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SKANDINAVIAS FØRSTE
JIHADISTER
"
Nyoppdagede primærkilder viser et skandinavisk innslag blant afghanaraberne
i 1980-årene. Jihadismen i nord er antakelig eldre enn tidligere antatt.
thomas hegghammer
Når kom egentlig jihadismen til Skandinavia?
Fenomenet kan fremstå som relativt nytt, siden
det kun er de siste ti årene vi har sett islamistiske
terrorangrep og høye antall fremmedkrigere. De
spesielt interesserte vet at jihadistnettverkene i
Skandinavia er noe eldre og at det allerede i 1990årene ble avdekket militante miljøer i både
Danmark og Sverige. I denne artikkelen skal vi se
at jihadismens nordiske røtter går enda lenger tilbake, til 1980-årene og krigen i Afghanistan. Nye
primærkilder viser at det var kontakt mellom
muslimer i Skandinavia og det arabiske fremmedkrigermiljøet i Peshawar så langt tilbake som til
1985 og at et lite antall personer reiste til Afghanistan for å sloss. Dette viser at den transnasjonale
jihadistbevegelsen nådde Skandinavia relativt tidlig og at miljøene som ble avdekket her i 1990årene ikke oppsto i et vakuum.
Artikkelen undersøker i hvilken grad ikkeafghanske muslimer i Skandinavia var involvert i
Afghanistan-krigen i 1980-årene, med sikte på å
belyse spørsmålet om når og hvordan jihadismen
først kom til uttrykk i Skandinavia. Jeg bruker begrepet «jihadisme» i betydningen transnasjonal
voldelig islamisme.1 I ordet «transnasjonal» ligger

en idé om at den voldelige aktiviteten ikke er begrenset til aktørens opprinnelsesland. Typiske
eksempler på transnasjonal jihadisme er fremmedkrigervirksomhet, voldsangrep utenfor konfliktsoner (slik som terrorangrep i Vesten) og
støttearbeid til slike aktiviteter.2 I denne sammenhengen vil derfor ikke-afghanske muslimers
fremmedkrigerreiser og støttevirksomhet til
Afghanistan-krigen falle innenfor begrepet, mens
eksilafghaneres aktiviteter havner utenfor.
Studien er et biprodukt av et større forskningsprosjekt om afghanarabernes historie i 1980årene, hvor jeg gikk systematisk gjennom en stor
mengde arabiske primærkilder, slik som bøkene,
tidsskriftene og reiseskildringene til de arabiske
fremmedkrigerne i Afghanistan.3 Underveis
noterte jeg alle henvisninger til Skandinavia, og
det er disse jeg presenterer her. Jeg har i tillegg gått
gjennom sekundærlitteraturen om islamisme i
Skandinavia, søkt i Retriever på norsk pressedekning av Afghanistan i 1980-årene, og intervjuet et
lite antall personer som var aktive i det muslimske
miljøet i Norge på samme tid. Studien er ikke utfyllende, og den har et norsk bias i kildetilfanget,
men den er et første steg i en utforsking av jiha-
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dismens tidlige historie i Skandinavia, en tematikk
som til nå nesten ikke har vært behandlet i forskningslitteraturen. Artikkelen består av fire deler:
en litteraturgjennomgang, en beskrivelse av den
politiske konteksten, en presentasjon av de nye
kildene og en diskusjon av deres betydning.
JIHADISMENS HISTORIE I SKANDINAVIA

Jihadismens historie i Skandinavia er understudert, men noe vet vi.4 I grove trekk skisserer
litteraturen et fenomen som startet i 1990-årene
med støttevirksomhet til militante grupper i utlandet.5 Danmark var først ute. Tidlig i 1990-årene
hadde et miljø på flere titalls personer tilknyttet
den egyptiske gruppen al-Gama‘a al-Islamiyya
(gi).6 Sverige fikk i midten av 1990-årene et
liknende nettverk som drev omfattende støttevirksomhet for den algeriske gruppen Groupe Islamique Armé (gia).7 Begge miljøene inngikk i
større internasjonale nettverk med forgreninger
til andre grupper, og gjennom hele 1990-årene
sendte de folk til treningsleirer i Afghanistan.8
Noen få personer skal også ha reist som fremmedkrigere i 1990-årene til Bosnia, Tsjetsjenia og
muligens Kasjmir.9
På 2000-tallet begynte angrepsaktiviteten på
skandinavisk jord.10 Karikaturstriden genererte
særlig mye aktivitet i Danmark med Glostrupsaken (2005), Vollsmose-plottet (2006), Glasvejsaken (2007), samt flere angrepsplott mot
Jyllandsposten og et økseangrep på karikaturtegneren Kurt Westergaard.11 Svenske jihadister angrep lite hjemme, men var aktive i al-Qaidanettverk i utlandet, spesielt i Irak. Likevel kom
Sverige nær en tragedie med Stockholm-angrepet
i 2010.12 Gjennom 2000-tallet fortsatte også støttevirksomheten og fremmedkrigervirksomheten
til steder som Irak, Pakistan og Somalia.
I 2010-årene ble miljøene større og fikk en
sterkere lokal forankring, ikke minst på grunn av
fremveksten av såkalte «gateway groups», slik som

Profetens Umma i Norge og Kaldet til islam i
Danmark. Dette var organisasjoner som markerte
seg offentlig med radikal retorikk, men som ikke
planla angrep og derfor unngikk lovens lange arm.
De tiltrakk seg en ny generasjon innvandrerungdom som hadde vokst opp i Skandinavia og konvertitter. Mange av dem inngikk senere blant de
over 500 skandinaviske muslimene som reiste til
Syria som fremmedkrigere mellom 2012 og 2015.
Senere kom flere angrep inspirert av Den islamske
staten, blant annet i København i 2015 og i Stockholm i 2017. I dag har strenge mottiltak stoppet
reisevirksomheten og svekket gateway-gruppene,
men nettverkene har overlevd, særlig i Sverige,
hvor sikkerhetstjenesten säpo følger et miljø på
over 700 personer.13
Men hvordan oppsto de første jihadistmiljøene? Takket være Matias Seidelins bok Allahs
danske krigere vet vi mest om det danske alGama‘a al-Islamiyya-nettverket i København og
Aarhus.14 Det vokste for alvor fram etter 1992 da
Tal‘at Fu’ad Qasim (Abu Talal) og et titalls andre
egyptiske gi-veteraner kom som asylsøkere fra
Peshawar i Pakistan til Danmark. Der knyttet de
seg til et radikalt miljø rundt den palestinske
imamen Ahmed Abu Laban i Tawba-moskéen i
København. Vi vet mindre om opphavet til giamiljøet rundt Brandbergen-moskéen i Haninge
utenfor Stockholm, men sannsynligvis spilte
nyankomne militante en rolle også her. En av de
sentrale personene i miljøet, algerieren
Abdelkarim Deneche, hadde kommet til Sverige i
1992, sannsynligvis som allerede aktiv fis- eller
gia-medlem. Men det har vært uklart i hvilken
grad det fantes et radikalt vertsmiljø der fra før.
Ser vi nøyere på litteraturen, finner vi enkelte
indikasjoner på at det var radikale islamistmiljøer
i Skandinavia allerede i 1980-årene. Ifølge Seidelin
hadde Tawba-moskéen i København fått en mer
utpreget islamistisk profil på slutten av 1980årene. Personer fra miljøet demonstrerte utenfor
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den sovjetiske ambassaden i København hver årsdag for invasjonen av Afghanistan, og de samlet
inn penger til de afghanske Mujahidin fra senest
1987.15 Et av medlemmene, den senere kjente
danske jihadisten Said Mansour, skal på denne
tiden ha samlet inn penger til Mujahidin-lederen
Abd Rabb al-Rasul Sayyaf og trykket Afghanistanrelatert jihadistlitteratur på et eget lite forlag kalt
al-Nour.16 Og i 1990 kom gis åndelige leder, den
såkalte «blinde sjeiken» Omar Abd al-Rahman, til
Danmark for å holde forelesninger etter invitasjon
fra Ahmed Abu Laban og Tawba-moskéen. I
Norge må det også ha vært interesse for Afghanistan-krigen i 1980-årene, fordi Mohammed
Bouras, daværende leder i Islamsk råd i Norge,
fremviste i en bok fra 1998 detaljert kunnskap om
afghanaraberne idet han omtalte «Abdallah
Azzam, Abu Othman, Abu Hamzah, Yahya
Sanyor, Abdus-Samad Meftah, Abu Dajjanah og
mange andre som forlot sine kjære og kom til
Afghanistan for å hjelpe.»17 Om Sverige vet vi
mindre, men ifølge Jonas Otterbeck inneholdt det
svenskspråklige islamske tidsskriftet Salaam
[Fred] artikler om Afghanistan på denne tiden.18
Vi finner også hint i litteraturen om fremmedkrigerreiser fra Skandinavia til Afghanistan i
1980-årene. Michael Taarnby skriver at «et ukjent
antall danske statsborgere eller personer med opphold i Danmark reiste til Afghanistan på 1980tallet for å delta i jihad mot den sovjetiske
okkupasjonen.»19 Seidelin nevner at det i Tawbamoskéen tidlig i 1990-årene var «omkring ti
veteraner fra Afghanistankrigen som alltid satt og
ba for seg selv i et hjørne.» Brynjar Lia og Petter
Nesser skriver at «flere kilder hevder at en
håndfull norske statsborgere befant seg i konfliktområdet på [1980-tallet]».20 Det mest håndfaste
beviset så langt er Marco Nilssons intervju med to
personer i Sverige, «Ahmed» og «Hamza», som sa
de hadde kjempet i Afghanistan i 1980-årene og
at førstnevnte hadde tilbragt tid i Abdallah

Azzams gjestehus i Peshawar.21 Som vi skal se var
Ahmed og Hamza ikke alene, men først litt om
den politiske konteksten på denne tiden.
AFGHANISTAN OG SKANDINAVIA I 1980-ÅRENE

I desember 1979 invaderte Sovjetunionen Afghanistan for å berge det vaklende kommunistiske
regimet i Kabul. Det ble starten på en lang og
blodig krig. Den røde armé trakk seg ut i 1989,
men krigen fortsatte til det afghanske kommunistregimet ble styrtet våren 1992. Den afghanske
motstandsbevegelsen, kjent som Mujahidin, nøt
stor folkelig sympati fra både den muslimske
verden og Vesten, og mottok betydelig økonomisk
støtte fra stater som Saudi-Arabia og usa. Motivasjonen for den eksterne støtten varierte: Vestlige
stater så på konflikten som en anledning til å
skade Sovjetunionen, den vestlige venstresiden så
den som en kamp mot imperialismen, mens muslimske stater og organisasjoner var opptatt av å
vise solidaritet med andre lidende muslimer. Det
var bred konsensus i den muslimske verden om at
motstandskampen utgjorde en legitim jihad, og
krigen ble omtalt som sådan av muslimske geistlige så vel som statsledere.
Islamister i den arabiske verden så det som en
religiøs plikt å støtte kampen, og de engasjerte seg
tungt i støttevirksomheten for Mujahidin og
hjelpearbeid for den afghanske sivilbefolkningen.
Enkelte ideologer, spesielt palestineren Abdallah
Azzam, gikk lengre og mente at muslimer var
pliktet til å sloss ved afghanernes side. Azzam
flyttet selv til Pakistan i 1981 og opprettet i 1984 en
organisasjon i Peshawar kalt Tjenestekontoret
som tilrettela for utenlandske krigsfrivillige. Dette
gjorde han sammen med Osama bin Laden, som
finansierte gildet. Fram til sin død i et attentat i
1989 drev Azzam aktiv internasjonal rekruttering
av fremmedkrigere gjennom egne bøker, tidsskriftet al-Jihad og omfattende foredragsvirksomhet i Midtøsten, Europa og usa. Dette bidro
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sterkt til at om lag 7000 muslimske fremmedkrigere – de såkalte afghanaraberne – reiste til
Afghanistan i siste halvdel av 1980-årene.22
Afghanaraberne var et ikke-statlig fenomen:
Mange stater, inkludert europeiske land, tolererte
fremmedkrigervirksomheten, men de støttet den
ikke aktivt, slik enkelte skribenter har hevdet.23
I Skandinavia, som i 1990 hadde cirka 18
millioner innbyggere, bodde det på denne tiden
mellom 140 000 og 190 000 muslimer: mellom
50 000 og 100 000 i Sverige, cirka 55 000 i
Danmark og cirka 36 000 i Norge.24 Så godt som
alle var kommet etter 1965, de første som arbeids-

!
Lars Løkke Rasmussen reiste til Pakistan
og lot seg avbilde i pakistansk kjortel og
med kalasjnikov i hånden.

"
innvandrere, de neste gjennom familiegjenforening, og noen (i 1980-årene) som flyktninger. De
utgjorde en etnisk blandet befolkning hvis
sammensetning var noe ulik i de tre skandinaviske
landene, blant annet hadde Sverige en høyere
andel arabisktalende enn Norge og Danmark.25 I
alle tre landene var den muslimske befolkningen
sterkt fragmentert langs etniske og språklige linjer.
De var også i gjennomsnitt lavt utdannet og lite
politisert, men i løpet av 1980-årene hadde graden
av organisering i trossamfunn økt kraftig.26 Vi vet
imidlertid lite om de utenrikspolitiske holdningene i de muslimske miljøene på denne tiden,
ettersom islamforskningen ikke har beskjeftiget
seg med dette.
I samfunnet for øvrig fikk Afghanistan-krigen
betydelig oppmerksomhet, og det var ukontroversielt å støtte Mujahidin. En ting var alle
solidaritetsorganisasjonene og hjelpeorganisasjonene som med støtte fra både folk og

myndigheter sendte nødhjelp til Afghanistan. En
annen ting var aktørene på ytre venstre og høyre
fløy som bidro med militær støtte. I Norge for eksempel samlet Rød Ungdom i 1984 inn rundt 120
000 kr for det eksplisitte formål å kjøpe våpen til
Mujahidin-kommandanten Ahmed Shah Massoud, mens et nettverk av høyreorienterte antikommunister rekrutterte et lite antall norske
leiesoldater til Afghanistan.27 I tillegg ga politikere
og myndigheter sin velsignelse til motstandskampen, for eksempel reiste det norske Stortingets
utenrikskomite til Peshawar og møtte Mujahidinledere i 1986.28 I Danmark tok lederne for tre
borgerlige ungdomspartier, inkludert daværende
leder i Venstres ungdom og nåværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, kontakt med
Tawba-moskéen i 1987 om en felles pengeinnsamling til Mujahidin.29 I 1988 reiste Rasmussen selv
til Pakistan for å avlevere pengene og lot seg
samtidig avbilde i pakistansk kjortel og med kalasjnikov i hånden.
I tillegg drev afghanske flyktninger støttevirksomhet for krigen i hjemlandet. I både Danmark
og Norge hadde Mujahidin representanter som
blant annet produserte tidsskrifter. Et av dem, Den
danske mujahed, var på dansk og ble produsert i
Aarhus i 1988 og 1989 for Information Bureau of
Afghan Mujahideen in Denmark av en redaktør
ved navn Ahmad Shah Qayumi.30 To andre,
Afghanistan og Rastgoyan [De sannferdige], var
på dari og pashto, og ble produsert i København
på henholdsvis starten og slutten av 1980-årene.31
Begge to tilhørte partiet til Sibghatullah
Mujaddidi, som hadde bodd fire år i København i
1970-årene.32 I Oslo drev afghaneren Mohamed
Wolasmal et informasjonssenter kalt «Mujahid»
som ga ut to tidsskrifter på pashto, et kalt Mujahid
Wolas [Mujahid-nasjonen] (fra 1986), og De Afghanistan Jang [Slaget om Afghanistan] (fra
1987).33 En annen afghansk eksilaktivist i Norge
var Hizb-e Islami-tilknyttede Mohammad Tariq
177

Opprinnelig trykket i Babylon med Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0
DOI til publisert versjon: 10.5617/ba.6735

thomas hegghammer
Bazger, som fra 1988 drev et representasjonskontor kalt Dawat Independent Media Center fra
Lillestrøm-området utenfor Oslo. Fra 1988
publiserte han et tidsskrift på dari og pashto kalt
Dawat [Kallet] «som henvendte seg til afghanere
i […] Norge, Sverige og Danmark.»34
Dette foregikk for øvrig ikke bare i
Skandinavia; Mujahidin publiserte flere hundre
tidsskrifter i løpet av krigen, og over tretti av dem
ble produsert i Europa og usa.35 I Skandinavia
som i andre vestlige land var det etter alt å dømme
lite kontakt mellom de afghanske støttenettverkene og de ikke-afghanske miljøene som beskjeftiget seg med Afghanistan, noe som antakelig
skyldtes en kombinasjon av språkforskjeller og
ulike politiske interesser. De afghanske eksilaktivistene representerte en nasjonalistisk form for
islamisme som skilte seg fra den transnasjonale
ideologien til afghanaraberne på flere punkter.
Mens eksilafghanerne hadde mest kontakt med de
afghanske Mujahidin-partiene – med noen unntak, som vi skal se nedenfor – hadde de arabiske
islamistene først og fremst kontakt med
afghanaraberne i Peshawar.
SKANDINAVISKE MUSLIMER OG AFGHANISTAN

Primærkilder fra afghanarabersamfunnet i Peshawar vitner om jevnlig kontakt med arabiske islamister i Skandinavia under siste halvdel av
1980-årene. En første indikasjon er at Abdallah
Azzams tidsskrift al-Jihad ble distribuert i alle de
skandinaviske landene. Fra og med mars 1986
inneholder al-Jihad en liste over internasjonale
distributører, og her er alle de skandinaviske
hovedstedene representert, ved siden av 14 andre
byer i Midtøsten og Europa. Adressene var «Islamic Center, Youngs gate 7, Oslo 1, Norwoy», «Islamiska forbunder, Högbergsgatan 59, S-116-20
Stokholm» og «aziz alwaly/Scandiagade 58,
4tu/2450 kph, sv, danmark».36 Fra september
1986 er også lokale løssalgspriser trykket på tids-

skriftets forside, og her finner vi både Sverige og
Danmark (prisen i begge land var 15 kroner).37 AlJihad ble først lansert desember 1984, så det
faktum at formell kontakt var opprettet allerede 15
måneder senere tyder på at de involverte miljøene
hadde gode kontakter fra før i internasjonale islamistmiljøer. Som vi skal se nedenfor hadde
bladet svenske lesere allerede sommeren 1985, noe
som vitner om en meget rask informasjonsflyt.
Mottakeren på den danske adressen er ukjent,
men de svenske og norske adressene peker mot
søstermiljøene Islamiska forbunden (if) i Stockholm og Rabita i Oslo. Det norske mottakspunktet
skal ha blitt håndtert av en nordafrikaner som
først var tilknyttet Islamic Cultural Center, men
som ble med i Rabita da det ble etablert i 1987.38
En annen person tilknyttet Rabita i 1989 sier han
leste al-Jihad regelmessig.39 Islamiska forbunden
og Rabita var arabiskdominerte organisasjoner
med henholdsvis cirka hundre og tjue aktive
medlemmer rundt 1989 og hadde regelmessig
kontakt med hverandre.40 Begge var kjent for sine
forbindelser til Det muslimske brorskapet, så kontakten mellom Skandinavia og Peshawar kan ha
oppstått gjennom internasjonale brorskapsnettverk.41 Afghanaraberbevegelsen hadde et stort
innslag av muslimbrødre. Ikke minst hadde
Abdallah Azzam selv vært sentral i det jordanske
brorskapet, og vi vet at han brukte sitt store nettverk av brorskapskontakter til å spre informasjon
om Afghanistankrigen.
Det er uklart hvordan selve distribusjonen foregikk. Kanskje var adressene i al-Jihad mottakspunkter hvor abonnenter kunne hente sin utgave
hver måned. Formodentlig forekom også løssalg,
ettersom løssalgsprisen var trykket på bladet og
det var fullt mulig å få al-Jihad sendt hjem til seg
for 25 dollar per år.42 Kanskje hadde Islamiska forbunden og Rabita bokutsalg hvor al-Jihad ble solgt
over eller under disk. Vi vet heller ikke hvor stor
den skandinaviske distribusjonen var. Den globale
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distribusjonen av al-Jihad var på cirka 15 000 eksemplarer i 1986–1988 og cirka 35 000 eksemplarer fra 1988 til 1990.43 De største
markedene var Saudi-Arabia og usa, og det er
ingenting som tyder på at det ble solgt spesielt
mange eksemplarer i Skandinavia.
Vi kan også lese i al-Jihad om korrespondanse
mellom tidsskriftredaksjonen og personer i
Sverige. I oktober 1985, bare ti måneder etter at
tidsskriftet ble lansert, skriver en Nabil Abbas fra
Sverige et brev til al-Jihad-redaksjonen. Innholdet
er ikke kjent, men han takkes med en notis i
bladet: «Takk for at du viser interesse for dine
stridende brødre. Vi håper vi kan holde kontinuerlig kontakt. Du vil få et personlig brev i
posten med det du etterspurte.»44 To måneder
senere sender han enda et brev, og blir igjen nevnt
i bladet: «Nabil Abbas, Sverige: Vi har sendt brevet

!
En arabiskdrevet islamsk hjelpeorganisasjon samarbeidet med aktører
i Sverige rundt 1988.

"
ditt til den saudiske Røde halvmåne.»45 Rundt
samme tid skriver også en annen person i Sverige
inn og blir nevnt ved navn: «Bror Rastegar Mustafa – Sverige. Ditt brev etterlot et sterkt inntrykk
i våre sjeler. Vi har sendt tidsskriftet til deg. Vi
håper du vil fortsette å samarbeide med oss og at
du vil sende det du har av nyheter.»47
Kanskje var det denne Mustafa som skrev til alJihad for å informere om en nyhet fra Norge.
Samme nummer (november 1985) inneholdt
nemlig en notis om bombingen av Nor-moskéen
i Oslo tidligere den sommeren. Hver utgave av alJihad hadde en spalte med nyheter om muslimer
rundt om i verden. Vanligvis inneholdt den
nyheter fra konfliktområder som Filippinene og
Eritrea, men denne gangen var Oslo i søkelyset:

«Norge: En gruppe kalt ‘De norske nynazistene’
plasserte en bombe i en moské midt i Norges
hovedstad Oslo. Den ødela moskékuppelen og
skadet en person. Moskéledelsen sa den hadde
mottatt to anonyme innringinger som krevde at
moskéen skulle stenges.»48 Beskrivelsen er noe
upresis; den gir feil navn på nynazistgruppen og
unnlater å nevne at moskéen tilhørte Ahmadiyyasamfunnet (som de fleste islamister anser som
vantro), noe som peker mot at kilden ikke bodde
i Norge selv. Dette var for øvrig den eneste
nyheten fra Skandinavia i denne spalten i 1980årene.
I april 1988 trykte al-Jihad også et leserinnlegg
fra nord: «Appell fra den muslimske studentunionen i Skandinavia til muslimene i de skandinaviske land.»49 Erklæringen oppfordret skandinaviske muslimer til enten å slåss selv i Afghanistan eller å gi penger til saken: «Den som ikke kan
sette kursen mot jihadens land kan i alle fall støtte
denne jihad med sine penger og eiendeler.» Det er
uklart hvem som sendte denne erklæringen, for
det fantes etter alt å dømme ingen organisasjon
med det offisielle navnet Muslimsk studentunion
i Skandinavia på den tiden. Det kan ha vært en
ad-hoc betegnelse brukt enten for en felleserklæring fra nasjonale muslimske studentforeninger eller av en nasjonal forening (eller liten
gruppe skribenter) som ga seg ut for å representere hele Skandinavia. Et Google-søk på
arabisk frembringer én artikkel hvor dette navnet
forekommer. Der er det omtalt som en del av det
svenske Islamiska rådet (al-majlis al-islami).50
Sporene leder altså mot Sverige, men vi kan ikke
konkludere.
Vi vet også at en arabiskdrevet islamsk hjelpeorganisasjon med bånd til Abdallah Azzam samarbeidet med aktører i Sverige rundt 1988. Dette
året inngikk Abdallah Azzam og en kanadisk islamsk hjelpeorganisasjon et samarbeidsprosjekt
ved navn al-Tahaddi [utfordringen]. Høsten 1988
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røk de to partene uklar med hverandre, og da de
skulle erklære prosjektet for opphevet, sendte de
meldinger til al-Tahaddis samarbeidspartnere i utlandet, og en av disse var i Sverige.51 Vi vet imidlertid ikke hvem det var.
Det var også etterspørsel i Sverige etter foredragsbesøk fra Abdallah Azzam. Rundt 1988
skal Azzam ha lovet å sende sin høyre hånd
Tamim al-Adnani til Sverige for å holde foredrag,
noe han vanligvis gjorde hvis han selv var invitert,
men ikke hadde tid til å komme. Da al-Adnani
heller ikke kom, skal svenskene ha ringt Tjenestekontoret direkte for å mase. I sin nekrolog til alAdnani (som døde høsten 1989) skrev Azzam at
«en bror ringte Afghanistan fra Sverige og spurte,
‘hvor er sjeik Abdallah Azzam? Jeg vil snakke med
ham fordi han lovet å sende oss sjeik Tamim alAdnani for å holde noen forelesninger her i
Sverige’».52
Et islamsk tidsskrift utgitt i Norge skal også ha
sendt en person til Peshawar for å intervjue
Abdallah Azzam. I 1990-årene ble det publisert en
arabisk biografi av Azzam, og denne inneholder
et transkribert intervju gjennomført i oktober
1989 av en person ved navn Muhammad Ashraf,
som beskrives som en utsending fra en islamsk
publikasjon i Norge. I følge denne kilden het tidsskriftet al-Da‘wa al-Islamiyya [Det islamske kall]
og «ble utgitt i Norge av Muhammad Tariq alBaryali, representanten for Mujahidin der.»53 Det
er ikke bekreftet hvem disse personene var, men
det kan ha vært eksilafghanere i Norge, for som
nevnt ovenfor drev den Lillestrøm-baserte
afghaneren Mohammad Tariq Bazger et tidsskrift
med tittelen Dawat på slutten av 1980-årene.54
Sist, men ikke minst vet vi nå helt sikkert at det
reiste fremmedkrigere fra Skandinavia til Afghanistan, fordi to av dem ble portrettert tidlig i 1990 i
et arabiskspråklig tidsskrift utgitt i Peshawar.55 I et
intervju over tre sider i al-Bunyan al-Marsus [Den
kompakte struktur] møter vi «Abd al-Malik al-

Swidi» og «Abu Musa», to unge svensker som
reiste til Afghanistan som fremmedkrigere i 1989.
Abd al-Malik var en svensk-italiener som hadde
konvertert til islam som 21-åring i 1988 og reist til
Afghanistan året etter. Han konverterte i Stockholms moské, og ser ut til å ha tilhørt denne da
han reiste ut. Etter ankomst fikk han militær trening i Sada, Khalden og Khowst for så å kjempe ved
fronten, en standardrute for fremmedkrigere på
denne tiden. I intervjuet omtaler han det svenske
samfunnet som skittent, kritiserer svenske muslimer flest for å være uinformerte, og sier han har
ingen planer om å reise hjem. Han forklarer imidlertid ikke hvordan han ble rekruttert eller
hvordan han reiste. Det får vi derimot høre fra
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Abd al-Malik var en svensk-italiener som
hadde konvertert til islam i 1988 og reist
til Afghanistan året etter..

"
Abu Musa, som var en 19 år gammel svenskalgerier fra Stockholm. Foreldrene skilte lag tidlig,
og han vokste opp med sin svenske mor mens
faren bodde i Algerie. Som 18-åring fikk han en
religiøs oppvåkning etter at faren besøkte ham i
Stockholm og tok ham med i moskéen. Senere
møtte han en mann i Stockholms moské med
kallenavnet Abu Amina som «snakket til [ham]
om jihad.» Deretter reiste han via København, Istanbul og Karachi til Peshawar, hvor han spurte
seg fram til Azzams Tjenestebyrå. Etter trening i
Sada og Khalden kjempet han ved fronten. I likhet
med sin landsmann var Abu Musa kritisk til
Sverige og til svenske muslimer og sa han ønsket
å slåss videre, gjerne i andre konfliktområder som
Palestina og Filippinene.
Vi vet ikke om disse personene var representative for fremmedkrigerne på denne tiden,
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skandinavias første jihadister
men det er uansett interessant å notere at begge
var unge og nykommere til islam. Dette er en type
profil vi kjenner godt fra de senere års jihadisme i
Europa, og som tidvis er blitt fremhevet som et
relativt nytt fenomen.56 Her ser vi imidlertid to
tidlige eksempler på radikaliserte konvertitter, noe
som kan tyde på en større historisk kontinuitet i
radikaliseringsmønstrene i den europeiske jihadismen enn tidligere antatt.57
Den ekte identiteten og videre skjebnen til Abu
Musa og Abd al-Malik er ukjent, men de er
avbildet i artikkelen, så kanskje vil det med tiden
fremkomme mer informasjon om dem. Vi vet
heller ikke hvem Abu Amina var, men vi kan
notere at Mohamed Moumou – en svenskmarokkaner som var sentral i det svenske
jihadistmiljøet i 1990- og 2000-årene – senere skal
ha brukt aliaset Abu Amina.58 Moumou kom til
Sverige rundt 1987 og det er ikke utenkelig at han
var aktiv i Stockholms moské i 1989. Vi vet heller
ikke om Abu Musa og Abd al-Malik reiste
sammen eller kjente hverandre i Sverige, men
begge var fra Stockholmsområdet og var tilknyttet
Stockholms moské før utreisen. En norsk kilde
som hadde mye kontakt med Islamiska forbundet
(som drev Stockholms moské) rundt 1990 bekrefter at interessen for Afghanistan var noe større
der enn i Oslo. Vedkommende husker en person
med nordafrikansk bakgrunn som var spesielt
opptatt av Afghanistan og som reiste dit og kom
tilbake.59 Kilden kjenner ikke til andre som reiste,
og understreker at det generelle engasjementet for
Afghanistan i både Oslo og Stockholm var lavt.
Etter alt å dømme var det ikke mange som
reiste til Afghanistan. I tillegg til de tre ovennevnte
svenskene, har vi «Ahmed» og «Hamza» fra
Marco Nilssons studie (forutsatt at ikke flere av
disse er én og samme person). I tillegg har vi
Taarnbys observasjon, basert på danske intervjuer,
om at «et antall» reiste fra Danmark. Vi må ta
høyde for at det kan ha vært andre reisende som

ikke har blitt nevnt i kildene. Dermed kan vi konservativt anslå at rundt ti skandinaviske muslimer
reiste som fremmedkrigere til Afghanistan før
1990, hvorav de fleste ser ut til å ha reist på slutten
av tiåret. Det reelle tallet kan ha vært noe høyere,
men vi snakker uansett om en svært liten del av
den totale muslimske befolkningen. At såpass få
reiste på tross av få hindringer og lite stigma rundt
fremmedkrigervirksomhet tyder på at islamistmiljøene generelt var ganske små.
EN REVIDERT HISTORIE

Vi har sett at det i Skandinavia i 1980-årene forekom en rekke typer islamistisk motivert støttevirksomhet for krigen i Afghanistan:
sympatimarkeringer,
pengeinnsamlinger,
publisering av støtteerklæringer, distribusjon av
tidsskrifter, kommunikasjon med det arabiske islamistmiljøet i Peshawar og rekruttering av
skandinaviske muslimske fremmedkrigere.
Omfanget av virksomheten var ikke veldig stor, vi
snakker antakelig om et samlet støttemiljø på
noen få hundre personer som til sammen sendte
et lite titalls fremmedkrigere og kanskje noen
hundre tusen innsamlede kroner. Likevel er dette
et viktig funn som hjelper oss å forstå når og
hvordan jihadismen vokste fram i Danmark,
Norge og Sverige.
Hovedinnsikten er at jihadismen i Skandinavia
er eldre enn tidligere antatt, for fenomenet ser ut
til å ha startet allerede i 1980-årene. Dette har forskere tidligere hatt mistanke om, men ikke fått bekreftet. Vi vet nå at det fantes islamistmiljøer på
den tiden som var i kontakt med relativt radikale
islamistgrupper i den arabiske verden. For
Sveriges del må en slik kontakt ha eksistert
allerede i 1985, ettersom bladet al-Jihad fant veien
til landet bare noen få måneder etter lanseringen
i desember 1984. I både Danmark og Sverige ble
kontakten så god og engasjementet så stort at det
ble aktuelt å invitere store skikkelser som
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thomas hegghammer
Abdallah Azzam og Omar Abd al-Rahman til
Skandinavia. I Norge ser det ut til å ha vært
mindre aktivitet, men likevel nok interesse til at
tidsskrifter som al-Jihad ble lest her gjennom hele
siste halvdel av 1980-årene.
Selv om vi kan flytte startpunktet for den
skandinaviske jihadismen noen år tilbake i tid, er
det viktig å understreke at disse tidlige miljøene
neppe var like radikale som de nettverkene som
opererte i Danmark og Sverige i 1990-årene. For
1980-årenes Skandinavia er det antakelig mer
presist å snakke om «proto-jihadisme» i den forstand at miljøene ikke var like ideologisk bevisste
og ekstreme som de som skulle komme senere.
Støttevirksomheten i 1980-årene var begrenset i
omfang, rettet mot én enkelt konflikt, og til støtte
for en opprørsbevegelse som drev relativ konvensjonell krigføring. I tillegg var det etter alt å
dømme ingen som på denne tiden vurderte vold

!
Fenomener som vi forbinder med de
senere år forekom i våre hovedsteder
allerede for tredve år siden.

"
på skandinavisk jord. Til sammenlikning drev
jihadistmiljøene på 1990-årene omfattende støttevirksomhet til en rekke ulike militante grupper,
hvorav noen drev med renspikket terrorvirksomhet i både Vesten og Midtøsten.
Når dette er sagt, vet vi fortsatt for lite om både
1980- og 1990-årsmiljøene til å slå fast nøyaktig
hvordan de relaterer seg til hverandre. Blant annet
er det usikkert hvor mange av de tidlige aktivistene som ble med videre i de mer radikale
miljøene i 1990-årene. Taarnby skriver om danskene at «ingen av de som reiste [til Afghanistan]
dukket direkte opp som jihadister senere, verken
i Danmark eller andre steder.»60 Derimot var det
nettverksoverlapp mellom støttemiljøene i 1980-

årene og de senere miljøene gjennom folk som
Ahmed Abu Laban og Said Mansour. Når det
gjelder Sverige vet vi ikke om noen i Brandbergenmiljøet i 1990-årene hadde vært involvert i Afghanistan-relatert virksomhet i Sverige i
1980-årene.
Den andre viktige innsikten gjelder hvordan
jihadistmiljøene i 1990-årene oppsto. Det har vært
vanlig å knytte jihadismens fremvekst i Nord-Europa i 1990-årene til ankomsten av allerede
mobiliserte aktivister fra land som Algerie og
Egypt på starten av tiåret. Dette var
nøkkelmekanismen for 1990-årenes jihadisme
også i Skandinavia, men som vi har sett kom ikke
disse aktivistene til helt udekket bord. Funnene i
denne artikkelen indikerer at afghanaraberbevegelsen fungerte som et bindeledd mellom islamistene – «proto-jihadistene» – som allerede var her
og de mer radikale aktivistene som kom senere.
Afghanistan-arbeidet eksponerte de skandinaviske islamistene for internasjonal jihadistlitteratur og satte dem i kontakt med andre
afghanarabere i Peshawar. Når noen av de
sistnevnte trengte et nytt sted å være hadde de
allerede kontakter i Skandinavia og ble ved ankomst tatt imot av vennligsinnede miljøer.
Dette reiser imidlertid et nytt spørsmål, nemlig
hvordan 1980-årenes «proto-jihadistmiljøer»
vokste fram og hvordan de først kom i kontakt
med afghanaraberne. Dette spørsmålet kan vi
imidlertid ikke besvare før det er gjort mer historisk forskning på disse miljøene. I prinsippet
kan vi se for oss to idealtypiske mekanismer: enten
at fenomenet ble «importert» i form av allerede
mobiliserte aktivister (på samme måte som med
«den harde» jihadismen i 1990-årene) eller at det
vokste fram lokalt blant muslimer som ikke hadde
vært politisk aktive ved ankomst. Det lille vi vet
peker i hvert fall mot et element av import i form
av personer tilknyttet Det muslimske brorskapet.
Blant annet skal den sentrale skikkelsen i det
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skandinavias første jihadister
danske miljøet i 1980-årene, Abu Laban, ha vært
aktiv i brorskapskretser i Egypt før han kom til
Danmark i 1982.61 Sannsynligvis vokste miljøene
fram gjennom en kombinasjon av importert og lokalt oppstått aktivisme, men det trengs mer forskning for å spesifisere den relative betydningen av
hver mekanisme. Uansett er det rimelig å anta at
den første kontakten mellom de skandinaviske islamistmiljøene og afghanaraberne oppsto gjennom internasjonale nettverk knyttet til det
muslimske brorskapet. Både rundt Abu Laban i
Danmark, Islamiska forbunden i Stockholm, og
senere i det norske Rabita skal det ha vært flere
brorskapssympatisører. Ettersom Abdallah Azzam
og mange andre afghanarabere hadde tilknytning
til brorskapet fremstår dette som den mest sannsynlige overføringsmekanismen for informasjon
fra Peshawar til København, Oslo og Stockholm.
Denne artikkelen inngår i en serie med forskningsfunn fra de senere år som indikerer at den
europeiske jihadismen er eldre enn tidligere antatt
og at det har vært betydelig historisk kontinuitet i
bevegelsens nettverk og modus operandi.62 For
Skandinavias vedkommende har vi her sett at
fenomener vi forbinder med de senere år, som
fremmedkrigervirksomhet, radikalisering av konvertitter og distribusjon av jihadistpropaganda, forekom i våre hovedsteder allerede for tredve år
siden. Vi kan også se at sentrale mønstre i den
skandinaviske jihadismen, slik som København og
Stockholms rolle som bevegelsens tyngdepunkt i
regionen, allerede var begynt å avtegne seg på
1980-årene. Dette understreker viktigheten av –
og behovet for – mer forskning på jihadismens
tidlige historie i Skandinavia.
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forfatteren, 2018.
55 Al-Bunyan al-Marsus 31 (april 1990): 42–44.
56 Se for eksempel Olivier Roy, Jihad and Death: The Global
Appeal of Islamic State (Oxford: Oxford University Press,
2017).
57 Dette er ikke de eneste tidlige eksemplene på unge
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Roubaix-gjengen; se David Vallat, Terreur de jeunesse: Le
témoignage d’un ex-jihadiste (Paris: Calmann-Lévy, 2016).
58 Per Gudmundson, «Svensk medborgare terroriststemplad»,
Gudmundson.blogsplot.com, 7. desember 2006.
59 Anonym, intervju med forfatteren, 2018.
60 Taarnby Jensen, «Jihad in Denmark», 6.
61 Seidelin, Allahs danske krigere, Epub paragraf 13.9.
62 Se spesielt Petter Nesser, Islamist Terrorism in Europe: A
History (London: Hurst, 2015).

Appendiks: Oversatte tekstutdrag fra al-bunyan
al-marsus og al-jihad, 1988 & 1989.
☞
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[fra al-bunyan al-marsus, mars 1990:
abd al-malik al-swidi
– Kan du fortelle oss om deg selv?
Jeg heter Abd al-Malik, jeg er 23 år, min far er
fra Italia og min mor fra Sverige, jeg konverterte
til islam for to år siden, og nå er jeg i jihad.
– Hvordan hørte du om jihaden i Afghanistan?
Og hvordan kom du hit?
Jihaden er kjent også blant ikke-muslimene,
men ikke-muslimene ser annerledes på den. For
mitt vedkommende vet jeg at det er en islamsk
jihad og at den er en plikt for meg. Jeg møtte noen
brødre som var i jihaden og de fortalte meg om
disse tingene, og etter det begynte jeg å tenke
seriøst på jihad, og takket være Gud ble mitt
hjerte åpnet for jihad, og jeg bestemte meg for å
forlate alt i Sverige og komme hit.
– Lever foreldrene dine?
Ja, de lever.
– Vet de at du er i jihadens land?
Jeg fortalte dem før jeg dro om at jeg skulle
reise til Pakistan, men jeg sa ingenting om jihad.
– Fortell historien om da du omfavnet islam.
Det begynte via svenske muslimske venner
som studerte Koranen og hadith i Islamabad, og
inviterte meg til islam. I starten gikk jeg ikke inn
[i islam] fordi jeg var usikker på en del ting, og
som du vet jobber Satan for å påvirke mennesket,
særlig når det er på nippet til å gå inn i islam, og
i tillegg er det vi lærer om islam i Sverige feil. Etter
det besøkte jeg Stockholm-moskeen, og der møtte
jeg godhjertede mennesker. Jeg følte sjelefred og
ro idet jeg gikk inn i moskeen.
– Planlegger du å bli her eller ikke?
Hvis Gud vil, blir jeg her.
– Har du vært i treningsleirene?
Ja, jeg har vært i Khalden for å trene, og etter
det dro jeg til Khowst.
– Hvilke inntrykk har du fått?
[At det er] stor forskjell mellom å holde seg i

Peshawar og å være ved fronten. Peshawar er et
rolig og jordisk sted, mens der [ved fronten] er du
hele tiden med dine brødre, og du finner nesten
ikke mat, og vaktskiftet holder deg våken om
natten, men det gir en helt annen følelse, en følelse
av forsakelse og oppofrelse.
– Vi hørte du ble skadet i Khalden.
Nei, det var i Sada, når jeg skulle klatre opp et
fjell. Jeg fikk en liten skade, men den ble betent og
etter et par uker fikk jeg feber, men nå er alt godt,
Gud være priset.
– Hva kan du fortelle om islam i Sverige?
Vi er om lag hundre tusen muslimer, og de
fleste er bare muslimer i navnet. De har integrert
seg i det svenske samfunnet, og det er ikke lett, for
det er et skittent samfunn som har samlet alt av
det jordiske livets skrapgods. Hvis du vil nyte gode
ting, kan du ikke skille de ut fra alle de forbudte
tingene de er blandet med. Det er heller ikke lett
å hindre eller forby alt det gale [som gjøres] fordi
folk bryr seg ikke om islam. Moskeene hos oss ser
ut som moskeer utenfra, men sannheten er en
annen.
– Er dine foreldre muslimer?
Nei. Jeg har tenkt på å misjonere overfor dem,
men jeg ber Gud om å lede deres hjerter til islam
hvis de ønsker ro.
– Når du returnerer til landet ditt, hva har du
tenkt å gjøre for islam?
Forhåpentlig drar jeg ikke tilbake før jeg har
utrettet noe [her]. Det trengs misjonering; det foregår misjonering, men den er svak og dårlig
organisert.
– Finnes det islamske organisasjoner der?
Ja, det er foreninger for tyrkere, arabere og
pakistanere, men det er ingen koordinering mellom dem.
– Hvilken påvirkning har islamske medier på
samfunnet i Sverige?
Kanskje ser du noen kvinner med slør, men
hvis du spør dem hvorfor de bærer det, svarer de
187

Opprinnelig trykket i Babylon med Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0
DOI til publisert versjon: 10.5617/ba.6735

188

Opprinnelig trykket i Babylon med Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0
DOI til publisert versjon: 10.5617/ba.6735

at ektemennene deres ønsker det fordi det er en
tradisjon hos noen kvinner. Gud vet, det jeg
mener er at de trenger å informeres og kultiveres.
– Hva føler du når du er ved fronten?
I starten kjente jeg litt på frykten, men når jeg
hadde minnet meg selv på at jeg uansett skal dø
en dag, og kanskje i dag, [tenkte jeg at] jeg må
frykte Gud og ikke døden.
– Har du lært pashto eller et annet afghansk
språk?
Nei, men forhåpentlig kommer jeg til å gjøre
det.
– Har du et råd til dine muslimske brødre?
De må kjempe jihad, for det er oversettelsen av
islam i praksis, og uten den er det ikke mulig å
opprette en islamsk stat og spre islam som
religion. Noen tenker kanskje at vi kan spre islam
med kjærlighet og fred, men de folkene vi vil nå
med vårt budskap bryr seg ikke om det som heter
fred og kjærlighet. De vil drepe oss og utrydde
oss. Derfor må vi stå sammen, hånd i hånd, for
Gud har befalt oss å forberede oss [militært] på
ulike måter. Dessverre har muslimene glemt
viktigheten av jihad, og det er grunnen til at de
ikke har en egen stat.

abu musa
Mitt navn er Abu Musa, jeg er 19 år og kommer
fra Sverige (Stockholm).
– Kan du fortelle oss om hvordan du omfavnet
islam? Når var det?
Jeg omfavnet islam for over ett år og syv
måneder siden fordi faren min er fra Algerie. Jeg
bodde med min mor i Sverige fordi loven der sier
at barnet må bo hos sin mor etter en skilsmisse.
Jeg visste ingenting om islam, men når jeg ble
større og jeg fylte 18 år snakket min far til meg om
islam og tok meg til moskeen i et forsøk på å gjøre
meg kjent med islam. Fram til det øyeblikket
hadde jeg ikke tatt innover meg noen islamske

idéer. Så dro min far tilbake til Algerie igjen. Så
en gang dro jeg tilbake til den store moskeen i
Stockholm og møtte en mann der som begynte å
fortelle meg om islam og Profeten, og takket være
Gud fikk jeg en god forståelse av islam akkurat da
jeg lurte på om islam var den riktige religionen
eller ikke. Etter at jeg hadde forstått islam godt,
begynte jeg å applisere den i livet mitt steg for steg.
Men på grunn av livsstilen der fant jeg dessverre
ikke tid til å gå til moskéen, selv om jeg jeg ville
lære mer. Da sa jeg til meg selv: dette er ikke det
livet en muslim skal leve for å applisere sin islam,
fordi muslimene i Sverige arbeider og sliter seg ut
for å tjene penger, og ikke for sin religion, og dette
er ikke riktig. Så begynte jeg å tenke på jihad i
islam, og det var ingen som snakket til meg om
jihad unntatt en person, en som introduserte meg
til islam på en ordentlig måte, og det var bror Abu
Amina. Han snakket til meg om jihad.
– Hvordan står det til med muslimene og islam
i Sverige?
De har sentere i hovedstaden Stockholm i form
av en stor moské hvor de finner halal-mat og islamske kassetter, aviser og bøker på engelsk og
svensk. Der finnes mange moskeer, men de er
ikke som i arabiske land. Ofte er de små, bare et
lite hus eller leilighet. Det er steder som er satt av
til å bygge mange moskeer til muslimene, men de
er ikke blitt bygget ennå.
– Hvordan forklarer de islam til ikke-muslimer
i Sverige?
Hvis noen spør og vil vite mer, så snakker de
med vedkommende og introduserer ham eller
henne til islam. Men jeg tror ikke de har verken
planer eller misjoneringskapasitet til å forklare
islam [til mange]. De er ikke som muslimene i
Amerika som går ut til folk og forklarer dem
islam.
– Jihad er det ypperste i islam. Hvordan hørte
du om jihaden i Afghanistan og hvordan kom du
hit?
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Jeg vet ikke helt hvordan … dette er takket
være Gud. Helt siden jeg ble introdusert til islam
og betydningen av jihad i Guds vei i islam har jeg
følt at jeg bare må utføre jihad og at jeg må reise.
Og da jeg omfavnet islam begynte jeg å avsky alle
ting som Gud har forbudt.
– Hvordan kom du til Afghanistan?
Jeg tok toget fra Stockhom til Danmark og
videre med fly til Istanbul, og derfra til Karachi,
og fra Karachi til Peshawar.
– Hvem møtte du da du først ankom?
Til min store beklagelse møtte jeg folk som
frarådet andre fra jihad. Jeg møtte en person ved
navn Ahmed Jarir som tok meg hjem til seg og begynte å snakke om at dette ikke er en ekte jihad.
Han sa, «du klarer ikke å komme deg til jihaden,
og du må studere islam før du drar». Jeg ble litt
irritert, men kom på at Gud vil veilede meg på den
rette vei, så jeg begynte å spørre rundt flere steder
og til slutt kom jeg til Pabbi og til Bayt al-Ansar.
Etter det dro jeg og trente i Sada-leiren i en
måned. Der møtte jeg en gruppe med de beste
brødre som veiledet meg og rådga meg i mange
spørsmål. Etter det tilbrakte jeg en måned i
Khaldan.
– Har du hatt kommunikasjonsproblemer her,
særlig under trening, ettersom du [bare] snakker
engelsk?
Jeg har lært litt arabisk, men jeg snakker ikke
flytende. Men jeg forstår når noen snakker til meg,
det er ikke noe problem. Takket være Gud forstår
to sinn hverandre. Forhåpentlig vil jeg lære både
pashto, farsi og arabisk.
– Hva vil du si til de som ikke kommer til
jihad?
Kamp på Guds vei – hvis de ikke er i stand til å
komme seg hit av en eller annen grunn, må de
ikke glemme å hjelpe Mujahidin med penger, for
når et menneske får mye penger må han spise og
drikke uansett hvor lite han tenker på andre. Jeg
tror dette først og fremst avhenger av styrken i

troen, og derfor råder jeg mine muslimske brødre
å bruke sine penger, for dette livet er forbigående,
men det hinsidige er evig liv, og jeg vet ikke hvorfor de sliter seg ut med å samle penger for dette
livet og ikke setter av noe til det neste.
– Hvis noen foreslår å kjempe i Palestina og på
Filippinene blir du med?
Ja, jeg blir med. Fordi det er kamp på Guds vei.
Uansett skal jeg tjene mine brødre, fordi når vi
bærer vitne om at det ikke finnes andre guder enn
Allah og at Muhammad er hans profet, må vi stå
ved det fullt ut og ikke støtte motkreftene (vi må
altså skille mellom sannhet og falskhet).
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[fra al-jihad, april 1988:
Appell fra den muslimske studentunionen i Skandinavia til muslimene i de
skandinaviske land
Brødre i troen, dere som elsker Gud og hans Profet. Ingen av oss kan overse det
som det muslimske afghanske folk har gjennomgått og fortsatt gjennomgår av
undertrykkelse, voldtekt, og drap generelt. Alt dette er det Guds fiender, de
ateistiske russerne, som har stelt istand. Og dette folket har ofret det kjæreste
de eier og har med sin tro måttet tåle det intet folk kan tåle, alt for å forsvare
sin religion, ære, og uskyldige barn, som rammes av de kriminelle russernes
bomber og tanks. Elskede brødre … å støtte jihad – etter å ha rene hensikter
overfor Gud – er å forberede seg med makt og rytteri for å sette skrekk i Guds
fiender og de som korrumperer verden … altså å ta de nødvendige forholdsregler og skaffe seg de midlene som trengs for å kaste ut den brutale og undertrykkende fienden fra muslimenes land … Men hvordan får vi til dette?? Får vi
det til gjennom sympati og omtale alene? Eller ved å gjøre ytterligere ofre og gi
mer penger og støtte på denne vei?
Kjære brødre i de skandinaviske land… Det vi hører om de hellige krigernes
vanskelige kår tvinger oss til å tale til deres muslimske samvittighet til å ta deres
ansvar overfor deres stridende brødre og deres barn, kvinner og søstre. Det
minste vi kan gi, nest etter vårt liv, er penger. Den som ikke kan sette kursen
mot jihadens land kan i alle fall støtte denne jihad med sine penger og eiendeler.
Materiell støtte – kjære brødre – er sentralnerven – nest etter Guds – for de
stridende. (Hvis de ber om hjelp fra dere i troen, er det pålagt dere å hjelpe).
Mediakomitéen
Muslimsk studentunion
Skandinavia
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