutsägelser har faktiskt slagit in. Ba-
bylon vann över Israel, Jerusalem blev förstört. Detta kan 
förklaras av en politisk insikt hos profeterna.  

Förutsägelserna om Messias och Muhammed är dunkla. 
De stämmer in på ungefär vad som helst, som horoskop i 
kvällstidningar eller spådomar av siare med god psykolo-
gisk iakttagelseförmåga.  

Jag tror inte på någon dold och av Gud given mening i 
de gamla skrifterna. Författarna i Gamla Testamentet har 
troligen menat någonting helt annat. 

Många profetior har inte gått i uppfyllelse. Shiamusli-
mernas tolfte, dolde imam har inte kommit tillbaka. Do-
mens dag, då Jesus skall vända åter, kom inte efter tusen 
år, och inte vid någon av de tider som olika sekter har satt 
ut.  

Profetior ger ingen tillförlitlig kunskap om framtiden. 

Religiösa bevis  

I propagandalitteratur från båda sidor har jag sett ”bevis” 
för företeelser inom traditionen med hjälp av citat inom 
samma tradition, t.ex. 
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Muslimers plikt är att lägga fram bevis för islam så att 
sanning kan skiljas från lögn. 

http://islam.se/extremism-extremister 
 
Det är svårt att följa bevis, när man inte har en gemensam 
grund att utgå ifrån, särskilt om man beskylls vara en 
lögnare. I matematiken talar man om cirkelbevis, när man 
utgår från det som skall bevisas. Sådana bevis övertygar 
ingen utomstående. 

I min barndom argumenterade kristna genom att slå var-
andra i huvudet med bibelcitat, som det vanvördigt uttryck-
tes. Liknande fejder förekommer säkert i den islamska 
världen.  

Vi måste vara överens om att enkla propagandaknep 
och cirkelbevis inte är hjälpmedel för att söka sanningen.  

Underverk 

Bibeln är full med underverk: Syndafloden (1 Mos. 6-9) 
dränkte hela världen som straff för människornas ondska. 
När Israels barns tågade ut ur Egypten drog sig vattnet 
undan, så att folket kunde vandra över, men vattnet kom 
tillbaka och dränkte egyptierna.  

Under ett fältslag sade Josua till Herren: 
 

”Sol, stå stilla i Givon, 
Måne, i Ajalons dal.” 

 
Då stod solen stilla och månen stannade, tills han häm-
nats på fiendefolket. 

Jos. 10:12-13 
 
Till underverken räknar jag också Elias himmelsfärd, Jona 
i valfiskens buk, Marias obefläckade avelse, att Jesus gick 
på vattnet, bespisade 5000 män, förvandlade vatten till 
vin, botade sjuka, uppväckte Lasarus från de döda och 
själv uppstod från de döda på tredje dagen.  
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Elie himmelsfärd (2 Kon. 2:11), enligt en tavla i Syriansk Ortodoxa 
Kyrkan i Hallunda söder om Stockholm. Elia far till himmelen i en 
vagn dragen av eldhästar, medan hans tjänare Elisha står kvar på jor-
den för att bli Elias efterträdare.  

Syrisk-ortodoxa kyrkan är en av världens äldsta. Syrianerna har va-
rit förföljda i sitt hemland. Många syrianer har kommit till Sverige för 
att stanna. De bygger vackra kyrkor, driver småföretag och har ett 
fotbollslag i allsvenskan. Visst får de tro på underverk! 

Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/eliehimmel.jpg 
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Även Koranen förutsätter att mirakel kan ske. Ett exempel 
är Muhammeds nattliga resa till Jerusalem: 
 

STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten 
förde Sin tjänare från den heliga Moskén till den fjärran 
böneplatsen, vars omgivningar Vi har välsignat, för att 
visa honom några av Våra tecken; Han är Den som hör 
allt, ser allt. 

Koranens budskap 17:1 
Legenden om att Muhammed for till himmelen står av 
naturliga skäl inte i Koranen. I versen 3:36 förutsätts att 
Jesus kunde göra en fågel av lera och blåsa liv i den. Enligt  
 
http://islam-svarar.se/pages/content/view/183/74/ 
 
säger visserligen Koranen att Muhammed bara är ett sän-
debud, som inte kan förväntas göra underverk, (Koranen 
17:90-93), men detta skulle inte bero på bristande förmåga. 
Tvärtom hänvisar författaren till att Sändebudet enligt 
tillförlitliga vittnesbörd skulle ha utfört mer än 1000 mirak-
ler, däribland delat månen och satt ihop den igen, vilket 
antyds i Koranen: 
 

STUNDEN NÄRMAR sig och månen har rämnat!  
Men om de [som förnekar sanningen] får se ett tecken, 

vänder de sig bort och säger: "Alltid dessa trollkonster!" 
Koranens budskap 54:1-2 

 
Båda religionerna räknar alltså med att Gud kan göra un-
der. Jesu uppståndelse är ett villkor för kristen tro. Katols-
ka kyrkan undersöker noggrant nutida underverk som 
kan ha åstadkommits av heliga människor. För dem som 
tror är det är ingen svårighet att Gud som har skapat all-
ting också utför underverk.  
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Månen har rämnat! Enligt traditionen hade Muhammed delat må-

nen i två delar, som syntes på båda sidor om ett berg. Detta borde ha 
synts i andra delar av världen, som här i Alperna. Bilden är samman-
ställd av en Wikipedia-bild av Matterhorn och ett foto av månen av 
mig.  

Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/mattermane.jpg 
 
För dem som inte tror återstår att förklara berättelserna om 
underverk. Jag delar in dem i tre grupper: 
 

• Märkvärdiga händelser som inträffat 
• Historiska händelser som omtolkats 
• Diktade sägner. 

 
Till den första gruppen räknar jag Jesus’ botade av sjuka. 
Det finns psykosomatiska tillstånd där människor låser 
sig. Somliga tillstånd kan botas snabbt, åtminstone för till-
fället.  

Till vissa ”underverk” kan man hitta naturliga förklar-
ingar. Syndafloden har kanske en historisk bakgrund en-
ligt arkeologiska fynd av lerlager i Mesopotamien, under 
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vilka man hittat en ännu äldre kultur. Uttåget ur Egypten 
blev enligt  

 
www.netzarim.co.il/BeitKneset/P16%20be-Shalakh.htm 
 
möjligt på grund av en tsunami i samband med Santorinos 
utbrott cirka 1450 f.Kr. Guds skräckinjagande överläm-
nande av lagens tavlor till Moses i 2 Mos. 19:18 erinrar om 
vulkanutbrott.  

Men om något sällsynt, men verkligt, naturfenomen in-
träffade på ett sätt som gagnade Guds folk, berodde detta i 
så fall på tur eller på Guds mästerliga tajming? 

Somliga händelser har ägt rum men har överdrivits. 
Människor hade inte så god överblick på Bibelns tid. Vem 
vill inte förbättra en god historia, lägga till en knorr som 
ger en ny poäng? Det fanns många tillfällen till detta innan 
händelsen nedtecknades hundratals år i efterhand.  

Kunskaperna i naturvetenskap var inte lika goda förr. 
Händelser omtolkades. Man trodde att månförmörkelser, 
jordbävningar och vulkanutbrott var Guds direkta ingri-
panden som varnade eller straffade ett ogudaktigt folk. 

Naturkatastroferna som nämns i Bibeln var utan tvivel 
hemska. Vi känner till ännu värre händelser: Tsunamin 
runt Indiska oceanen 26 december 2004 skördade över 
200 000 människoliv. Den 9 juli 1958 utlöste ett jordskred i 
Lituya Bay i södra Alaska en 524 meter hög tsunami. Geo-
logisk forskning har upptäckt fem massutrotningar av liv 
på jorden. I en av dessa händelser dog dinosaurierna ut. 
Naturkatastroferna i Bibeln behöver inte vara överdrivna. 

Vissa underverk kan vara sägner och dikter. Folk har i 
alla tider velat dikta hemska eller hänförande berättelser. 
Vår tid svämmar över av böcker, skådespel och filmer, 
som är ytterst lönsamma för författare, producenter och 
skådespelare. Även i vår tid med tillgång till så mycket 
kunskap vill människor bli lurade. I USA tror många på 
övernaturliga ting och på att varelser från främmande ga-
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laxer har besökt vår jord. Varför kan inte bibliska under-
verk vara påhittade?  

Flera berättelser i Bibeln och Koranen tillhör det gemen-
samma sagoarvet. Några händelser är nog uppdiktade i 
efterhand för att övertyga gamla och nya anhängare.  

Historien om jungfrun som födde en son har funnits 
inom andra religioner enligt 

 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jungfrufödelse 
 
så det kan vara en myt som klistrats på Jesus i efterhand.  

Några underverk anser jag vara helt orimliga. Jag tar 
några exempel.  

Det är otänkbart att Gud för Josuas skull stannade jor-
dens rotation under många timmar, och sedan snurrade 
igång jorden igen. Tänk vad en hastig inbromsning skulle 
kännas! Jordens omkrets är ju drygt 4000 mil, och jorden 
roterar på 24 timmar. I Palestina motsvarar detta minst 
1000 km i timmen. En sådan retardation skulle kännas 
över hela jordklotet! För att åstadkomma den skulle det – 
om jorden betraktas som en stel kropp – frigöras energi-
mängder som svarar mot en biljon (1012) vätebomber av 
värsta sorten. Lika mycket energi skulle behövas för att 
starta jordens rotation igen.  

Muhammeds delande av månen skulle kräva energi-
mängder av samma storleksordning enbart för att över-
vinna gravitationen mellan de båda halvorna.  

Till båda dessa underverk finns alternativa förklaringar. 
Den tudelade månen kanske bara var ett optiskt fenomen, 
beroende på iskristaller i atmosfären. Att månen tycktes 
stå stilla över Ajalons dal kan möjligen ha berott på att 
jordaxeln vände över och polerna bytte plats, vilket bevis-
ligen har hänt med de magnetiska polerna.  

Jag tror inte på Lasarus’ uppväckelse från de döda, Jesu 
uppståndelse eller Muhammeds nattliga resa till Jerusalem 
med efterföljande himmelsfärd.  
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När Bibeln talar om underverk, så uppstår för de troen-
de den svåra frågan: Gör Gud underverk i vår tid?  

Den tanken plågade mig under min barndom, när jag 
läste ett kapitel i Bibeln varje kväll.  

Är underverken ett problem för dagens konfirmander? 
Nej, svarade en f.d. biskop när jag frågade henne, för nuti-
dens ungdom läser inte Bibeln.  

Riktigt svår blir frågan för medlemmar i sekter som Li-
vets ord. Om någon inte får det underverk, den bönhörelse 
som han begär och sörjer över detta, så svarar pastorn att 
tron är för svag. Församlingsledningen mobbar ut den 
tvivlande och förbjuder barnen i församlingen att leka med 
den tvivlandes barn. Tron på underverk blir ett vapen mot 
oliktänkande. 

Andra kristna tröstas av Jesu inställning. Jesus utförde 
underverk för att hjälpa människor. Han ansåg att tecken 
och under bara var komplement till Guds ord och samta-
len med Gud men inte en grund för tron:  
 

Jesus sade till honom: "Om ni inte får se tecken och un-
der, så tror ni inte." 

Joh. 4:48 
 

Fariséerna kom ut och började diskutera med honom. 
För att sätta honom på prov bad de honom om ett tecken 
från himlen. Jesus suckade djupt och sade: "Varför vill 
detta släkte ha ett tecken? Sannerligen om detta släkte 
skall få något tecken." Så lämnade han dem och steg i bå-
ten igen och for över till andra sidan sjön. 

Mark. 8:11-13 
 
Berättelser om underverk tvingar inte till tro, men kristen-
domen har ett inre budskap långt bortom alla underverk.  
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Sinnesintryck och förnuft 

Vetenskapligt arbetssätt 

För att beskriva vår värld behöver vi hjälpmedel. Vi måste 
ha ett språk att resonera med och logik för att dra slutsatser. 
Vi behöver matematik för att tolka världen på många nivå-
er: enkel räkning av föremål, geometri för att beskriva vår 
jord och planetsystemet, klassisk analys för att beskriva 
kroppars rörelser och ännu mer avancerade metoder för 
att beskriva vad som händer inom molekyler och atomer.  

När vi kan resonera tillräckligt bra och har tillräckligt 
god matematik för det vi vill undersöka, samlar vi på iakt-
tagelser. Det kan gälla hur kroppar rör sig, hur ämnen rea-
gerar med varandra, hur man hjälper sjuka människor, 
hur människor reagerar i olika situationer, hur gamla ben-
bitar har lagrats eller vilka ämnen som finns djupt nere i 
arktiska isar.  

När vi har gjort iakttagelser, systematiserar vi dem till 
teorier. Givet en teori, så planeras systematiska experiment, 
som skall antingen bekräfta eller motsäga teorin. En teori 
som motsägs av många experiment måste förkastas. 
Andra teorier kan förfinas och bilda utgångspunkt för nya 
experiment.  

Experimenten görs med apparater som ökar känsligheten 
hos våra sinnen. Det kan behövas allt från ett förstorings-
glas till elektronmikroskop, magnetkameror och väldiga 
teleskop på jorden eller i rymden.  

Vi tvingas erkänna, att vi inte når sanningen, utan mer 
eller mindre välgrundade teorier. En god teori är en som 
förklarar många fenomen i verkligheten och som motsägs 
av få eller inga fenomen.  
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Ibland behöver forskarna skärpa sinnesintrycken extremt mycket. Bil-
den visar 25-metersantennen på rymdobservatoriet i Onsala söder om 
Göteborg.  

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Onsala_rymdobservatorium 
Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/onsala.jpg 

 
Med denna definition kan vi tryggt säga att utvecklingslä-
ran i modern tappning är en god teori, som förklarar 
mycket och stämmer med all erfarenhet, medan kreatio-
nismen är en dålig teori. Med viss vårdslöshet säger jag 
därför att utvecklingsläran med bakgrund till de kunska-
per vi har i dag är sanning medan kreationismen är osan-
ning.  

Vår kunskapsmassa ökar hela tiden. I bästa fall blir inte 
gamla resultat felaktiga, men de får mera begränsade an-
vändningsområden. Newtons rörelselagar ligger fortfa-
rande till grund för huvuddelen av all ingenjörskonst och 
förklarar det mesta av planeternas rörelser. I speciella situ-
ationer, t.ex. inne i atomerna, vid mycket snabba rörelser 
eller då hög precision är nödvändig som i en vanlig GPS, 
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så måste man använda relativitetsteori och / eller kvant-
mekanik.  

Det finns några gemensamma metoder i våra resone-
mang.  

För det första använder vi den kopernikanska principen. Vi 
utgår från att det inte är något speciellt med mig, inte med 
vårt land, inte med vår tid, inte med vår jord eller vår sol. 
Vi antar att samma fysikaliska och kemiska lagar gällde 
även i forntiden och under andra geologiska tidsåldrar, 
och att de i dag gäller även i andra solsystem, ja i hela uni-
versum.  

För det andra accepterar vi inte auktoriteter. De personer 
vi räknade upp på sidan 27 och följande är genier, men 
inte profeter som vi vördar. Vi kan i princip göra om de 
upptäckter som genierna har gjort: översätta Bibeln igen 
från originalspråket, titta på planeterna som Galilei, läsa 
de stora matematikernas arbeten och kontrollera deras 
bevis. Vi kan själva åka till Galapagosöarna och undersöka 
om Darwin hade rätt i sina iakttagelser om arterna.  

Var och en av oss klarar inte av att granska samtliga 
forskningsresultat. Som lekmän får vi lita på att den sam-
lade vetenskapliga världen i huvudsak har rätt.  

Forskarvärlden har sina kontrollsystem. En forskare blir 
”legitimerad” efter att ha skrivit en doktorsavhandling 
som nagelfars av såväl experter som allmänhet. Varje ve-
tenskaplig artikel granskas av oberoende och anonyma 
referenter som rekommenderar eller avråder från publice-
ring. Risken för falska resultat minskas.  

Vi tar risker. Våra sinnen kan lura oss, för hjärnan bear-
betar sinnesintrycken och fungerar inte alltid som vi tänkt 
oss. Vägen från en teori till en annan kan ta hundratals år, 
vilket visas av exemplet med jorden eller solen i mitten av 
världen. Det finns forskare som fabricerar resultat för att 
bli berömda. Somliga akademiker är auktoritetsberoende 
och vågar inte tänka nytt. Personliga antipatier och rasis-
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tiska fördomar kan spela in. T.o.m. nobelpristagare kritise-
rade relativitetsteorin på grund av att Einstein var jude.  

Ändå kan jag inte föreställa mig något bättre sätt att 
närma sig sanningen om vår värld än den naturvetenskap-
liga metoden.  

Ockhams rakkniv 

Guds existens är ur denna aspekt en teori. Den må förkla-
ra några fenomen, men den ger upphov till långt fler frå-
gor. Av detta skäl är den onödig och förvirrande.  

Vi använder Ockhams rakkniv, som är  
 

uppkallad efter den medeltida filosofen William Ock-
ham, är en princip inom vetenskaplig metod som innebär 
att man inte ska anta fler företeelser eller ting än som be-
hövs för att förklara de observationer man gör. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ockhams_rakkniv 
 
Jag skär bort hypotesen om Guds existens med Ockhams 
rakkniv. 
 

 
Ockhams rakkniv. Med den skärs fula och onödiga teorier bort, pre-

cis som man skär bort vanprydande skäggstrån.  
Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/ockham.jpg 



 

85 

Sammanfattning  

Det finns många sätt att söka sanningen. Sanningen för-
ändras över tiden.  

Sanningen om vår värld nås inte genom majoritetsbeslut 
eller maktspråk. Jag accepterar inte dem som säger sig 
vara ofelbara. Vad som är bra för mig, mina bekanta, eller 
mitt samhälle är viktigt, men enbart nyttan kan inte avgö-
ra vad som är sant eller falskt. Det historiska stödet för 
religionerna är begränsat.  

Jag tror inte på uppenbarelser. De är omöjliga att kon-
trollera, de säger mer om siarens hjärna än om den yttre 
verkligheten, de kan vara symptom på psykisk sjukdom, 
och de kan vara dikterade av egennytta. Heliga skrifter har 
tillkommit på samma sätt som andra skrifter, genom att 
någon författat eller dikterat, och andra har skrivit ner och 
redigerat. Profetior har varit dunkla, tolkats godtyckligt 
eller inte visat sig sanna. Jag litar inte på ”bevis” som byg-
ger på förutsättningar som jag inte accepterar. Jag lyssnar 
inte till högröstad och ensidig propaganda stödd av starka 
ekonomiska intressen.  

Vissa underverk har naturliga förklaringar. Andra är 
helt orimliga. Religionernas påståenden måste kontrolleras 
mot andra uppgifter, t.ex. historiska eller naturvetenskap-
liga källor.  

För att lära känna oss själva och vår värld återstår bara 
ett mödosamt sökande, där kloka män och kvinnor skär-
per sina sinnen till det yttersta med hjälp av känsliga in-
strument och eftertänksamt drar sina slutsatser.  
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En naturvetenskaplig världsåskåd-
ning 

Lättnad 

När jag efter en instängd kristen barndom kom fram till 
slutsatserna i förra kapitlet, så kände jag en stor lättnad. 
Jag slapp argumentera för saker som jag inte trodde på. 
Bibelns ord var inte längre den högsta auktoriteten. Jag 
behövde inte passa och lirka för att få in komplicerade 
vetenskapliga teorier i tusenåriga texters trånga skor. De 
gamla författarna kunde ju inte ha vetat något om de upp-
täckter som gjorts i vår tid. 

Lycka 

Lättnaden över att slippa fundamentalistisk bibeltolkning 
övergår i lycka när jag tänker på alla de naturvetenskapli-
ga upptäckter som gjorts under min livstid.  

I slutet på 1800-talet kunde man möjligen tro, att det 
mesta var klart: I fysiken fanns gravitationen och elektro-
magnetismen som förklarade många fenomen och var 
grunden för ingenjörskonsten. De flesta grundämnena var 
upptäckta.  

I början av 1900-talet kom revolutionerande upptäckter: 
relativitetsteori och kvantmekanik. Man studerade radio-
aktivt sönderfall. Under min livstid har det gått ännu for-
tare: 

På 40-talet började datorer utvecklas. Beräkningar av 
många slag automatiserades. Förståelsen för det fasta till-
ståndets fysik ledde till transistorn, som var en förutsätt-
ning för datorernas explosionsartade utveckling. Använd-
ning av datorer har fött en ny vetenskap med matematiska 
inslag. Förmågan till omfattande beräkningar har möjlig-
gjort utvecklingen inom många vetenskaper, genetik, me-
teorologi, astronomi, för att nämna några få. Världen har 
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fått svar på långt fler frågor än man kunde ana för hundra 
år sedan.  

Framstegen har förts över till industrin. De har realise-
rats i produkter och tjänster och fått enorm betydelse i vårt 
dagliga liv. Billiga resor, lättillgänglig information, medi-
cinska behandlingar, bortrationalisering av monotona och 
tunga arbeten är bara några exempel.  

Det finns många orsaker till framstegen. Det har varit en 
relativt fredlig tid. Forskarna har ställt de frågor de har 
velat. Religioner har inte bromsat forskningen. Inga reli-
giösa eller ideologiska uppfattningar har begränsat den 
ekonomiska utvecklingen. Tiden från en upptäckt till en 
färdig produkt har varit något årtionde.  

Vår världsbild har revolutionerats under den korta tid 
som jag har levat. Livsstilen har ändrats radikalt. Det kan-
ske var enklare förr, kulturen var vår egen och mer välbe-
kant, men allt var verkligen inte bättre. Jag har haft förmå-
nen att arbeta inom områden som genomgått en revolu-
tionerande utveckling. På grund av de enastående teknis-
ka och intellektuella framstegen står jag ut amerikansk 
kulturimperialism i form av Hollywood-filmer och Coca-
Cola.  

Förenklingar 

Med en naturvetenskaplig livssyn blir många frågor oin-
tressanta. Ingen behöver försvara uppenbara motsägelser i 
Bibeln eller Koranen, för dessa böcker innehåller bara 
mänskliga texter. Det är inte viktigt att ta reda när koran-
verser tillkommit eller vilka traditioner om Muhammeds 
liv som är tillförlitliga. Ingen behöver skicka sina troskusi-
ner till helvetet, för det finns inte. Vi som inte tror slipper 
lyssna till prat om lögner och förvanskningar av heliga 
skrifter, för skrifterna är ändå inga absoluta auktoriteter.  

De rättslärdas mödor att utforska hur dunkla uttalanden 
i Koranen och sunnan skall tillämpas på dagens situation 
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blir onödiga. Ledstjärnan för lagstiftning och rättspraxis 
blir i stället hela folkets bästa.  

De rättslärde får omskola sig till att forska i Koranens 
historia och hur idéinnehållet förhåller sig till tidigare tra-
ditioner i dåtida Arabien. Specialister på sharialagar kan 
komplettera sin utbildning med västerländsk lagstiftning 
och få arbeten som jurister i sina nya hemländer. 

Andra krav på utbildning 

Mängden kunskaper i världen växer explosivt. Hälften av 
alla forskare som någonsin verkat i världen lär leva nu. 
Resultaten förmedlas långt snabbare än vad som var möj-
ligt före Internet.  

För att bereda plats i kurser på skolor och universitet 
måste de ansvariga sovra bland förlegade teorier. Ointres-
santa eller felaktiga föreställningar måste bort från vanlig 
utbildning och överlåtas till experter. Det är poänglöst att 
lära ut Bibelns och Koranens förlegade skapelseberättelser. 
De kan få en anspråkslös plats i undervisningen bland 
andra sägner som kan belysa människans villkor, t.ex. 
grekiska gudasagor. 

Det är bortkastat att lära unga pojkar Koranen utantill, 
eftersom Koranen varken duger som naturvetenskaplig 
lärobok eller som lagbok. Dessutom gör datoriserade sök-
system sådana kunskaper onödiga. Särskilt absurt är att 
lära sig Koranen utantill när man inte förstår arabiska. 
Koranskolor bör bantas hårt eller stängas.  

Några invändningar 

Det återstår att bemöta några påståenden från den religiö-
sa traditionen. Jag tar upp  

• Skapelsen är fantastisk – alltså måste det finnas en 
skapare. 

• Gud hör bön. 
• Koranen är skriven av Gud. 
• Muhammed är oöverträffbar. 
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Skapelsen kräver en skapare? 

Argumentet kan uttryckas så här: När någon hittar en 
rostig plåtburk i skogen, så drar vi slutsatsen att burken 
måste vara gjord av någon människa och att någon män-
niska har haft den med sig. På samma sätt säger t.ex. saj-
ten islam.se, att eftersom skapelsen är så härlig och män-
niskan så vist utfunderad, så måste det finnas en väldigt 
klok och duktig skapare.  

Det är stor skillnad mellan universum och en rostig plåt-
burk. Slutsatsen om en upphovsman till hela världen hål-
ler inte. Men låt mig berätta en saga om hur det gick till.  

En saga om skapelsen 

Långt innan allting började satt Gud och tänkte. Han ville 
uppfinna något helt annorlunda. Han tänkte skapa ett nytt 
universum. Han funderade på hur det skulle bli.  

Hur många dimensioner skulle hans universum ha? 
Helst borde det vara enkelt och begripligt. Räcker två di-
mensioner och tid? Han funderade ett slag. ”Nej, ett så-
dant universum, ett Flatland, skulle bli platt och tråkigt. 
Dessutom skulle enkla problem bli svåra att lösa. Bara att 
göra dörrar och lås skulle vara knepigt.” Han tänkte vida-
re: ”Fyra dimensioner och tid är för komplicerat. Nej, jag 
börjar med tre rumsdimensioner och tid. Det blir en bra 
övning.” 

Sedan skulle han hitta på spelreglerna, d.v.s. naturlagar-
na. Han lovade sig själv att följa dem i största möjliga ut-
sträckning.  

Gud satte sig att räkna: ”Enkelt är vackert. Jag tänker 
inte krångla till det. Men om någon försöker tänka ut hur 
allt fungerar, så skall han få jobba.” 

Han förberedde sig: ”Jag måste ha bra redskap!” Och så 
hittade han på heltalen. De var oändligt många, så de lik-
nade honom som själv var oändlig. Han uppfann addition, 
subtraktion och multiplikation.  
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Gud lekte med heltalen en lång stund. Han gjorde prim-
tal och sammansatta tal, räknade primtal och uppfann 
division, rotutdragning, exponentiering och logaritmer. 
Han kom på att heltalen inte räckte, och uppfann därför de 
rationella, reella och komplexa talen. De analytiska funk-
tionerna gjorde han av bara farten, för de skulle snart be-
hövas för att beskriva det han tänkte göra. Han tyckte de 
var så vackra: ”Bara man har en pytteliten bit av en sådan 
kurva, så vet man allting om den!” 

Han var färdig med språket. Nu gällde det att skriva na-
turlagarna. Han började med gravitation och fortsatte med 
elektricitet och magnetism: 

 

    
dt

d
IdsHs

Ψ+=∫   
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d
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φ−=∫  

 

   ∫ =
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n QdAD     ∫ =
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ndAB 0  

 
Gud skissar på naturlagarna. Han ville säga: Varde ljus! Här har han 
skrivit Maxwells ekvationer som möjliggör ljuset, fast han använde nog 
andra beteckningar.  
 
Så planerade han de små byggstenarna: elementarpartik-
lar, atomer, molekyler. ”Kul med kvantmekanik!” tyckte 
Gud. ”Man vet aldrig vad som händer.” Han klistrade 
ihop atomkärnor med den starka växelverkan och var be-
redd att bryta ner dem med den svaga växelverkan. Han 
funderade en lång stund, och så formulerade han en en-
hetlig teori för alla naturkrafter. 

Hur skulle teorin användas? Han räknade ett bra tag. 
Han såg alla grundämnena framför sig och skrev upp det 
periodiska systemet, litet mer fullständigt än vad vi är 
vana vid. ”Det blev snyggt, bättre än jag trodde i början”, 
tänkte Gud belåtet.  
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”Vilket är det intressantaste ämnet?” frågade han sig där 
han stod framför den vita tavlan. Mycket snart såg han kol 
på den sjätte platsen. ”Vilka trevliga elektronskal den ato-
men har! Den blir bra!” tyckte Gud. Han kollade i sin stora 
dator och såg hur många komplicerade ämnen som kunde 
byggas av kol.  

Men hur skulle grundämnena tillverkas? Alla kunde 
inte finnas från början. Han räknade på kärnreaktioner i 
stjärnorna. Det skulle bli en lagom mängd väte, kol, kväve, 
syre, järn och allt annat som behövdes, plus litet guld, 
uran och andra tunga metaller som grädde på moset. Syn-
tesen skulle sköta sig själv. De flesta planeter blev ointres-
santa, men man fick räkna med spill.  

Så började han tänka på levande varelser, växter och 
djur. Gud gick ut i köket och skrev receptet till ursoppan, 
som värmd av blixtar kommer att kryddas av stora orga-
niska molekyler.  

Därmed var livets uppkomst förberedd. Nu gällde det li-
vets fortbestånd, hur en individ skulle leva vidare medan 
dess enskilda celler dog.  

Det gällde att kopiera. Gud förutsåg att DNA skulle bli 
bra som ritning. Först tänkte han sig en helsäker kopiering 
med dubbla felkorrigeringar. Processen skulle ha glatt alla 
ingenjörer.  

”Nej”, tänkte han sedan, ”det blir inte bra. Mekanismen 
ger bara en mekanisk upprepning. Då måste jag själv 
ingripa hela tiden för att förbättra. I stället får små fel 
komma in då och då. Några gener förändras, andra byter 
plats med varandra. Då kommer utvecklingen av sig 
själv.” 

Nästa problem var hur hela organismer skulle ersättas. 
Först tänkte Gud använda ren kopiering, men det blev för 
stelt. Egenskaper måste blandas, för att de bättre varian-
terna skall få en chans att sprida sig. ”Skall man sätta ihop 
celler tre och tre åt gången? Nej, det blir för besvärligt. Ta 
bara två och två. Jag har många generationer på mig.”  
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Därmed hade Gud förutsett sex. ”Jag antar att det funge-
rar, om det är trevligt för dem. Låt underbara sexupplevel-
ser bli min speciella gåva till djur och människor!” 

Han såg hur svårt de enskilda varelserna skulle få det i 
denna värld. ”Mödrarna får ta hand om ungarna! Männi-
skorna måste hjälpa varandra! De skall älska varandra! Då 
kommer de att klara sig bättre!” 

Han förutsåg, att denna instinkt skulle komma in i ge-
nerna redan för högre stående djur. Men för människor 
fanns ytterligare ett medel: Han skulle tillkännage sin vilja 
för de små krypen. Kärleksbudet var uppfunnet. 

Till slut sade han: ”Jag är gammal och trött. Jag orkar 
inte tänka på allting. Jag sätter igång universum. Sedan får 
de prova sig fram litet varstans. Blir det fel på något håll, 
så kastar jag bort hela planeten. Någonstans blir det nog 
bra.” 

Verktygen var färdiga, spelreglerna spikade, konse-
kvenserna förutsedda i stora drag. Det var bara att sätta 
igång.  

Han satte sig på sin tron, satte fingret mot knappen och 
ropade: 

 
”VARDE LJUS!” 
 
och tryckte till.  

Och visst vart det ljus! Det blev helvetiskt ljust. Det 
fanns nästan bara strålning och knappt någon vanlig ma-
teria. Gud fick sluta ögonen och hålla för öronen, för det 
var en jättesmäll, en riktig Big Bang. Han hade aldrig upp-
levt något liknande.  

Sedan kunde han luta sig tillbaka, medan universum 
jäste som en stor bulle med russin i. Han såg sina förutsä-
gelser slå in, inte exakt där och när han hade tänkt sig, 
med de stora dragen var enligt plan. Han vilade några 
miljarder år.  
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Sedan såg han sig omkring och letade efter liv. Det 
fanns många solar med planeter. Det var mycket som 
skulle stämma, fördelningen av grundämnen, temperatur, 
rotationshastighet, skyddande atmosfär. Men på några 
ställen – hemligt hur många – började saker hända. Gud 
lutade sig ner och undersökte saken, som en kvinna som 
letar efter krokus i sin trädgård om våren.  

Liv började sjuda här och var. Enzymerna, funktionerna 
och naturligtvis djurens utseende var väldigt olika på pla-
neterna runt om i universum.  

”Nu”, tänkte Gud, ”skall det bli spännande att se om 
det utvecklas några medvetna varelser. Jag har skrivit 
många gåtor. Kommer någon att gissa dem? Kan någon 
förstå hur jag har gjort?” 

Det gick ytterligare några miljarder år. Gud följde ut-
vecklingen på vår lilla jord. Utvecklingen prövade sig 
fram. ”Jag tror på dinosaurierna”, sa Gud förtjust, men så 
kom den stora meteoriten och förstörde allting. ”Hopp-
san!” sa Gud, men han fortsatte att intressera sig för det 
lilla klotet.  

Efter många miljoner år tittade han på aporna, som bör-
jade få allt större hjärnor. ”De vill bli klokare för att kunna 
intrigera mot varandra”, suckade Gud. Tjattret blev annor-
lunda: Djuren ville kommunicera, struphuvudet flyttades 
ner, de blev talande människor. Trots att Gud hade jätte-
mycket att göra, så tog han sig tid för att iaktta de små 
krabaterna. ”Jag har skapat dem till min avbild!” utbrast 
han förtjust. ”De är smarta. De är nyfikna som jag! De för-
söker att lista ut hur jag har gjort! De har nästan knäckt 
koden. Jag unnar dem gärna äpplen från kunskapens träd. 
Allt annat är missförstånd. Det började då Ormen smet i 
förtid från vårt möte i himmelen.”  

Han funderade hur människorna skulle bli ännu kloka-
re. Uppfostran måste ta tid. Och så blev det: Puberteten 
kom senare, för att barnen skulle få tid att plugga innan 
sex blev det allt överskuggande intresset. Menopausen 
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uppträdde och blev vanlig, så mormödrarna kunde hjälpa 
de unga kvinnorna och föra över sina erfarenheter till de-
ras barn. Gud deklarerade: ”Jag bemyndigar Sonen att 
uppmana människorna att bli som barn för att komma in i 
ett himmelrike av kunskap.” 

Sedan sade han drömmande: ”Nu finns det medvetna 
varelser. Jag hade önskat dem perfekta kroppar. Tänk om 
de hade kunnat springa som geparder, flyga som albatros-
ser, se som örnarna, registrera fyra grundfärger som sång-
fåglarna, och lukta sig fram som hundarna! Då hade de 
kunnat utforska min fina skapelse ännu bättre! Men det 
evolutionära trycket har saknats. De får utnyttja sin intel-
ligens. Är man handikappad så får man skaffa sig hjälp-
medel, av plåt, glas och gummi eller något annat de hittar 
på. En dag kanske de fixar sina gener själva.”  

Han blev mera konkret: ”Evolutionen har gått för fort! 
Människor är inte gjorda för upprätt gång. De svåra för-
lossningarna är en sak. Men det enklaste beviset för att de 
gått på alla fyra är att kvinnorna har behå!” 

Så blev han allvarlig: ”Vad än unga människor tror, så 
är deras kroppar långt ifrån perfekta. Alla gubbar lider av 
konstruktionsmissen med prostatan. Celldelningen kan 
inte upprepas hur många gånger som helst, och den be-
gränsningen är nödvändig för att minska cancerrisken. 
Kroppen är inte dimensionerad för att hålla i 70 år. Ändå 
behövs gamla människor för att föra kulturen vidare.”  

I sin kärlek blev han bekymrad. Han såg någonting vär-
re än kroppsliga defekter. Instinkterna fungerade fel i den 
moderna omgivningen. Aggressionen människor emellan 
hade blivit för stark.  

Hur skulle Gud rätta detta fel? Redan då han lekte med 
heltalen hade han uppfunnit felkorrigerande koder. Rät-
telser i DNA-kopieringen hade implementerats under ut-
vecklingens gång. Men nu gällde det fel av helt annan 
kaliber: människors opraktiska, rent av onda drifter. Han 
fattade ett svårt beslut och vände sig till Sonen på sin hög-
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ra sida: ”Du måste noga studera frågan. Åk ner på plats 
och lär känna problemen inifrån! Vi får hitta en lösning 
tillsammans, kosta vad det kosta vill!” 

Två tusen år efter den åtgärden skakade han på huvu-
det. Han såg med förvåning och avsky på det galna 1900-
talet: världskrig, folkmord och nukleära vapen. Hade det 
gått alldeles snett? ”Jag ville att de skulle ha det bra där 
nere! Och så sabbar de alltsammans! Till råga på allt blan-
dar de in mig i sina familjegräl!” 

”Det finns alldeles för många människor!” fortsatte han 
eftertänksamt. ”Resurserna räcker inte för alla! Klimatet 
går åt helvete!” Han satte sig vid sin dator, skakade på 
huvudet, men sade ingenting, allra minst till sina tjänare 
på jorden. ”Jag visste att det skulle gå illa om någon mil-
jard år”, sade Gud. ”Livet funkar dåligt när solljuset blir 
skarpare, och inte alls när solen sväller ut mot jordens 
bana. Men att det skulle bli fel redan nu, det hade jag inte 
tänkt mig.”  

Gud vände sig åt ett annat håll för att titta på något roli-
gare.  

Vad hjälper en saga? 

En sådan berättelse skriver den som vill underhålla med 
populärvetenskap.  

Historien är inte mer hädisk än många andra berättelser 
i kristenheten. Den ansluter till Leibniz’ tankar om urma-
karen som gör klockan, sätter i gång den, och sedan läm-
nar den åt sitt öde. Men liknelsen med ett urverk är vilse-
ledande, eftersom många differentialekvationer, t.ex. de 
som styr vädret, är numeriskt instabila, d.v.s. mycket små 
förändringar i början kan ge mycket stora förändringar 
efter en viss tid. Dessutom finns den kvantmekaniska osä-
kerheten. Inte ens Gud vet i förväg hur allt skall gå.  

Men visst är det en saga. Jag har inte hört några överty-
gande teorier om vad som skulle ha kunnat föregå Big 
Bang. Föreställningen om att någon skulle finnas i många 
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galaxer samtidigt och ha aktuella kunskaper om dem alla, 
strider mot all erfarenhet, samlad i relativitetsteorin.  

Teorin att det skulle finnas en allvetande skapare, en 
författare till naturlagarna, förklarar ingenting.  

Hur kraftig är bönen? 

Själv saknar jag personlig erfarenhet av bönhörelse. Jag 
måste därför gissa vad bönen betyder för de troende.  

Alla påverkas av sina tankar. Tankar kan gå runt, runt i 
en negativ spiral. Bön kan bryta en sådan spiral och göra 
”underverk” för den enskilde.  

De kristnas anspråk på bönen är större än så. Många 
anser, att den Högste själv hör människornas böner och 
ingriper personligen.  

Jag kan inte förstå varför det skulle fungera. Om Gud är 
Gud, d.v.s. härskaren över otaliga galaxer, var och en med 
otaliga solar, av vilka några säkerligen har planeter med 
någon slags liv, varför skulle han bry sig om tankarna i en 
människohjärna, eller kräva att män ligger nersänkta med 
pannorna mot gröna mattor eller att kvinnor böjer knä på 
en pall och kommer med sina önskemål? Som David skrev 
så vackert: 

 
När jag ser din himmel,  
som dina fingrar format, 
månen och stjärnorna du fäste där, 
 
vad är då en människa  
att du tänker på henne, 
en dödlig att du tar dig an honom? 

Psalt. 8:4-5 
 
Än mindre kan jag förstå fältropet Gud är med oss när vi 
går ut i krig. Varför skall Universums Skapare ställa sig på 
ena eller andra sidan i någon smutsig konflikt på en 
obetydlig planet? Att någon gör den Ende Sanne Guden 
till sitt redskap för att rättfärdiga sina grymheter, det är 
värsta tänkbara hädelse.  
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Bönen förenar islam och kristendom. Bön är högtidlig och rogivande. 
Men åstadkommer den någonting utanför oss själva? Bilden är från 
Fittja moské söder om Stockholm.  

Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/bon.jpg 
 

Om bönen verkligen hjälper enskilda männsiskor, så bor-
de detta kunna verifieras experimentellt. Är det sant att 
sjuka som fått förbön blir friskare än en kontrollgrupp som 
inte fått förbön? Blir kristna rikare än andra människor, 
om Gud hör deras böner om det som amerikanare önskar 
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mest av allt? Hittar kristna som är ute på havet i mörker 
och dimma lättare hem än icke-troende? Detta är statistiskt 
problem, och kan avgöras som ett sådant. 

I USA är man inte rädd för sådana frågor. På en statisti-
kerkonferens i Salt Lake City, USA, 2007, fanns en session 
för kristna statistiker som behandlade bönens kraft. Man 
slog fast vilka som var troende, definierade framgång och 
hälsa, och gjorde dubbelblinda statistiska test av förbön 
med oberoende kontrollgrupper. 

Försöken gav svaret nej, det fanns inget statistiskt säker-
ställt samband mellan bön och bönhörelse, i varje fall inget 
samband starkt nog att bygga en tro på.  

Koranens uppkomst 

Om man inte tror på Gud eller änglar, hur skall man då se 
på Koranen? Kan en sådan mängd av poesi och klokhet ha 
blivit nedtecknad utan Guds medverkan genom ärkeäng-
eln Gabriel? 

Jag kan bara gissa och referera till forskningsresultat. Jag 
tvivlar inte på att Muhammed hade underbara upplevel-
ser. Även om han inte läste bra, så hade han fått höra 
kristna och judiska berättelser. Han har återberättat dem 
väl – berättelsen om drottningen av Saba är mer spännan-
de i Koranen än i Bibelns version – men han kan också ha 
missuppfattat ett och annat.  

Det är inte heller säkert att Muhammeds uppenbarelser 
är exakt återgivna. De tidigaste bevarade handskrifterna 
av Koranen skrevs 200 år efter Muhammeds död, så en hel 
del kan ha ändrats under den tiden.  

Det kan finnas fler källor till Koranen. Forskare kan an-
vända historiska, språkvetenskapliga och arkeologiska 
metoder, samma metoder som man använt på Bibeln, för 
att få mer klarhet. Somliga frågor får vi aldrig svar på. 
Men varken svaren eller brist på svar behöver få stora 
konsekvenser för dagens muslimer. Texterna är lika vack-
ra – eller fruktansvärda – hur de än har uppkommit.  
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Muhammeds anspråk 

Det finns psykologiska och medicinska aspekter på Profe-
ten.  

Tänk på den faderlöse pojken Muhammed! Han måste 
ha längtat efter en egen pappa! Det är naturligt att han 
som vuxen diktade om en allsmäktig Gud, som visserligen 
handlade alldeles obegripligt, men till vilken han hade ett 
alldeles speciellt förhållande. 

Som ung verkade Muhammed normal. Han arbetade 
framgångsrikt. Han fick en rationell idé – att avgudar var 
vidskepelse – och hade en enda anhängare – sin första 
hustru. Men sedan steg hans förväntningar. Hans bild av 
sig själv förstorades och hans anspråk blev enorma.  

Storhetsvansinne är begripligt. Flera av oss har sett per-
soner i sin omgivning med helt orealistiska föreställningar 
om sig själva. Kanske längtar en sådan vilsen människa till 
en fjärran barndom, när han som liten pojke tycktes ha all 
makt, och det alltid fanns en kvinna som genast uppfyllde 
alla hans önskningar, bara han skrek tillräckligt mycket.  

Storhetsvansinne är farligt för omgivningen. Napoleon 
ville lägga hela Europa under sig. Han förorsakade lång-
variga krig och namnlöst lidande. Hitler trodde sig grunda 
ett tusenårigt rike. Hans utopi gick under efter 12 år. 
Drömmen förorsakade gränslöst lidande och död. 

Också Muhammed har genom sina idéer förorsakat krig 
och elände, inte bara under sin livstid. Till exempel har 
sura 24 betytt kraftiga inskränkningar för miljarder kvin-
nor.  

På ett rått sätt kan Muhammeds (eller hans anhängares) 
budskap sammanfattas så här: 
 

• Alla har väntat på mig i tusentals år. 
• Jag vet bäst på alla områden. 
• Ingen kommer någonsin att bli så bra som jag. 
• Därför har jag rätt att röva karavaner och ta de 

kvinnor jag vill ha. 
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• Alla måste lyda mig. 
• De som inte lyder skall få långa och sadistiska 

straff. 
 
Vad bör man göra med en person som tycker så? För 
hundra år sedan skulle man ha spärrat in honom på dår-
hus, kanske på livstid, för storhetsvansinne. Efter några år 
skulle han nog ha fått frigång i den vackra sjukhusparken.  

I våra dagar skulle det gå till så här: Efter att ha låtit 
hämta honom med polis skulle en allvarlig doktor konsta-
tera att hans självbild var helt orealistisk, ställa diagnosen 
megalomani, ett finare ord för storhetsvansinne, och bereda 
honom sluten psykiatrisk vård med kraftig medicinering 
för att han inte skulle skada sig själv eller andra.  

 

 
Huvudbyggnaden på f.d. Beckomberga mentalsjukhus i Stockholm. 
Lämplig förvaringsplats för människor med storhetsvansinne?  

Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/beckomberga.jpg 
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Muhammeds verk 

Avsnitten Ockhams rakkniv, En saga om skapelsen och Mu-
hammeds anspråk kanske provocerar. Men många svenskar 
tror inte på Gud. Svenska muslimer kommer att möta 
svensk ateism. De bör veta hur ateister resonerar. Tack 
vare den svenska yttrandefriheten framför jag min åsikt.  

Det finns en vrede hos muslimer gentemot översitteri 
från den kristna världen gentemot islam, kolonialism, 
amerikansk imperialism, senast visad genom anfallskriget 
mot Irak. Det är lätt för muslimer att bli upprörda över 
minsta nedsättande uttalande om Muhammed, över allt 
som skulle kunna uppfattas som hån av det man håller 
heligt. Onda människor utnyttjar denna vrede. De förvri-
der islam och övertygar lättrogna anhängare att begå 
självmord och mord på oskyldiga. Sverige har hittills med 
knapp nöd undgått sådana angrepp.  

Min avsikt har inte varit att håna lärosatser som jag inte 
accepterar, än mindre att håna hederliga människor som 
tror på sådana lärosatser. Däremot ville jag undersöka hur 
vi når kunskap om vår värld.  

Detta ligger i linje med Muhammeds uppmaning till de 
troende att söka kunskap, om de så skulle behöva resa till 
Kina. Nu för tiden reser nyfikna människor snarare till 
något amerikanskt universitet än till Kina för att få den 
senaste kunskapen. Om detta drömmer många flyktingar 
från Iran och Irak. Själv har jag läst matematik på engels-
ka, tyska och franska. Jag har varit på konferenser i stati-
stik och datavetenskap och talat vid amerikanska universi-
tet. Att söka kunskap i USA är något annat än att gilla 
amerikansk utrikespolitik.  

Under islams guldålder kunde muslimska lärde fråga: 
Varför inte tvärtom? Det är häpnadsväckande hur männi-
skor kan se på samma företeelser och ändå komma till 
radikalt olika slutsatser. Muslimer talar om Allahs profet 
och hans fullkomliga lära. Jag har använt västerländska 
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referensramar på Koranen och kommit till helt andra re-
sultat.  

Muhammed förbättrade kvinnans ställning i det dåtida 
samhället. Enligt västerländskt synsätt finns mycket mer 
att göra för kvinnors frigörelse.  

Muhammeds viktigaste uppgift var att predika mot 
meningslösa och löjliga avgudar. Han mötte hårt mot-
stånd, eftersom avgudarna var viktiga för Mekkas ekono-
mi. Nu är det tid att gå ett steg vidare. Ekonomiska och 
militära makthavare har använt Allah som redskap för sin 
egen nytta. Naturvetenskaplig forskning har hjälpt oss att 
förstå världen och bekämpa hunger och sjukdomar. Detta 
hjälper långt säkrare än bön till Allah. Han kan inte hjälpa.  

När vi söker kunskap om världen, förbättrar kvinnans 
ställning och angriper vidskepelse, så fullföljer vi Mu-
hammeds verk.  
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Varför finns religion? 
 
Från en rent intellektuell synvinkel är många religiösa 
påståenden helt orimliga. Ändå finns religion överallt och 
har funnits genom hela mänsklighetens historia. Religion 
har spelat och spelar stor roll. Religiösa uttryck har inte 
gått att utrota. Även duktiga naturvetenskapliga och ma-
tematiska forskare kan vara troende kristna. Religion mås-
te möta djupt mänskliga behov. Detta kapitel försöker för-
stå orsakerna.  

Behov av gemenskap 

I den hårda kampen för tillvaron behöver vi gemenskap. Vi 
behöver hänryckning, sång, konst, religion för att överleva 
i en fientlig värld.  

Detta behov har följt mänskligheten. När Homo Sapiens 
kom till Europa var våra släktingar neandertalarna redan 
där. Neandertalarna var kraftigare än vi, de hade större 
hjärnor, använde samma redskap, men de försvann och vi 
klarade oss. Varför?  

Våra förfäder gjorde grottmålningarna, som visade 
människor i trance. De påminner om Kalihariöknens natur-
folk, som använder dans och droger för att uppnå den 
extas som underlättar att hålla ihop i jakt eller krig. Arkeo-
loger har hittat ett 40 000 år gammalt djurhorn med borra-
de hål. När den kopierats gick den att spela på som på en 
flöjt. Homo Sapiens gjorde också små skulpturer, spridda 
över många platser.  

Dessa primitiva konstarter har förädlats till måleri, film 
och klassisk musik. Behovet av intensiv gemenskap är 
djupt grundat hos oss människor. Det ligger i våra gener.  
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Neandertalskalle (finns på Naturhistoriska riksmuseet) 

Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/neandertal.jpg 
 

 
Målade bison i grottan La Covaciella i Asturien, Spanien. 

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Grottmålning 
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Neandertalarna har inte efterlämnat liknande fynd. Kan-
ske har konst, musik och religion hjälpt vår art att överle-
va.  

Alla behöver en grupp att höra till. Muslimer har kom-
mit till Sverige från många olika länder och samhällsklas-
ser. Många har fösts samman i miljonprogrammets föror-
ter. De behöver någonstans att samlas och bedja som de 
gjort sedan barndomen. Jag förvånas inte över att de vill 
vårda sina gemensamma traditioner. Det är väl bättre att 
männens ber i moskén än super på krogen!  

Lugn och avspänning 

Människor behöver tid för att samla sina tankar, slappna 
av, låta blodet flöda fritt genom avspända muskler.  

Ett sätt att uppnå avslappning och frid är bön, enskilt el-
ler tillsammans. Koncentration är lättare att nå i en lugn 
omgivning, till exempel i en vacker kyrka eller moské. 
Buddhismen lär oss att få kontakt med oss själva.  

Gymnastikföretaget Friskis och Svettis avslutar hårda 
jympapass med avslappning i mörker till rogivande mu-
sik. Varje sjukgymnast kan få patienter att slappna av ge-
nom lugnande, suggestivt tilltal. Lugn och avspänning 
kan nås på andra vägar än via religion.  

Riter vid livets stora händelser 

Människor vill tänka över livets stora händelser: födelse, 
inträdet i vuxenlivet, giftermål, död. De behöver uttrycka 
vad de känner. Ord blir fattiga vid genomgripande hän-
delser. När vi är trötta eller sorgsna kan vi ha glädje av 
någon som uttrycker våra känslor och knyter an till tidiga-
re generationers erfarenheter.  

I Sverige sker detta ofta i någon kyrkas regi. Präster och 
pastorer ordnar vackra dop. Unga flickor konfirmeras i 
vita klänningar och får presenter. Många par lägger ner 
stora pengar på kyrkbröllop och allt vad därtill hör. Ståtli-
ga begravningar samlar släkt och vänner.  
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Katolska kyrkan är störst och bäst på riter. Begravning-
en av påven Johannes Paulus II var en hisnande TV-
upplevelse. Kyrkorna sköter sina förrättningar väl.  

Visst innehåller ritualerna formuleringar som många 
inte tänker eller vill tänka på. I dopritualen åläggs föräld-
rarna att ge det döpta barnet en kristen uppfostran. I den 
tidigare dopritualen stod:  

 
Herren Gud, den evige Förbarmaren, som allena förlos-
sar från allt ont, och som av nåd har kallat dig till delak-
tighet i ljuset, genom vår Herre Jesus Kristus, frälse dig 
från mörkrets välde och behålle dig i sin sanning och 
fruktan.  

Barndop, 1942 års kyrkohandbok 
 
Detta antyder att när ett odöpt barn dör, hur litet det än är, 
så kommer vårt gemensamma syndafördärv att föra det 
till helvetet.  

Konfirmationen saknar en naturlig koppling till de ung-
as växande ansvar. 

Vigselns löften om livslång trohet verkar svåra att hålla i 
dagens samhälle.  

På begravningar kan präster tala om himmelen och 
evigt liv, även om varken den döde eller hans anhöriga 
trodde på ett liv efter detta. Helvetet däremot nämns säl-
lan.  

Svenska kyrkans ritualer används i en majoritet av fal-
len. Behovet är för stort och alternativen för få för att lägga 
dem åt sidan. För att tolka den enskildes känslor inför ge-
nomgripande förändringarna i livet kommer religionerna 
att leva vidare.  

Behov av tröst 

Aposteln Paulus skrev:  
Bröder, tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i 
världslig mening, inte många var mäktiga, inte många 
förnäma.  

1 Kor. 1:26 
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Religionen är de svagas tröst. Muhammed vände sig först 
till förtryckta kvinnor. I 1800-talets Lund blev undertryck-
ta kvinnor basen i Schartaus väckelserörelse. 

I fattiga förorter blir besvikna tonåringar offer för ex-
trema muslimska riktningar. 

 Religion är ibland det enda som är starkt nog att bryta 
alkohol- eller drogmissbruk.  

Fadersgestalt 

Våra bilder av Gud är så olika: Sträng, hämndlysten och 
dömande, eller kärleksfull, mild och förlåtande.  

Enligt Freud är Gud en bild av Pappa, en idealiserad el-
ler förvanskad bild. Våra fäder är olika. Därför varierar 
gudsbilden från person till person, även inom homogena 
sociala grupper.  

Om man har en far, så behöver man inte tänka eller be-
stämma själv. Jesus säger själv: 

 
– – – ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som 
barnen kommer ni aldrig in i himmelriket.” 

Matt. 18:3 
 
Detta var svårt för mig när jag var liten: Jag ville inte vara 
barnslig, dum eller fattig. Måste man vara det för att bli 
kristen? 

Vill bli lurade 

Behovet av lycka, behovet av tröst, behovet av en far som 
tänker åt en, de är alla så starka att människor vill bli lura-
de för att få dem tillfredsställda.  

Folk har spekulerat i allt från tulpanlökar till IT-aktier 
och trott på oavbruten uppgång. Svårt sjuka människor, 
hur bildade de än är, griper efter sista halmstrået för att bli 
helade. Varför skall man då inte önska bort det mest 
oundvikliga, döden, och hoppas på en himmel? 

Den som är osäker försöker slå bort sin ovisshet genom 
att tro att den egna profeten (eller ledaren, börsmagnaten, 



 

108 

kungen …) alltid har rätt, är perfekt eller rent av gudom-
lig. Människor har särskilt svårt att bevara en sund kritisk 
inställning när ledarna säger sig stå nära Gud.  

Visst är positivt tänkande bra, visst blir man friskare när 
man har ett hopp, visst är det meningslöst att ta bort den 
sista trösten för en döende patient, men är det inte tråkigt 
att annars förnuftiga människor vill bli lurade?  

Grund för moralen 

Våra samhällens och vår arts fortbestånd beror av att 
människor hjälper varandra och handlar osjälviskt ibland. 
Detta ligger inbyggt i våra gener.  

Som medvetna varelser behöver vi riktmärken, samveten 
som kan skilja på rätt och fel. Även om vi själva och de 
flesta omkring oss ofta gör fel, så finns ändå ett med-
vetande om vad som är orätt. Våra religioner preciserar 
moralen. Dessutom motiverar de oss att handla rätt. Är 
livet orättvist, så kan vi få belöningar efter döden.  

Båda våra religioner har bidragit till att minska alko-
holmissbruk.  

De religiösa samfunden har utgjort en bas för social 
verksamhet.  

Reglera sexualiteten 

Sexualdriften är mäktig. Samhällen går under om alla blint 
följer sina drifter. Religion är en mäktig reglerande kraft.  

Förbättra individen 

Religion har använts för att hjälpa enskilda människor till 
ett bättre liv. Det kan gälla allt från att ge rikare livskänsla 
till att bryta drogmissbruk.  

Katolska kyrkan erbjuder bikt där den troende kan lägga 
fram sina personliga problem inför en präst som lyssnar 
och föreslår åtgärder. Frikyrkokristna bekänner sina syn-
der i grupp. Gruppen ber och ger råd. Predikanter med 
erfarenhet av själavård lär ut bättre beteenden.  
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Liknande metoder praktiseras även av sekulära rörelser. 
Ett exempel är Anonyma Alkoholister, där medlemmarna 
tillsammans bekänner att man är alkoholist. På Viktväk-
tarnas möten avslöjades tidigare deltagarnas vikt, och syn-
darna fick bekänna sina överträdelser i fråga om fet mat 
och godis. Kritik och självkritik i grupp utövades i kom-
munistiska stater med det onda syftet att eliminera mot-
ståndare. Stimulerande predikningar har i Sverige ersatts 
av dyra föredragshållare på chefskurser och personalut-
vecklingsdagar.  

Behov av förklaringar 

Vi vet inte så mycket. Vi vill ha sammanhang i våra liv. 
Sedan vi var små har vi frågat Varför?  

Frågorna gäller inte bara hur världen fungerar. Det gäll-
er också existentiella frågor, varför, till vilket ändamål, är jag 
här, vad är meningen med mitt liv, vad händer efter dö-
den, vad är den viktigaste uppgiften för mig, min familj, 
mänskligheten?  

Frågorna dyker upp i olika skeden av livet. Alla frågar: 
barn, tonåringar, vuxna under olika livskriser. Frågorna 
verkar vara likartade genom seklen.  

Den klassiska gudstjänsten eller bönen gav tillfällen då 
livsviktiga frågor fick ställas och besvaras.  

Äldre människor har enkla svar: Jag är en gäst och främ-
ling på denna jord. Jag har fört generna vidare till nästa 
generation. Jag vill göra jorden till en bra plats för mina 
barnbarn.  

Till de unga kommer svaren från olika håll. Naturvetare 
ger en bild av vår yttre värld. Författare tecknar sin syn på 
människans villkor. Politiker ger svar som passar dem 
själva.  

De religiösa samlar de eviga frågorna och uppmanar 
människorna att tänka under olika skeden i livet. Svaren 
reduceras inte till det materialistiska: Den som har mest pry-
lar när han dör, han vinner.  
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Särskilja en grupp 

Religionerna har varit skickliga på att hitta attribut som 
samlar skarorna. 

Stiftarna har varierat enkla teman. Som heliga veckoda-
gar har de infört fredag, lördag eller söndag. För att visa 
respekt för det heliga rummet skall männen ha på sig 
mössan i judendom och sikhism, men ta av den i kyrkan. 
Muslimer tar av sig skorna i moskén. Sjalar används av 
muslimska kvinnor och katolska nunnor. Sikherna känns 
igen på sin turban, frikyrkliga kvinnor på sin hårknut. 
Bedjare kan vända sig mot Jerusalem eller Mekka. 

Religionerna har också uppfunnit godtyckliga regler för 
vad som är rent och orent. De föreskriver särskilda meny-
er.  

För ledarnas skull 

Religiösa ledare tjänar på att folket är religiöst.  
I min barndom var det fint att vara kyrkoherde på lan-

det: Lönen var hyfsad, bostaden suverän, prästen fick säga 
vad han ville en gång i veckan och många lyssnade. Kyr-
kans tjänare hade inflytande. 

Somliga präster vill lysa som goda talare och anstränger 
sig att göra gudstjänsterna till attraktiva föreställningar.  

En karismatisk sångare är attraktiv och åtråvärd. Se bara 
på alla tonårsflickor som tränger sig fram till podiet under 
en konsert, vaggar och svänger med armarna när en vack-
er popartist sjunger! Religiösa förkunnare kan få liknande 
gensvar. Frikyrkopastorn Sven Lidman hade full erektion 
under sina inspirerande predikningar. Knutby-pastorn 
Helge Fossum förförde sin barnflicka med religiösa moti-
veringar och mördade för att han skulle kunna behålla 
sina älskarinnor utan att bryta mot gruppens regler. 
Många sekter har använt sex som sammanhållande kraft 
och givit ledaren fri tillgång till de kvinnor han ville ha.  
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Kyrkorna erbjuder karriärmöjligheter. Att vara påve ger 
fantastiska möjligheter att synas och att utöva makt och 
inflytande.  

Alla ledare ljuger mer eller mindre. De utnyttjar svaga 
sidor hos sina underställda. Den religiösa lögnen är svåra-
re att hantera än andra lögner.  

Islam kräver underkastelse. Kristendomen bygger på att 
de kristna blir som barn, regredierar och undviker att ut-
nyttja förnuftet. Religiösa undersåtar är därför lättare att 
manipulera, lättare än vanliga fattiga, svaga och okunniga 
människor.  

Situationen inbjuder till en moral för ledarna och en mo-
ral för undersåtarna. I kyrkan fick församlingen varje sön-
dag läsa: 

 
Jag fattig, syndig människa 
bekänner inför dig,  
helige och rättfärdige Gud, 
att jag, som är född med synd,  
på många sätt har brutit mot dig.  
 
Jag har inte älskat dig över allting 
och inte min nästa såsom mig själv. 
 
Mot dig och dina bud har jag syndat 
med tankar, ord och gärningar. 
 
Jag är värd att förkastas från ditt ansikte, 
om du skulle döma mig  
som mina synder har förtjänat. 

Den svenska psalmboken 1986 
 
Vilken menig präst, vilken biskop, kardinal eller påve 
skulle i ett tal presentera sig som en fattig, syndig männi-
ska? Jesus beskrev problemet så här: 
 

– – – ”De skriftlärda och fariséerna har satt sig på Moses 
stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, 
men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett 
annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på 
människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för 
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att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att 
människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig 
breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om 
att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i sy-
nagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rab-
bi av alla människor.”  

Matt 23:2-7 
 
Jag tycker att detta stämmer bra på en del samtida religiö-
sa ledare. 

De professionellt religiösa vill behålla de förmåner de 
har: pengar, makt, inflytande, berömmelse, sex. Tror de 
fortfarande på Gud? Eller tror de på Gud i samma mening 
som en försäljare säger jag tror på den här produkten, när 
han menar jag kan tjäna pengar på den här produkten?  

Förr kunde en tvivlande präst avgå för att t.ex. bli lärare 
i kristendomskunskap. Men vilken biskop lämnar in sin 
avskedsansökan för att han inte tror på Gud? Religiösa 
ledares ställning inbjuder till hyckleri. När hycklande präs-
ter eller imamer säger sig tro på något, men inte gör det 
och medvetet lurar andra att tro på det, så gör de sig skyl-
diga till en allvarlig lögn.  

Däremot vill jag inte använda ordet lögn om alla präster 
eller imamer som förkunnar att Gud eller Allah finns, med 
det sanningsbegrepp som jag kom fram till i förra kapitlet.  

Om religiösa ledare, fastän de förkunnar en nåderik och 
barmhärtig Gud, stjäl Guds auktoritet och för egen vin-
nings skull utnyttjar denna auktoritet, kanske för att begå 
eller hetsa till grymma handlingar, kallar jag det med det 
gammaltestamentliga språket för missbruk av Guds namn, 
ett brott mot andra budet. Det kan handla om att de för-
bjuder sina medlemmar att inte lämna just den försam-
lingen, den sekten, eller den religionen, bara för att pas-
torn/imamen säger det, och pastorn/imamen har rätt på 
en högre nivå, för att Gud/Allah är med honom.  

Religiösa ledare har genom tiderna missbrukat Guds 
namn för att begå för hemska handlingar. Sveriges kung 
Gustav II Adolf motiverade på 1600-talet sitt deltagande i 
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det 30-åriga kriget med att han stred mot den onda katoli-
cismen.  

Detta exempel på religiösa ledares grumliga motiv gäll-
de kristenheten. Det är minst lika illa inom islam. I kriget 
mellan Iran och Irak rekryterades 13-åriga pojkar med 
löften om martyrskap. Nu rekryteras självmordsbombare 
till uppdrag på olika platser, från World Trade Center i 
New York till Drottninggatan i Stockholm. De utlovas di-
rekt inträde i paradiset efter sin onda handling.  

Mullor väljer den tolkning som passar dem. De är inte 
bara fromma män, som bara skall leda sina vänner i bön 
till Allah, de är maktmänniskor som vill bevara ställning, 
inflytande, pengar. Yassir Arafat använde sitt ämbete i ett 
fattigt land för att berika sig och sin familj.  

Koranen kan tolkas på flera sätt. De saudiarabiska le-
darna har valt att utbreda wahhabismen med hjälp av 
enorma oljeinkomster. De tillämpar omänskligt hårda 
straff, trots att Muhammed inte ville ha tvång i religionen 
och erbjöd förlåtelse för dem som ångrade sig.  

Svenska muslimer bör kritiskt granska sina ledares mo-
tiv och tolkningar.  

Slutsatser 

Det finns all anledning att samtala om religion och brist på 
religion. Religioner har funnits sedan urminnes tider, finns 
nu och kommer att finnas länge till. De tillfredsställer dju-
pa behov hos oss människor.  

Dessa behov kan tillgodoses på en rad olika sätt i seku-
lär eller religiös miljö. Den intellektuella ramen runt de 
religiösa företeelserna betyder mindre än det känslomässi-
ga innehållet.  

Vårt land behöver religiösa människor. En trogen Guds-
dyrkare kan bidra med mycket, just på grund av sin tro.  

Å andra sidan kan religion förhindra rationellt tänkan-
de. Det händer att medlemmar i sekter bedras, exploateras 
eller rent av förslavas. Religion kan utnyttjas för ledarnas 
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personliga vinning, för sexuella eller politiska syften. Reli-
gion har genom historien använts för att motivera de 
grymmaste åtgärder.  

Därför har var och en har rätt att vara misstänksam mot 
religiösa företeelser. Undersökande frågor och kritik får 
inte hejdas vid heliga skrifter eller profeter.  

Kritik mot religion måste ske med hänsyn till utövarna. 
Kritikerna bör inte bara se till kunskapsteoretiska luckor 
utan också tänka på de djupt mänskliga behov som till-
fredställs av religion. Ingen vettig människa säger till en 
döende patient: ”Det tjänar ingenting till. Du skall ändå 
dö. Himmel och helvete finns inte. Allt är slut, när du slu-
tar andas!”  

Även om vi inte tror på andras religioner, eller inte på 
någon religion alls, så måste vi respektera varandra. Vi får 
inte döma någon utan att ha lyssnat. Vi bör inte bedöma 
någon efter åsikter som kan tyckas vidskepliga eller un-
derliga, utan efter den människans handlingar.  

Religionsfrihet innebär både frihet från religion och reli-
giöst förtryck och frihet till religion, att få utöva och sprida 
den lära man tror på. Det finns mycket goda skäl till reli-
gionsfrihet. Varför skall en utomstående helt i onödan såra 
sina medmänniskor, när frågorna är vaga, svaren är osäk-
ra, och ingen har något att vinna på en seger i ett ordkrig?  
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Vad har vi gemensamt? 
 
En svensk ateist och en invandrad muslim har olika upp-
fattningar i en mängd frågor. Ändå har vi många gemen-
samma värden.  

Vi bor i Sverige. Vi är utlämnade åt varandra. Vi är bero-
ende av varandras arbete för att Sverige även i fortsätt-
ningen skall bli ett bra land att leva i.  

Vårt gemensamma land har haft fred i nära 200 år. Islam 
är – säger muslimerna själva – en fredens religion, trots att 
somliga har förgripit sig på den och utnyttjar den till hat-
propaganda och våld.  

Vi har demokrati, där vi i enlighet med Muhammeds bud 
skall samråda och söka uppnå enighet före beslut. Våra 
lagar avspeglar folkets mening på ett hyggligt sätt, och de 
anpassas hela tiden efter våra önskemål. Likhet inför lagen 
gäller i princip, om än inte alltid i praktiken.  

Pressen är fri och har möjlighet att granska makthavare. 
Var och en kan med små restriktioner uttrycka sina åsik-
ter.  

Sverige har ganska liten korruption.  
Visserligen spelar det stor roll vilka föräldrar man har, 

men genom att arbeta i skolan kan man få högre utbildning 
och därmed en bra plats i samhället.  

Vi uppskattar vackra byggnader och högtidliga samman-
komster. 

Muslimer, kristna och ateister – vi är alla människor. Vi 
har alla känslor. Vi hyser kärlek till våra närmaste, vi vår-
dar våra barn, vi lider av sjukdomar, vi sörjer våra döda, 
vi måste alla dö. Vi borde förstå varandra bortom dogmer 
och strider.  

Vi lever i en farlig värld. Vi hotas av globala kriser, ar-
betslöshet, sjukdomar, krig, miljöförstöring, klimatföränd-
ringar. Vi har inte råd att vara utan varandra. Vi förlorar 
på att inte samtala.  
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Vi ser med förundran på den fantastiska skapelsen. Krist-
na som ateister grips av vördnad, muslimer faller ner med 
ansiktet mot Mekka och upprepar ständigt orden om 
Guds storhet, agnostiker läser ständigt om nya vetenskap-
liga rön. Vi grips alla av häpnad över de krafter som danat 
vår sol, vår planet, livet på jorden, vårt släkte, våra krop-
par och våra själar. Efter förmåga och kunskap gläds vi 
med alla de stora män och kvinnor som med ansträng-
ning, envishet och ibland med fara för sina liv har fört 
kunskapen om skapelsen framåt.  

Med denna gemensamma värdegrund borde vi till-
sammans kunna lösa viktiga uppgifter.  
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Demokrati, lag och rätt 
 

 
Riksdagshuset i Stockholm. Vi svenskar bestämmer själva vilka som 
kommer hit. Flera av dem som sitter här är hederliga och engagerade 
människor. 

Bild: http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagshuset_i_Stockholm 
Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/riksdagshus.jpg 

 
Till slut tar jag upp något som inte har med religion att 
göra: villkoren för att bo i vårt land, vårt styrelseskick, lag 
och rätt.  

Vårt samhälle är komplicerat. Uppgifterna är många och 
stora: Sjukvård, transporter, utbildning, forskning, byg-
gande, försvar, rättsväsen, för att bara nämna ett fåtal. 
Sverige samspelar med hela världen. Kunskap behövs på 
ofantligt många områden. Mycket få personer har full 
överblick. Vårt samhälle har mycket små likheter med det 
samhälle där Muhammed levde.  

Demokrati är inte det perfekta styrelseskicket. Det finns 
inget sådant – för människor är ofta blinda, egoistiska, 
giriga och grymma – men demokrati är kanske det minst 
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onda som finns. Den svenska ordningen har svagheter. 
Ändå försvarar jag vårt styrelseskick. 

Lagarna återspeglar vad vi tycker är rätt i samhället. De 
har stiftats av våra representanter i riksdagen, och alltså 
indirekt av oss alla.  

Innan en ny lag börjar gälla har det varit långa förbere-
delser: Frågor har diskuterats i ett eller flera partier. Öns-
kemål har uttalats. Regeringen har tillsatt utredningar, 
som har drivits av kunniga personer och någon jurist som 
kan skriva. Statistik samlas in och granskas för att politi-
kerna skall se omfattningen av problemen. Förslag lämnas 
till regeringen, som skickar ut det på remiss för att alla 
berörda instanser skall få uttala sig. Den blivande lagen 
granskas i lagrådet, som skall upptäcka eventuella motsä-
gelser mot tidigare lagar. Frågan diskuteras i utskott till 
riksdagen, där ledamöter med särskild kunnighet förhand-
lar fram en lösning. Därefter blir regeringens förslag före-
mål för votering, så det kan bli lag eller verkställas på an-
nat sätt. Den som vill ändra lagarna måste engagera sig 
politiskt och gå denna långa väg.  

För att lagarna skall efterlevas behövs polis. En god po-
liskår skall på ett effektivt sätt efterspana skyldiga och 
hjälpa dem som drabbats av brott.  

För att detta skall fungera, fordras att polisen får hjälp 
av allmänheten, och att de som vet något om brottet vågar 
vittna så att den skyldige kan dömas.  

De skyldiga skall dömas på ett öppet och rättvist sätt. 
Domen tjänar till att brottslingarna bestraffas, hindras från 
att begå fler brott, och den avskräcker andra. Förhopp-
ningsvis skall kriminalvården ge de skyldiga en möjlighet 
till ett bättre liv.  

Domarna skall döma rika och fattiga, kristna och mus-
limer oberoende av ras, religion och ekonomiska förhål-
landen, efter samma lagar och samma praxis. Domare 
skall inte kunna avsättas godtyckligt av politiker.  
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Även om allt detta inte fungerar som vi önskar, även om 
enstaka poliser är partiska och elaka, även om invandrare 
ibland får längre domar än svenskar för samma brott, och 
även om rika ofta klarar sig undan, så måste vi arbeta 
inom detta system.  

Beskattningen grundas på riksdagsbeslut. Vi betalar 
skatter för att barn skall skötas, ungdomar utbildas, sjuka 
vårdas, arbetslösa och fattiga få hjälp, åldringar få omsorg 
och trafiken skall fungera. Att smita från skatten är stöld. 

I Sverige gäller svensk lag. Svenskar accepterar inte sha-
rialagar eller straffsatser från Koranen. Vi accepterar inte 
uppenbara brott mot våra egna lagar, exempelvis köns-
stympning, hedersmord eller mord på någon som säger 
något ont om Muhammed. Vi accepterar inte att någon 
försöker ändra vårt styrelseskick med våld. Sverige har 
kraft att motsätta sig allt detta.  

Om förkunnelsen i en moské sprider hat och uppviglar 
till brott, så har säkerhetspolisen till uppgift att lyssna på 
sådan förkunnelse och förhindra att den fortsätter. 

 
Sveriges rikes lag.  

Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/lagen.jpg 



 

120 

Strategi för en svensk islam 

Religioner förändras 

Islam är inte densamma nu som på Muhammeds tid, inte 
densamma som i medeltidens Spanien. Europeisk islam 
skiljer sig från islam i Saudiarabien, Sudan eller Afghani-
stan. Islam kommer att få en annorlunda utformning i 
Sverige. Vi undrar alla hur svensk islam kommer att se ut.  

Det finns många möjligheter. Boken Vems Islam av Mo-
hammad Fazlhashemi har övertygat mig om hur många 
tankar om statsskick och korantolkning som ryms inom 
islam. Många av dessa tankar kan anpassas till svenska 
förhållanden.  

Utmaningarna som kristendomen har genomgått till 
följd av angreppen som antyddes på sidorna 26 och föl-
jande är verkliga. Ingen kan låtsas att de inte har inträffat. 
De är utmaningar också för dagens islam.  

Jag tar upp frågor som svenska muslimer måste ta ställ-
ning till: islam och demokrati, islam och naturvetenskap, 
islam och kvinnans ställning, islam och extremism. Några 
av frågorna hör hemma på riksplanet, andra i kulturföre-
ningarna, men de flesta måste besvaras av enskilda mus-
limer, så att dessa kan minska svårigheterna för sina när-
maste.  

Lågt tonläge 

Alla brukar försvara sin egen religion – eller brist på reli-
gion – och tycka den är bäst. För samtalets skull är det 
nödvändigt att tona ner beskyllningar om vantolkningar, 
okunnighet och lögner, gärna också hot om helvetiska 
straff. Då får vi tid att lyssna.  

Ni muslimer är övertygade om att Allah är stor och den 
ende sanne Guden, och att ingen någonsin kommer att bli 
som Muhammed. Kanske ser ni ändå att Koranen – hur 
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värdefull den är – har sin historia, sin utveckling och sina 
oklara punkter.  

I Bibeln skriver aposteln Paulus: 
 

Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraf-
ten skall vara Guds och inte komma från mig. 

2 Kor. 4:7 
 
Ibland tolkas detta ord bokstavligt: De viktiga perga-
mentsrullarna förvarades i lerkrukor. Jag tolkar det bild-
ligt: De kristna har fått en stor skatt i Bibeln. Men allt som 
människor gör är ofullkomligt. Vi kan älska det ofullkom-
liga. Ni kan fortsätta att älska islam, även om ni upptäcker 
att allt inte är perfekt och fullständigt. 

Islam och demokrati 

Inom islam finns många åsikter om staters styrelseskick. 
Den tidigare nämnda Benazir Bhutto, som under några 

år var premiärminister i Pakistan, skrev i boken Försoning, 
att även om demokrati inte är nämnd i Koranen, så är den 
dock i enlighet med Muhammeds föreskrift om att man 
skall höra de berörda före beslut:  

 
I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du 
hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta [för 
dem], skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. Glöm 
därför nu [deras fel] och be Gud förlåta dem.  

Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av 
vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till 
Gud; Gud älskar dem som sätter sin lit till Honom. 

Koranens budskap 3:159 
 
Så fungerar det i en demokrati. Det går också bra för dem 
som iakttar regeln om samråd: 
 

– – – medan det [som väntar] hos Gud är det bästa och 
det som består. [Det väntar] dem som tror och litar till sin 
Herre och som avhåller sig från de grövsta synderna och 
skamliga handlingar och som förlåter, [även] om vreden 
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har gripit dem, och som svarar när deras Herre kallar 
och som förrättar bönen och som [i allt] iakttar regeln om 
samråd och som ger åt andra av det som Vi skänker dem 
för deras försörjning.  

Koranens budskap 42:36-38 
 
Även om Koranen med detta avsåg andra processer än 
allmänna val i en demokrati, så är det en tröst att många 
muslimska rättslärde anser att demokrati är förenlig med 
Koranen.  

Många av er är upprörda över hur demokratier som 
USA, Storbritannien, Frankrike och Indien har handlat mot 
muslimer. Den frågan är ointressant när det handlar om er 
anpassning till det svenska samhället. Här är demokratin 
grundlagsfäst. Ni har valt att bo i vårt land. Vad jag öns-
kar är att ni med gott samvete kan arbeta demokratiskt här 
i Sverige. Med tanke på vad auktoritära statschefer har 
gjort i muslimska länder, så bör ni ge demokratin i Sverige 
en chans. 

Islam och naturvetenskap 

Hur skall islam ställa sig till de stora naturvetenskapliga 
upptäckterna? För en utomstående ser det lätt ut. Mu-
hammed uppmanar sina anhängare: 
 

Sök kunskap från vaggan till graven. 
– – –  
Det är obligatoriskt för varje man och kvinna att söka 
kunskap, om de så måste bege sig till Kina för att finna 
den. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Islamisk_vetenskap 
 

Under islams guldålder 800 – 1200 understöddes veten-
skapen. Jag citerar från den ovan nämnda boken Moham-
med Fazihashemi, Vems islam: 
 

Nyckeln till muslimernas vetenskapliga framsteg tycks 
ha varit att de skapat en harmoni mellan tro och vetande.  

sid. 25 
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Mu’taziliter ansåg [på 700- och 800-talen] att man skulle 
använda nya kunskaper och modern vetenskap, och de 
gav mänskligt förnuft och det logiska tänkandet företrä-
de i sina tolkningar.  
– – –  
Mu’taziliterna ansåg att Koranen måste betraktas som en 
skapelse av Gud. Koranen skulle ses som historisk och ha 
tillkommit under en bestämd tid och under speciella för-
hållanden. Ett sådant synsätt medför att tolkningen mås-
te ta hänsyn till de omständigheter som omgav dess till-
blivelse. Dit hör bland annat de kulturella, ekonomiska 
och sociala förhållandena under denna period.  

sid. 28 
 

I muslimska lärocentra hade man satt i system att ställa 
allt på huvudet genom en kritisk hållning. De lärde tog 
sig friheten att i sina diskussioner och inför varje påstå-
ende fråga: ”Varför inte tvärtom?” 

sid. 37-38 
 
Om dagens muslimer följer sådana tankegångar, så behö-
ver de inte förkasta naturvetenskapliga upptäckter på 
grund av stela korantolkningar av senare datum.  

Det borde vara naturligt att söka kunskap om naturen i 
skolor, på universitet eller inom forskningsinstitutioner, 
och kunskap om människans villkor i Koranen.  

En mer flexibel tolkning av Koranen befriar de rättslärde 
från att passa in vetenskapliga upptäckter i otydliga ko-
rancitat. En ifrågasättande inriktning kan på sikt leda till 
nya upptäckter – och möjligen också till en förmögenhet 
för upptäckaren.  

I miljonprogrammets förorter har kunskapsteoretiska 
frågor liten betydelse på kort sikt. På längre sikt är de där-
emot viktiga. Med en vettig korantolkning behöver nya 
svenskar inte skämmas för sin bakgrund, de undgår kon-
flikter med infödda svenskar och får större möjlighet att 
göra en insats för sig själva och sitt nya land.  
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Muslimska kvinnor i Sverige 

Kvinnor i Sverige brukar tycka att det är tråkigt att gå 
hemma, i varje fall under längre tid. Bostadsområdena har, 
jämfört med tidigare generationer, tömts på duktiga kvin-
nor. Bland dem som är hemma länge har andelen dumma, 
oföretagsamma och kuvade växt under de senaste genera-
tionerna. De duktiga som blivit kvar har det tråkigt. Själv-
förtroendet minskar. Kvinnor som är instängda i sina lä-
genheter riskerar att drabbas av psykosomatiska åkommor 
och depressioner.  

Visst finns det frestelser i arbetslivet när man hela tiden 
träffar människor av motsatt kön, känslor är intensiva och 
kroppskontakt vanlig. Visst händer det saker på firmafes-
ter och internat. Visst slutar många äktenskap i skilsmäs-
sa. Människor är inte perfekta, och vårt system är inte per-
fekt. De flesta svenskar tycker ändå att kvinnor i förvärvs-
arbete är effektivare och lyckligare än kvinnor som är in-
låsta i hemmet med ensidiga arbetsuppgifter och satta 
under ekonomiska förmyndare.  

Bruket av niqab växlar mellan olika platser och olika ti-
der. Exempelvis har användningen i Egypten ökat kraftigt 
under de senaste 20 åren. I Sverige är burka och niqab 
omöjliga på de flesta ställen. Bruket av hijab är däremot 
accepterat. Uniformer kan anpassas till måttliga religiösa 
krav. En sikhisk turban fick användas på Storstockholms 
Lokaltrafik, om den var av rätt färg och försedd med ett 
märke från arbetsgivaren.  

I fråga om kvinnans ställning finns olika uppfattningar 
inom islam. Muhammed förbättrade villkoren för kvin-
norna i den utsträckning som var möjlig på hans tid. Det 
finns mer att göra nu.  

Kära muslimer: För era kvinnors skull, låt er inte be-
gränsas av de strängaste tolkningarna av Koranen, utan 
gör det möjligt för dem att förvärvsarbeta och lära sig 
svenska!  
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Islam på folkspråket 

Språk är och kommer att förbli svårt för invandrare. Ett 
barn till en turkisk muslim måste kunna turkiska för att 
prata med mamma och pappa, svenska för att kunna prata 
med sina kompisar, studera och få arbete, arabiska för att 
förstå Koranen, och naturligtvis också engelska för att det 
lärs ut i skolan och är nödvändigt vid resor och högre ut-
bildning.  

Fyra språk är mycket. Att lära sig språk är en stor inve-
stering. Kraven på barnen borde minska.  

Vad gäller arabiskan ser det hoppfullt ut: Mohammed 
Knut Bernströms översättning (eller parafras) Koranens 
budskap har gott anseende, är väl kommenterad, billig att 
köpa, fritt tillgänglig på Internet och delas ibland ut gratis. 

Islam på folkspråket har stor betydelse för de troende. 
Inte bara yrkesreligiösa får tänka över vad islam betyder. 
Som man säger på svenska företag: När bara chefen tänker, 
så blir det inte mycket tänkt. Detta stämmer väl med synen 
på imamens roll. Denne är inte en medlare mellan Allah 
och den enskilde. Den enskilde muslimen har ansvar för 
sitt eget liv. 

I den turkiska moskén i Fittja blir önskemål om att pre-
dikan på fredagsbönen översätts till svenska allt vanligare. 

Någon statlig svensk imamutbildning finns inte. Frågan 
har utretts seriöst, och det blir kanske någon lösning inom 
några år. Det måste vara en tillgång för muslimska kultur-
föreningar att inte behöva anlita tillfälligt inflyttade turkar 
som imamer.  

Nyfrälsta 

Varje organisation vill ha fler medlemmar. En islamsk kul-
turförening måste vara glad över varje ny hängiven besö-
kare till sin moské.  

Den nyfrälste har tagit ett stort steg, antingen han har 
ryckts upp ur en likgiltig inställning eller rent av konverte-
rat från en ljum kristendom. Han offrar sin anonymitet i 
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det svenska samhället för något som väcker misstro, där-
för att han hoppas på ett rikare och bättre liv genom att 
följa Koranens bud.  

Samtidigt är han sårbar. Kanske har han lämnat en be-
svärlig social miljö. Han vet inte vad som fordras. Han ser 
upp till sina nya ledare och litar blint på deras ord. Kultur-
föreningen har ansvar för att leda den nyfrälste in på vä-
gar som inte präglas av extremism. 

Se upp med hatpropaganda 

Som gäst i Sverige – nu talar jag om politiska flyktingar 
utan permanent uppehållstillstånd – får man ålägga sig 
begränsningar vad gäller att delta i konflikter i andra län-
der. Sverige skall inte vara en fredad bas för terrorister.  

Trots att de flesta svenska muslimer använder en fredlig 
tolkning av Koranen, så finns risken att moskéer och is-
lamska konferenser utnyttjas till hatiska anföranden och 
rekrytering av aktiva islamister som är beredda att döda. 
Jag hoppas att svenska muslimer är medvetna om detta 
och hjälper till att hålla vakt mot hatpropaganda efter fre-
dagsbönen.  

Fatwor, mordhot, terror 

Majoriteten av muslimer gagnas inte av fördömande fat-
wor som den mot Salman Rushdie. Inte heller har vreden 
mot danska Muhammedteckningar eller Lars Wilks skisser 
ökat förståelsen för islam i västvärlden. Mord och terror 
kommer att väcka hätska reaktioner i väst. Upptrappning 
till internationell nivå av svenska konflikter kommer inte 
att gagna svenska muslimer av någon riktning.  

Arbeta som frikyrka 

På 1800-talet föddes frikyrkorörelsen i Sverige. De frälsta 
ville fira sina gudstjänster utan att styras av präster som 
representerade överheten. Till en början träffades de 



 

127 

hemma hos varandra. Sedan byggde de under stora upp-
offringar enkla kapell.  

Efter en lång kamp blev de erkända. De frikyrkliga arbe-
tade hårt och drack ingen alkohol. Samhället gav inga bi-
drag. Frihet från fattigdom blev ett tecken på att Gud var 
med dem. Arbete och affärsverksamhet uppmuntrades. 
Gudstjänsterna följdes av informella samtal, där viktiga 
riktlinjer drogs upp. Vanan att organisera sig ledde många 
år efteråt till en stark representation i politiska organ, t.ex. 
en övervikt av nykterhetsvänner i riksdagen.  

Svenskspråkiga imamer som försörjer sig på ett vanligt 
yrke får fler kontakter med det svenska samhället och fler 
kontakter med medlemmarna i sina kulturföreningar än 
inhyrda imamer från andra länder. De egna imamerna kan 
inta en friare hållning till stela Korantolkningar.  

Det finns en risk att islamska kulturföreningar gör sig 
alltför beroende av saudiarabiska oljepengar. Ingen betalar 
hundratals miljoner kronor utan att vilja få något tillbaka. 
Pengar till dyra moskéer medför inspektioner från givarna 
och minskad rörelsefrihet. Församlingarnas självkänsla får 
en knäck. Inhyrda imamer kan på sina finansiärers upp-
drag förkunna en fundamentalistisk islam. 

Allt för mycket svenska bidrag skapar beroenden av an-
nat slag. Alltför frikostigt stöd via skattemedel väcker av-
und och vrede i somliga politiska läger.  

Fria islamska kulturföreningar kan starta en engagerad 
folkrörelse, lika vital som folkrörelserna i Sverige var för 
100 år sedan.  

Isolering eller delaktighet 

Som invandrare vill man följa utvecklingen i sitt hemland. 
Det är en stor förmån att kunna se hemlandets TV och 
ringa hem, när det inte är möjligt att resa av ekonomiska 
eller politiska skäl.  
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Att helt isolera sig från det svenska samhället är där-
emot en tvivelaktig strategi, t.ex. genom att inte se eller 
låta sina barn se på svensk TV.  

 

 
TV-antenner på ett hyreshus i Rinkeby. 

Högupplöst bild: http://hansblock.se/muslimer/antenner.jpg 
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Tänk på barnen! 

Barnen får lida när en familj isolerar sig. Vem skall de lita 
på, pappan som ger dem mat och kläder, eller kompisarna 
som vet hur Sverige fungerar? Risken finns att unga poj-
kar missförstår det svenska samhällets krav och under 
ensidigt kamrattryck hamnar i kriminella gäng. 

Tonårskonflikter kan vara upprivande. Att uppfostra 
barn är svårt nog när man lever i ett accepterande samhäl-
le. Som en gammal man kan jag bara vädja till föräldrarna: 
Lyssna på era barn och försök sätta er in i deras situation, 
deras omgivning och de värderingar som finns där.  

Om en muslimsk man tycker att kvinnorna i hemlandet 
inte har det bra nog, och om han vill fullfölja Muhammeds 
arbete för kvinnorna, så kan han göra en viktig insats för 
nästa generation: han kan hjälpa sin dotter med läxorna. 
Då kommer flickan lättare in i någon bra skola, klarar uni-
versitetsutbildning och får ett yrke som hennes mormor 
inte kunde drömma om.  

Dessutom kan papporna se till att barnen kommer till 
sina aktiviteter, titta på deras matcher, ta med kaffe till 
pauserna, kanske bli tränare i sonens fotbollslag. Det är ett 
utmärkt sätt att få kontakt med andra intresserade föräld-
rar och få barnen att känna att någon bryr sig om dem. Det 
verkar inte ha mycket med Allah att göra, men insatser för 
familjen är väl i enlighet med Koranens bud? 

Utbildning 

Att vara välutbildad är bra på alla sätt: Man gör mer nytta, 
får högre anseende, tjänar mer pengar och har roligare. 
Det är inte omöjligt för personer med utländsk bakgrund 
att nå höga positioner i Sverige. Nyamko Sabuni, född i 
Burundi, vars far var politisk flykting, har blivit invand-
rarminister. Själv behandlades jag av en kvinnlig irakisk 
läkare i hijab på hjärtkliniken på Danderyds sjukhus. Hjär-
tat klappar på samma sätt hos muslimer som hos kristna 
och ateister.  
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Högutbildade får ta del av vetenskapliga framsteg, som 
gör att kristna och muslimer modifierar synen på sin tro 
och skärper argumenten för sin övertygelse.  

Unga muslimer måste på alla sätt uppmuntras att skaffa 
sig utbildning. 

Blandäktenskap 

Kärlek kommer att växa mellan unga män och kvinnor av 
olika nationaliteter. Kulturkrocken blir en mycket svår 
uppgift för de unga. Kompromisser blir nödvändiga. 

Som föräldrar måste vi göra vad vi kan för att stödja 
våra barn. Det är vår stora uppgift i livet. Barnen gör val 
som vi ibland har anledning att ifrågasätta, men vi måste 
hjälpa dem hur de än väljer.  

Jag behöver inte påpeka att hedersmord är grova lag-
brott som leder till livslånga tragedier för alla inblandade.  

Det är inte säkert att islamska äktenskapsregler kan till-
lämpas när den muslimska minoriteten är så liten.  

Dialog 

Det är lätt att bli isolerad från det svenska samhället. Det 
är omöjligt att förstå svenska värderingar utan att tala med 
svenskar. 

Försök hitta sätt att ta reda på hur folk verkligen har 
det! Träffa människor nära er! Leta efter de bästa! Sök upp 
toleranta och vidsynta människor som har tid över! Försök 
att förstå att även svenska seder kan vara värdefulla! 

Islamska kulturföreningarna kan göra mycket för att 
underlätta en dialog.  

Politisk aktivitet 

Det finns flera möjligheter att påverka vårt samhälle. Poli-
tiska partier ger inblick i andras åsikter. Tala om era egna 
på ett tydligt sätt! Påpeka orättvisor och hitta medel att 
göra något åt dem! 



 

131 

Det finns många sätt att göra sin röst hörd: insändare i 
tidningar, bloggar på nätet, demonstrationer. Om man 
yttrar sig på möten brukar det snabbt leda till att man blir 
invald till någon förtroendepost, och man får en större 
plattform att stå på. Arbetet är stimulerande, och det ger 
resultat efter ett antal år. 

Välkomna! 

Vi infödda väntar med spänning på hur svensk islam 
kommer att se ut.  

Själv tror jag inte att Allah finns, men låt oss för Guds 
skull vara hyfsade och rättvisa mot varandra och respekte-
ra varandras åsikter! Välkomna in i det svenska samhället! 
Skapa en härligt blågul islam! 
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Att läsa 

 
Koranens Budskap, översatt och kommenterad av Mo-
hammed Knut Bernström.  
Finns i sin helhet på 
http://www.koranensbudskap.se/ 
Alla citat är tagna från nätupplagan. 
 
Koranen översatt av K. V. Zetterstéen 1917, mera orda-
grant än Bernström. 
 
Bibeln översatt 2000.  
Finns i sin helhet på  
http://www.bibeln.se/las/sok 
Alla citat är tagna från nätupplagan.  
 
Bibeln 1917 års översättning finns (bland Bibeln på många 
andra språk) på  
http://www.biblegateway.com/ 
 
Abdolah, Kader: Sändebudet, Norstedts, Stockholm 2010 
 
Bhutto, Benazir: Försoning, Natur och kultur,  
Stockholm 2008 
 
Fazlhashemi, Mohammad: Vems islam, Månpocket, Nor-
stedts Stockholm 2010 
 
Hedges, Chris: Amerikanska fascister, Ordfront, Stock-
holm 2008 
 
Hedin, Christer; Islams historia, Dialogos förlag, Stock-
holm 2010 
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Hjärpe, Jan: 99 frågor om islam, Leopard förlag, Stock-
holm 2008 
 
Hjärpe, Jan: sharia, Norstedts, Stockholm 2005 
 
Karlsson, Ingmar: En delad värld, Wahlström och Wid-
strand, Stockholm 2010 
 
Karlsson, Ingmar: Islam och Europa, Wahlström och Wid-
strand, Stockholm 1994 
 
Larsson, Göran: Att läsa Koranen, Verbum, Stockholm 
2006 
 
Ouis, Pernilla och Roald, Anne Sofie: Muslim i Sverige, 
Wahlström och Widstrand, Stockholm, 2003 
 

Tack 

Ett stort tack vill jag rikta till mina muslimska vänner, som 
villigt, frikostigt och med stolthet berättat för mig om sin 
tro och sina seder. Jag nämner inga namn, för att inte nå-
gon fläck skall falla på dem för mina åsikters skull.  

Tack också till de aktiva kristna som för en konstruktiv 
och tolerant dialog med svenska muslimer och som accep-
terat mig som samtalspartner.  
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Författaren 

Hans Block, nu pensionerad, har arbetat som matematiker, 
statistiker, lärare, programmerare och IT-säkerhetschef. 
Han är fil. lic. i datavetenskap. Han har varit anställd på 
bl. a. Statistiska Centralbyrån och Lunds Universitet. Sär-
skilt har han intresserat sig för kryptering, säkerhets- och 
integritetsfrågor. 

I hans släkt har under flera generationer funnits präster, 
många i gammal schartauansk tradition. Detta har lärt 
honom att känna igen fundamentalistiska drag i islam. 
Efter en kris på 60-talet slutade han att tro på Gud och 
drogs till en naturvetenskaplig världssyn. Han älskar fort-
farande kristen musik och trivs i kyrkligt umgänge. Han 
är nyfiken att förstå varför människor är religiösa. Han har 
haft många kontakter med politiska flyktingar.  

Han har tidigare givit ut två självbiografiska böcker Jag 
var sjuk och Guds barnbarns träldom och lic.-avhandlingen 
Sport-Sort, Sorting Algorithms and Sport Tournaments.  
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Sverige är fullt av kontraster. I vårt land lever nästan en halv 
miljon människor med muslimsk bakgrund.  

Nya svenskar skall mötas med respekt. Utöver bostad, arbete 
och språkundervisning har de rätt till religionsfrihet: frihet till 
eller från religion.  

Religion kan stärka hemkänslan i ett främmande land och ge 
tröst i en svår värld. Den är en viktig nyckel till kultur och sed-
vänjor. När olika trosuppfattningar har skapat misstänksamhet, 
konflikter och till och med våld behöver infödda och invandrare 
mötas i förtroendefyllda samtal.  

Ingen part behöver acceptera allt som sägs. Båda religionerna 
har en blodig historia. Både Bibelns och Koranens uppgifter har 
motsagts av vetenskapliga upptäckter.  

Hans Block jämför på ett personligt sätt islam, kristendom och 
ateism. Han hoppas att svenska muslimer tar till sig värdefulla 
delar av vår kultur och utvecklar en tolerant svensk islam.  
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