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Den fullkomlige ledarens 
idealiska dotter 



Vi ,  l iksom var je  t roende 
muslim, fördömer förtryck i alla 
dess former inte minst heders-
förtryck. Men varnar för en defi-
nition som syftar i första hand att 
innefatta troende muslimer och 
försvårar deras religiösa utöv-
ning som inte är till någon skada. 
Den som vill kritisera och mot-
arbeta muslimers praxis möter 
ett grundläggande hinder, näm-
ligen individens frihet, inte 
minst religionsfriheten. Kam-
pen mot hedersförtryck som har 
en inkluderande och vag defini-
tion kan lätt missbrukas och 
fungerar således som en bra täck-
mantel för muslimfientliga och 
islamofobiska individer eller 
grupper.

UMO som stöds av alla land-
sting och kommuner förklarar 
vad hedersförtryck är, bl.a.: 
”Det kan till exempel vara att 
vissa personer i familjen inte 
tycker att du får ha en flick- eller 
pojkvän, ha tajta kläder…”. 
Observera att det räcker med att 
inte tycka något för ens barn 
beskrivs som förtryck; defini-
tionen bör granskas.

Vad är förtryck och vad innebär 
heder? Är förtryck i religionens 

namn ok? Förtryck är förtryck, 
för den utsatte spelar det inte 
någon större roll vem utövaren 
är. Vi uppmanar till en välgrun-
dad definition av hedersför-
tryck, dels för att varje förtryck 
eliminerar individens frihet och 
dels för att religiös praxis verkar 
medvetet betecknas som heder. 

Hur skall hedersförtryckarna 
identifieras? Olika officiella 
hemsidor upplyser om tecken 
som visar att någon är utsatt för 
denna press. Bland känneteck-
nen är att eleven går för mycket 
till toa, har huvudvärk, skyndar 
hemåt eller är inåtvänd. Sådana 
allmänna tecken kan appliceras 
på vem som helst men de signa-
ler som skall underlätta för skol-
personal att slå larm är att ele-
ven inte får delta i idrott, sim-
ning, eller klassfester. 

nder 2018 konstaterades Ue n  i n t e n s i fi e r i n g  a v 
hedersdebatten. Olika institu-
tioner talar om en kartläggning 
som säger att det är över 100000 
som inte får välja vem de skall 
gifta sig med. Var sjätte nionde 
klassare i Göteborg, ännu fler i 
Malmö lever under någon form 
av sådant förtryck. 

Myndigheter utifrån sitt ansvar 
mobiliserar mot detta förtryck 
och därav utbildas skolpersonal 
i olika kommuner för att veta 
vilka frågor de skall ställa till 
elever i riskzon och därpå kon-
taktas socialtjänsten om de miss-
tänker att eleven är utsatt för 
någon form av förtryck. Driv-
kraften beskrivs som olika nor-
mer som familjens anseende 
tycks vila på. 

Det som nu händer är att opi-
nionsbildare börjar använda 
hedersmord och -våld för att 
inkludera även icke-våld och 
beteckna det som förtryck. 
Musl imer  nämns säl lan i 
hedersdiskursen men det är tyd-
ligt att kritiken riktas till större 
del mot dem. Detta trots att de 
som har orsakat och skapat dess 
förutsättningar inte varit troen-
de. 

Hedersdebatten startades med 
mord, tvångsgifte och våld, 
något som samtliga troende 
muslimer fördömer. Den som 
tvingar någon till äktenskap har 
inte endast begått synd och för-
tryckt sin anhöriga utan över-
trätt också lagen och banat 
vägen för en gigantisk press 
mestadels mot religiösa musli-
mer. 

anningen är att många unga Smuslimer förtrycks och 
kränks av de som tror sig kämpa 
för individens frihet. De som 
verkligen är måna om indivi-
dens frihet bör inse att muslimer 
i synnerhet kvinnor utsätts för ett 
intensivt och mångsidigt grupp-
tryck, mobbning och andra for-
mer av trakasserier. Det är själv-
fallet också ett tydligt förtryck 
som inte uppmärksammas lika 
mycket trots omfattningen. 

Plötsligt upptäcker muslimska 
eleven, i synnerhet flickan, som 
redan lider av kränkande ord, 
förolämpande blickar och andra 
trakasserier från oförståndiga 
personer att hennes religiösa 
praxis ifrågasätts, men nu öppet 
från skolpersonalen. Eleven 
som vägrar dansa i gymnastik-
lektionen och får därför under-
känt, börjar nu också granskas 
för hedersförtryck. Det är också 
ett förtryck som dessa unga reli-
giösa får utstå, men inte av 
föräldrarna utan av en större 
grupp. 

Pressen mot unga muslimer har 
säkerligen negativa konsekven-
ser och hindras bl.a. genom 
forskning och omarbetning av 
hedersdiskursen. Det behövs 
långa tankar och det finns 
många ansvar som alla bör axla. 

Hederdiskursen bör granskas

Ledarartikel
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Vad är förtryck och vad 
innebär heder? 

Är förtryck i religionens 
namn ok? 

”



När hon var på sin dödsbädd 
insåg de första två kaliferna att 
de hade begått orätt mot profe-
tens enda dotter. En dam som 
profeten vid flertals tillfällen 
påbjudit muslimerna att vörda.

Fatimas acceptans härrörs från 
min acceptans och Fatimas 
vrede härrörs från mitt vrede”?

Hon var den heliga Fatima (f), 
profeten Muhammeds (s) dotter. 
De som var tillsynes bland hen-
nes fars anhängare gjorde kupp 
mot hennes make, imam Ali (f). 
Majoriteten gav vika och en 
minoritet började förföljas 
varav dem några tog skydd hos 
imam Ali. Därav attacken mot 
profeten Muhammeds dotter 

och svärson hem.

Den 9:e februari infaller hennes 
martyrium. En dag som vi mar-
kerar och firar med sorg och 
uppmanar muslimer att läsa 
noga studera och utforska dessa 
viktiga, talande och kärnfulla 
händelser som drabbade den 
viktigaste kvinnan och familjen 
för profeten Muhammed (s).                                                                                                                               

De som attackerade henne och 
gjorde kupp mot imam Ali kon-
fiskerade även en fruktträdgård 
som profeten hade gett henne 
mot allt som hennes mor hade 
offrat för islam. En gård som hon 
använde för att underlätta för 
många människor.

De gick till imam Ali och förkla-
rade att de vill ha en försoning. 
Imamen övertygade sin bortgå-
ende fru som nu var på sin döds-
bädd att ta emot dem. När män-
nen var inne vände hon bort sitt 
ansikte från dem och sade: För 
Guds sak frågar jag er, har inte ni 
hört profeten säga:” 

För att markera det förtryck som 
hon och hennes familj fick utstå 
bad hon sin make att i hemlighet 
begrava henne under natten.

Damen levde som de fattigaste i 
staden. Hon hade bara ett enkelt 
klädesplagg och ibland var hon 
liksom maken och barnen utan 
mat. Hon kunde leva som de 
rika men valde att leva som de 
fattigaste lik sin far, för att dela 
med dem svaga deras utsatthet. 

De svarade ja. Därpå sade hon: 
”Jag låter Gud och Hans änglar 
vittna om att ni vredgade mig 

och nöjde inte mig”. 

En konfrontation mellan män-
nen i hemmet och gärningsmän-
nen skulle säkerligen medföra 
ett blodbad. Därför valde den 
ansedda damen att själv stå 
bakom dörren och påminna dem 
om deras plikt att vörda detta 
hem. Många ångrade sig och 
lämnade fruktansvärda uppdra-
get men en tillräcklig stor grupp 
stannade och vägrade vakna till. 

Dagen efter begravningen pres-
sade det nya styret imamen att 
avslöja var graven finns men 
han vägrade, något som ima-
merna efter honom fortsatte 
med. Antagligen för att så länge 
det finns folk skall det också 
finnas bevis på de plågor som 
denna heliga familj fick utstå 
efter profetens bortgång. 

Några dagar efter sin fars bort-
gång medan hennes sorg väckte 
sympatin hos vilken betraktare 
som helst blev den övergivna 
familjen attackerad och damen 
skadades svårt i sitt hem. Fyra-
barnsmamman förlorade sitt 
ofödda barn, hälsa och dog sena-
re på grund av skadorna.

Som liten femåring flicka som 
nyss förlorat sin ansedda 
moders kärlek, visade hon både 
mod och omsorg när hon försva-
rade sin far som utstod kränk-
ningar och förföljelse. Därför 
sade fadern om henne: ”Hon är 
sin fars moder”. Han älskade 
och tog väl hand om sin ensam-
ma och moderlösa dotter. Hon 
var unik, ett helgon som skilde 
sig från alla andra helgon.

Trots sina angelägenheter 
hemma lärde hon ut och svarade 
på andra kvinnors frågor. Hon 
var cirka 18 år när hon sörjde 
och begrät sin bortgående far, 
vilken meddelade sin älskade 
och med sorger belastade dotter 
att hon inte skulle leva länge 
efter honom.

Det heliga hemmet stormades. 
Hon hade slöja men ville inte att 
gärningsmännen skulle se hen-
nes gestalt. Därför gick hon 
bakom dörren och klämdes hårt 
och föll till marken. Bröstkorgen 
bröts och hennes foster dog.   

Den fullkomlige ledarens idealiska dotter 
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Läs mer om Profetens dotter på:

Känner du till 
damen 

Fatima Zahra?

Uppväxt
Om Fadak

Karaktärsdrag

Martyrium
Hadither 

-Vet du vem som är den mest 
respekterade kvinnan inom
islam?

-Vet du vad Profeten och 
andra heliga ledare har 
sagt om henne?

-Visste du att troende muslimska
kvinnor har Fatima Zahra 
som sin förebild?
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Ni kan läsa intervjuns första del på www.dagensmuslim.se. I intervjuns andra del frågade vi historieforskaren 
Julie Lindahl om rasism och dess konsekvenser.

örsta delen av intervju med Julie Lindahl publicerades i DM:s föregående nummer. I den intervjun talade FJulie om sin egen släkthistoria och hur människor dras till extremism. 

Rasismen då som nu blandas 

även ihop med religion. D.v.s. att 

om du är en del av en religion så 

betyder det att du är en del av en 

ras. Det är också totalt emot allt 

som har någonting med sanning 

att göra. Det händer med judar, 

det händer med muslimer och 

det händer med andra grupper. 

Rasism är en slags reduktionism 

som gör att man inte behöver 

tänka så mycket. Man kan bara 

hitta ett reducerat argument var-

för man inte gillar någon grupp. 

På så sätt har rasismen använts 

för att diskriminera p.g.a. sexual 

läggning och andra faktorer. Sen 

kan man fråga sig: Varför är det 

så att människor ständigt måste 

hitta på att de inte gillar någon 

grupp? Det finns ingen kultur 

som är fri från det. Jag tror att det 

är mer än vårt behov av tillhörig-

het. Det har diskuterats väldigt 

mycket att alla människor är i 

behov av att tillhöra en grupp. 

Men det gör inte automatiskt att 

det leder till att en annan grupp 

är sämre eller är emot dig. Utan 

jag tror att det här är ett uttryck 

för rädsla. Man är rädd för sin 

egen överlevnad, för sin egen 

säkerhet och för att man ska ha 

tillräckligt med resurser för att 

överleva. Om ”de” kommer och 

finnas här, vad kommer att hända 

med min ”egen” släkt eller 

grupp? Jag har sett i olika länder 

hur vissa grupper uppfattar sig 

själv som offer för någonting. 

Den här offermentaliteten är så 

pass vanligt och tyvärr något som 

leder till krig. Om man skulle ana-

lysera psykologin bakom alla krig 

som har funnits och fortfarande 

pågår, finns den här offermentali-

teten någonstans där från början. 

Jag tänker ofta på Bosnien där jag 

har jobbat ibland, att det var ju en 

folkgrupp där som kom på att de 

hade det sämre än den nästa folk-

gruppen. Vad händer då? Då kan 

de rättfärdiga att de får attackera 

eller invadera eller göra vad som 

helst mot många andra.

– Hur ser du på arbetet mot 

rasism idag i Sverige och i Euro-

pa?

– Det är klart att politiskt befinner 

vi oss i en väldigt svag tid när det 

gäller bekämpning av rasismen. 

Överallt i världen finns det politi-

ker som använder det rasistiska 

kortet för att ta makten. Å andra 

sidan har jag märkt själv som akti-

vist att det gör att det civila sam-

hället, väldigt många aktörer som 

förut kanske har varit passiva 

eller inte samarbetat tillräckligt, 

plötsligt vaknar upp och känner 

att de måste göra någonting åt det 

här och bli mer aktiva och samar-

betsvilliga. Just nu befinner vi oss 

i en tid då våra politiska ledare är 

svaga och t.o.m. farliga för 

bekämpning av rasismen, men att 

det civila samhället därför vaknar 

upp och säger: ”Nej men det här 

går inte, vi måste göra någonting 

åt detta!” 

– Du har forskat en hel del om 

rasism. Finns det skillnad 

mellan rasism under 40-talet 

och rasismen som vi upplever 

idag?

– Jag ser ingen skillnad. Det 

ända som är annorlunda idag är 

att vi har försökt att bygga upp 

en idé om universella mänskli-

ga rättigheter, delvis genom att 

lagstifta med antidiskrimine-

ringsåtgärder och genom att 

bygga upp nya normer. Ändå 

uppstår rasism, men vi får inte 

ge upp. Förändring tar tid och 

dessa framsteg är viktiga.

I grunden är rasism att man dis-

kriminerar en grupp p.g.a. den 

idén om att de har gemensamma 

gener som gör att dem är av min-

dre värde än mig (som inte har 

dessa gener), och därför kan vi 

inte existera tillsammans. Det är 

inte rationellt. Om vi tittar på 

våra gener så är vi allihop väl-

digt blandade. Om man gör en 

genanalys på mig eller på dig så 

kommer man hitta variationer, 

men mest slående kommer att 

vara hur lite skildrar dig från 

mig. Politiker pratar fortfarande 

om den i grunden felaktig idé att 

det finns olika raser. Idén om ras 

är ett farligt verktyg för politik 

men är inte sann och har ingen 

plats i vetenskapen. 
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”Alla delar av samhället blir påverkade 
av att integration inte fungerar” 
Julie Lindahl: 
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Risken är att den går vidare till 

nästa generation och skapar pro-

blem i familjerelationerna och 

även sprider sig bortom familjen. 

Skammen förstör människors liv 

och samhället om man inte tar 

hand om den. Det är min upple-

velse. Boken är en verklig berät-

telse som jag hoppas intresserar 

många, inte bara människor som 

är intresserade av andra världskri-

get och förintelsen, utan även 

människor som är intresserade av 

hur familjer och samhällen bear-

betar det förflutna och försöker gå 

vidare för att skapa en bättre värld 

för våra barn.

– Det finns mycket att göra, men 

ibland blir deprimerad över de 

politiska utvecklingarna. Sam-

tidigt ringer telefonen från dig 

eller någon annan som säger: 

Hej, kan vi inte komma i samtal 

och göra någonting tillsam-

mans och förändra saker och 

ting? Vi måste ta ansvar för det 

här och visa vad vi vill i hand-

ling.

–Vilka konsekvenser kan 

rasism ha för minoriteter och 

majoriteten i ett samhälle?

–Vi lever i en slags organism. I 

den här organismen finns det 

människor från olika folkgrup-

per eller etniciteter, stora bland-

ningar men också tydliga kultu-

rella och etniska grupper. Men 

om dessa olika grupper inte mår 

bra eller upplever att de inte mår 

bra, så påverkas ju hela organis-

men. Även om det ena eller 

andra grupp kan låtsas att allt 

kommer ordna sig om vi bara 

inte bryr oss om en del, i verklig-

heten finns det ingen del som 

mår bra samtidigt när en annan 

del inte mår bra. Det ser man ju 

idag att t.ex. inom integration-

spolitik. Många säger att det inte 

fungerar av olika skäl. Det är 

väldigt komplexa saker som vi 

pratar om. Men man kan ju inte 

bara säga då: ”Nej men det är väl 

deras problem som lever där 

som inte kan integrera sig. De får 

ta hand om sig själva så får vi 

leva våra liv.” 

Vi har sett att det inte fungerar. 

Alla delar av samhället blir 

påverkade av att integration inte 

fungerar. Det som jag tycker är 

bra med olika etniska minorite-

ter är att det finns en hel kulturell 

rikedom som bevaras där som 

man kan ta del av, bl.a. mat, litte-

ratur, musik och religion. Det 

har varit väldigt berikande för 

mig som har levt i många delar 

av världen att uppleva nya kultu-

rer. Samtidigt får idéen om etnis-

ka minoriteter inte vara begrän-

sande. Det måste vi få bort på 

något sätt.

–Min sista fråga handlar om 

din senaste bok som heter Pen-

deln. Kan du berätta om den?

 Det är klart att det finns delar av 

det samhället som stödjer dessa 

politiker som spelar med rasis-

men som politiskt kort. Men jag 

tror de flesta människor, alltså 

majoriteten, och det har ju bevi-

sats hela tiden, vare sig det är i 

Europa eller USA eller andra 

delar av världen, inte vill ha 

rasism. De vill inte leva i ett 

uppdelat rasistiskt samhälle. De 

vill faktiskt leva i ett samhälle 

där universella mänskliga rät-

tigheter upprätthålls. Vad jag 

upplever är att det är så många 

förfrågningar som kommer för 

att göra olika saker, ta del, stå 

upp för och verkligen göra 

någonting tillsammans. Det här 

är över gränser, inte bara i Sve-

rige. Jag är med i globala 

nätverk som försöker motverka 

den här hemska vågen av xeno-

fobi som vi upplever just nu.

– Pendeln är en bok som handlar 

om en familjehistoria som har 

med andra världskriget, förintel-

sen och tredje riket att göra, allt-

så delvis en europeisk historia 

som kommer till Sydamerika där 

mina morföräldrar flydde efter 

kriget och där jag är född. Det är 

ingen historiebok, utan det är en 

mänsklig bok som tar upp 

mänskliga frågor som korsar 

olika tidsperioder och förhopp-

ningsvis kulturella begränsning-

ar. Den tar upp frågor som: vilka 

skyldigheter vi har att försöka 

förstå det förflutna och bemöta 

sanningar i våra familjer; skam-

men som oftast går vidare till 

nästa generation om vi väljer att 

inte ta tag i dessa frågor; förlåtelse 

och att hitta kraften att gå vidare 

mot bättre värderingar. Skam kan 

uppstå i första generationen som 

har kommit från krig eller senare 

generationer, där den första gene-

rationen inte riktigt orkar bearbe-

ta det förflutna som de har kom-

mit ifrån. 

– Så det finns en del kvar att 

göra? 
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Julie Lindahl vid barndomen i Brasilien
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I denna tvådelade artikelserie talade vi om 
den antibiotiska verkan av honung i del 1. 
Medan i denna del kommer vi att diskutera 
varför man inte borde ge honung till barn 
under ett år.

Men man bör avstå från att 
ge honung till barn under 12 
månader. Och individer med 
diabetes bör vara uppmärk-
samma på dess sockering-
rediens.

Man skall också vara uppmärksam på att ca 80% av 
honung består av sockerarter. Därmed, individer 
som lider av vissa typer av sjukdomar, såsom diabe-
tes bör vara uppmärksamma på det. Speciellt med 
hänsyn till typ 1 diabetes för insulinjustering.

Därför, bör föräldrar avstå från att ge honung till 
barn under 12 månader. Och om någon av misstag 
har gjort det, bör de kontakta vårdguiden på 1177 
eller vid akuta symptoms-manifestationer såsom 
andningssvårigheter eller muskelsvaghet hos bar-
net, ringa till SOS alarm på 112.

Ammande mödrar som intar honung behöver inte 
vara oroliga, då dessa sporer inte smittas till barnet 
genom bröstmjölk.

Clostridium botulinum är en bakterietyp som pro-
ducerar sporer. Dessa bakteriesporer är extremt 
resistenta och överlever näst intill allt. Trotts de 
effektiva antibiotiska aspekter av honung kan dessa 
bakteriesporer, men inte bakterierna, överleva även 
i honung. Uppskattningsvis, ca 10% av all honung 
som finns i världen innehåller botulinumsporer. 

När vuxna intar honung, våra immunsystem detek-
terar dessa sporer och eliminerar dem omgående. 
Men spädbarns immunsystem är inte fullt funktio-
nella. Därmed är det livsfarligt att ge barn under ett 
år honung. Botulinumsporer från honung kan 
utvecklas till bakterier i barnets tarm och producera 
botulinumtoxiner som kan i sin tur orsaka späd-
barnsbotulism. 

Sammanfattning från båda artiklarna: Honung är en 
god naturlig energikälla, med 
antibiotiska effekter. 

Hälsohörna 12 Honung
Del 2: Inte till barn under 1 år!

 Lyckans hörna 14
Kan lycka och lidande kombineras?  

Sådana positiva och egentligen heliga plågor är har-
moniska med lyckan och allt som utgör eller känne-
tecknar den. Ju mer man kämpar och känner en 
sådan plåga desto mer lycklig kommer man att vara.

Lyckliga personer plågas när de ser att medmänni-
skorna svälter ihjäl eller plågas andligt. De plågas 
även av sina och andras illgärningar som avlägsnar 
människan från målet och meningen med livet. 

 förra numret nämnde vi att den som är genuin Ilycklig är också ansvarsfull, rationell, älskar och 
brinner för sina medmänniskor. Den lycklige är 
därmed också lidande och fylld av kampvilja mot 
allt som skadar eller förstör individer och samhäl-
len. Den bild som många har av den lycklige är att 
personen är glad, samt varken besvärs eller plågas 
av några större problem. Det som vi här vill betona 
är att plåga och lycka är två sidor av samma mynt. Vi 
uppmuntrar därmed till en granskning av bilden om 
lyckan och påstår att man inte kan vara lycklig om 
inte man samtidigt är lidande. 

Lycklig far är den som älskar sina barn och det inne-
bär att han också plågas när de lider och vill försvara 
dem mot allt ont som förstör dem. Lika så är lycklig 
människa den som inser att folk är ens jämlikar och 
medsyskon och älskar därför dem och kämpar för 
deras bästa. 

Profeterna utgjorde den högsta manifestationen av 
fullkomlighet och lycka, därför plågades de dag och 
natt för medmänskligheten. Den som däremot är 
ansvarslös, irrationell, saknar människokärlek och 
är likgiltig inför rättvisa och andra objektiva normer, 
kan inte vara lycklig även om personen med eller 
utan lycko-piller tror sig vara det.

Den lycklige lider dock inte på grund av dålig eko-
nomi, färre vänner, trist väder eller liknande pro-
blem. Sådana plågor är negativa och har definitivt en 
nedbrytande påverkan på människan. 

”Den lycklige lider 
dock inte på grund av 

dålig ekonomi

Man bör avstå från att ge 
honung till barn under 12 månader

”
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Välkomna till lekgrupp 
för barn 0-7år och deras mammor!
Sångstund: 15.30 / Sagostund 16.30

Vi bjuder på te/kaffe
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Vi borde komma ihåg henne hela tiden och även följa hennes fotspår. 

Vi närmar oss hennes födelsedag! 

Vet ni hur gammal Fatima Zahra blev? 

Heliga Fatima (fvmh) var känd med andra namn såsom Batul, Radhiya, Marziya och 

Insiya. 

Varje år ras Fatima Zahra (fvmh) på mors dag av många muslimska familjer 

runt om i världen. 

Hon var det enda barnet som överlevde tillhörande Profeten Muhammed (Gvmh & hf) 

och damen Khadija (fvmh). 

Fatima Zahra var en underbar fru till Imam Ali (fvmh) och kärleksfull mamma till Imam 

Hassan, Imam Hussein, damerna Zeinab (fvmh) och Um Kulthum och lilla Muhsin 

(fvmd). 

”Fatima Zahra är en del av mig, och hon är mitt hjärta och min själ.” 

Fatima Zahra (fvmh) skapades av Gud till att vara ett perfekt exempel på en människa. 

Hon var generös, snäll och talade alltid sanning. Hon var känd för sin moral och 

kärleken hon hade till Gud och sin familj. 

Profeten Muhammed (Gvmh & hf) sa:

Fatima Zahra (fvmh)

Namn: Fatima 

Mamma: Damen Khadijah

Pappa: Profeten Muhammed (Gvmh & hf)
Plats för bortgång: Medina 

Födelseplats: Mecka 

Grattis på din födelsedag, å min mästarinna! 

Ya Fatima Zahra! 



Arnes far var matematiker, men 
lämnade världen under Arnes 
barndom. Efter faderns bort-
gång flyttade familjen till 
Göteborg och hade då en svag 
ekonomi. Arne fick då hjälpa 
familjen ekonomiskt, och 
eftersom han var duktig i skolan 
kunde han undervisa yngre 
elever.

Efter studenten flyttade Arne 
Tiselius till Uppsala och fick 
undervisning av nobelpristaga-
ren The Svedberg. Han jobbade 
sedan med laddade partiklars 
rörelse i elektriska fält, s.k. 
elektrofores,  och tog sin 
doktorsexamen år 1930. 

Arne Wilhelm Kaurin Tiselius 
var en svensk framstående 
kemist vid Uppsala universitet 
som vann Nobelpriset i kemi år 
1948. Han föddes år 1902 i 
Stockholm och gick bort år 
1971 i Uppsala. 

Efter det jobbade han vidare 
med att studera elektroforetisk 
analys och fick år 1938 en 
särskild forskningsprofessur i 
biokemi. Han fick en egen 
biokemisk institution år 1946. 
Sedan dess har institutionen 
arbetat med flera olika bioke-
miska analysmetoder såsom 
elektrofores, faspartition, 
kromatografi, och gelfiltrering, 
vilka alla är väldigt viktiga 
metoder för biomedicinsk och 
biokemisk forskning och som 
än idag används för att analyse-
ra t.ex. DNA. 

Året innan valdes Arne Tiselius 
t i l l  Nobelst i f telsens vice 
ordförande och till dess ordfö-
rande år 1960.

Bland annat m.h.a. elektrofores 
kunde Tiselius visa att blodse-
rum består av fyra olika protei-
ner; albumin, alfa, beta- och 
gammaglobulin. Han belöna-
des för det med Nobelpriset i 
kemi år 1948. 

Känner	du	till	Arne	Tiselius?

”Förfina ert uppförande, var vänliga mot era grannar och respektera era kvinnor så att ni träder 
in i paradiset utan räkenskap.” 

Månadens hadith:

En del av åkallan komeil:

Profeten (Guds välsignelser vare över honom &hans familj) säger:

www. agens uslim.sewww. agens uslim.sed md mwww. agens uslim.sed m Medlem i :

Han fick en egen biokemisk 
institution år 1946

”

Ur Rosengården:

(Al-Tawhid, s. 127)

Läs hela åkallan komeil på www.imamalicenter.se
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Å min Herre, Förstärk mina lemmar att stå till 
Din tjänst, stärk [min] beslutsamhet genom alla 
delar av min kropp, Skänk mig allvar i att frukta 
Dig, och oavbruten tjänst till Dig, så att jag 

enklare kan röra mig mot Dig i de främstas 
arenor, Skynda mot Dig bland kämparna, Längta 
mot Din närhet bland de som ivrigt längtar, 
Komma Dig nära likt de som är hängivna och 
uppriktiga, Frukta Dig likt de som nått visshet 
och Förenas med de troende i Din närvaro!

Å min Herre, Å min Herre, 

Å min Mästare, Å Han som jag litar på, Å Han 
som jag beklagar till om mina omständigheter! 
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