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Vi lever i en tid då teknolo-
gin har försett oss männi-

skor med många hjälpmedel för 
att förenkla tillvaron. Ibland blir 
det dock inte som vi tänkt; det 
som är menat att hjälpa oss kan 
istället skapa mer bekymmer för 
oss, och det som är menat att ge 
oss glädje kan istället vålla oss 
fler sorger. 

Sociala medier är ett sådant tek-
nologiskt framsteg som, trots 
dess många positiva aspekter, 
kan vara en källa till oro och 
ångest för många människor. 
För många människor börjar 
närvaron på sociala medier som 
något positivt – man får möjlig-
heten att hålla kontakten med 
vänner och släktingar, och får en 
möjlighet att följa vad som hän-
der i deras liv. Man får även till-
fället att stifta nya bekantskaper 
och lära känna släktingar som 
man kanske inte visste att man 
hade. Så långt är allt gott. Men 
snart börjar även nackdelarna 
visa sig. 

De flesta människor delar endast 
med sig av en sida av den verk-
lighet som är deras liv. 

Detta i sig är naturligt – man ska 
kanske inte förvänta sig att män-
niskor delar med sig av sina var-
dagsbekymmer, familjetrubbel 
och annat som kanske är av 
intresse endast för de mest vetgi-
riga bland oss. Men detta leder 
också till att det man får se av 
andra människors liv är blott en 
selektiv verklighet – en hägring. 
Med andra ord ser man bara en 
fasad, vilket i sin tur leder till 
fasād (arabiska för fördärv och 
moraliskt sammanfall).

För i den stund man jämför sitt 
eget liv med sina vänners, eller 
släktingars, eller, än värre, sina 
fienders, uppstår bekymren: 

Hur kommer det sig att han/hon 
reser dit? Varför kan inte min 
partner köpa ett sånt smycke till 
mig? Varför kan inte min partner 
laga sådan mat till mig? Varför 
är deras barn duktigare än 
mina? 

Man ser endast det positiva som 
andra människor delar med sig 
av, men är olyckligt ovetande om 
deras utmaningar och bekym-
mer. En falsk föreställning byggs 

upp om andra människors liv, 
vilket i sin tur leder till att 
avundsjuka uppstår. 

På så vis skapar många männi-
skor mer lidande för sig själv; 
för vissa stannar det vid en tyst 
jämförelse, för andra blir det en 
hetsig kamp att försöka konkur-
rera med andra människors livs-
stilar. I värsta fall förgiftas rela-
tioner, medan andra bryter sam-
man.

Det betyder självklart inte att 
man måste undvika sociala medi-
er helt, men däremot bör man 
vara medveten om att den värl-
den är en föreställning – liksom 
de världar man stöter på i andra 
typer av medier. 

Våra liv på sociala medier

Ledarartikel
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För många människor 
börjar närvaron på sociala 
medier som något positivt 

”

det man får se av andra 
människors liv är blott en 

selektiv verklighet

”
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Allt fler vill bli svenska medborgare. 
Det har lett till att väntetiden för att 
få medborgarskap just nu är lång. 
Migrationsverket har under året 
lagt extra resurser till 
medborgarskapsprövningen för att 
fler ärenden ska kunna avgöras på 
kortare tid. º

”Muslimhatet är ett gift som måste bekämpas" 
skriver Säkerhetspolisen i en artikel i 
expressen den 11 augusti. Myndigheten 
betonar även att "utgångspunkten måste alltid 
vara en grundläggande acceptans för att islam 
har en plats i vårt samhälle".

º
”Muslimer från världens alla hörn i Mecka. Nära 
2 miljoner vitklädda muslimer han anlänt till 
Mecka i Saudiarabien för hajj” skrev svenska 
dagbladet den 9 augusti.

º

Imam Ali Islamic Center i Järfälla höll bön i 
samband med Eid al-Adha, den 12 augusti

º

Hedersbrott har inget med religion att 
göra" skriver Hanna Jokel och Sabat 
Nader i en artikel i expressen den 8 
augusti.

º
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Vi sörjer inte Karbala-massakern 
för att sörja utan för att stödja

et gäller att vakna till Doch inse att sorgcere-
monin som skulle vara 

den snabbaste vägen till islam 
har tack vare vår oförmåga blivit 
ett tillfälle för att skrämma bort 
omvärlden från islam och i syn-
nerhet shiaislam.  
Varje år uppmärksammar cirka 
tvåhundramiljoner shiamusli-
mer Ashura, då imam Hussein, 
hans söner och följe massakre-
rades i Karbala. Profeten, lik-
som imamerna före och efter 
imam Hussein (fvmh) begrät 
honom och uppmanade de tro-
ende att upprätthålla just denna 
händelse. Vad beror det på? På 
massakerns omfattning, eller 
dess barbari och råhet? 
Det viktigaste är dock att förstå 
varför vi upprätthåller dessa 
sorgceremonier. Inte minst för 
att imam Hussein ville visa vad 
islam var och den tyranniske 
kalifen ville svartmåla och för-
göra den. Det gäller därför att 
vara vaksamma och inte begå 

något som gynnar tyrannens 
agenda, eftersom då har man 
huggit imamen i ryggen. 
Vi begråter inte imamen för sor-
gens och gråtens skull utan för att 
stödja honom. 
Något kräver att vi förstår målet 
med hans revolt, för att sedan 
kunna uppmärksamma och 
kämpa för detta heliga uppdrag. 
Det är egentligen något som vi 
muslimer, i synnerhet shiamusli-
mer, oftast bör tänka och fokuse-
ra på; och det är just på grund av 
lojaliteten mot detta uppdrag 
som imamen blev dödad.
 Det finns flera sätt att inse vad 
uppdraget, som vi sällan axlar, 
är. Det är något som profeten 
Muhammed (fvmh) och de heli-
ga imamerna efter honom upp-
manade sina anhängare att foku-
sera sin verksamhet på. 
Det är inget annat än att förstå 
vad islam är för att sedan lära ut 
det, med både ord och gott hand-
lande. 

Flera koranverser och hadither 
stödjer detta; Imam al-Redha 
(fvmh) bad Gud att förbarma sig 
över den som vidlivhåller ima-
mernas sak och förklarade att det 
innebär att man lär sig deras kun-
skaper och lär ut den till folket,”.
Imamen anger också anledningen 
nämligen att när ”människor får ta 
reda på fördelarna i vår lära kom-
mer de att följa oss.”

Som troende muslimer är vi skyl-
diga att lära oss vad profeten och 
Ahlulbayt lärde ut för att själva 
förstå innehållet och sedan sprida 
innehållet till våra medmänniskor. 
Det är vår främsta plikt och skyl-
dighet mot våra medmänniskor.
Om man gör det med en ren inte-
ntion kommer man definitivt att 
omfattas av Guds barmhärtighet.

vi skyldiga att lära oss vad 
profeten och Ahlulbayt lärde ut 

”

Arkivbild från Ashuraprogram
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Umayyaderna hade lyckats 
kapa islam och presenterade 
den såsom de ville. Under 
Yazids tid hade pseudo-islam 
lyckats förstöra och förgöra 
mycket av den gudomliga läran. 
En ond barriär hade skapats 
mellan profetens religion och 
mänskligheten, muslimer såväl 
som icke muslimer. Det var där-
för viktigt för en person som 
imam Hussein att stå upp, 
avslöja tyrannen och för all fram-
tid måla upp något som visar för 
den som vill se vad skillnaden 
mellan profetens islam och 
umayyadernas pseudo-islam 
var. 
Det är sorgligt att vara i sorg 
utan att veta målet med sörjan-
det. Målet med dessa samman-
komster är kärnan som vi väl 
måste ta hand om, det var också 
imam Husseins mål. 
För 1350 år sedan efter att ha 
förlorat sina 70-tal lojala 
anhängare, ropade imam Hus-
sein: Finns det någon som kan 
stödja oss i detta? En begäran 
och kallelse som än idag ekar 
och därför svarar vi: Labayk Ya 
Hussein. O, Hussein, besvarad 
är din kallelse. 

Väldigt bra att vi sörjer händel-
sen, men är det vad imamens 
nödrop krävde från oss? Är inte 
det en självklarhet att vårt svar 
innebär att vi uppfyller vad ropet 
och frågan kräver?
Lägg märke till att samtidigt som 
Ashura är en tid då vi måste foku-
sera på det mest viktiga inom 
islam och imam Husseins mar-
tyrskap har blivit endast ett till-
fälle för sorg. Massmedia foku-
serar dessutom inte på att 200 
miljoner sörjer utan på några 
tusen som slår sig blodiga. Är det 
vad lojalitet mot islam och ima-
men innebär? Att skrämma folk 
bort från imam Husseins bud-
skap?

De som låter folk bli skrämda 
och rädda för islam och musli-
mer när de söker ordet Ashura på 
nätet, har omedvetet bidragit till 
mer muslimhat. 
Kan man se sådana sörjande som 
ett vidlivhållande av Ahlulbayt 
och därmed islams sak? Svaret 
angavs tydligt av imamen själv, 

vi måste lära oss vår religion och 
lära ut den. 
Det gör man på ett visdomligt sätt, 
såsom Koranen (16:25) och sunt 
förnuft kräver. 
Islam hade kedjats av pseudo-
islam och imamen ville befria 
islam för att folk skall kunna ha 
tillgång till profetens lära. 
Den som vill tjäna imam Hussein 
bör se sig omkring och inse vad 
det är som hindrar vår omvärld 
mus l imer  såvä l  som icke-
muslimer att förstå islams bud-
skap och vad den har att erbjuda 
människorna. 
Islamofober och lättlurade terro-
rister på var sitt sätt bojar islam 
och hindra medmänskligheten 
från att närma sig islam. 
Den som älskar och besvarar 
imam Husseins kallelse och vill 
upprätthålla Ahlulbayts sak, bör 
brinna för att kämpa mot de som 
idag skapar hat mot islam och 
muslimer. 

Det är sorgligt att vara i 
sorg utan att veta målet 

”
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et framgår av Koranen Datt profeternas uppdrag 
var att rätta till felen 

som härjade sina samhällen. De 
var stora reformatorer och blev 
därav akuta måltavlor för 
despoter och irrationella krafter. 
Imam Hussein insåg hur korrup-
tionen spreds och rotade sig i 
den muslimska världen och 
kunde inte väckas om inte han 
själv reste sig. Han presenterade 
sitt mål med olika formuleringar 
bland de: ”Jag vill reformera 
min morfars och fars nation, 
genom att påbjuda det rätta och 
förbjuda det vidriga”. 
Priset blev högt men målet var 
heligt och värt, han lyckades 
avslöja korruptionen som domi-
nerade den muslimska världen. 
Varför var revolten och avslö-
jandet så heligt och viktigt? 
Den som har insikt i islams anda 
inser att det är våra medmänni-
skors rätt att förstå vad som är 
islam och vad som inte är det. 
Hade imam Hussein varit passiv 
så hade islams lära och kanske 
även namn utplånats.
De som dödade imam Hussein 

trodde att de besegrade honom. 
De vann ett slag vilket de jublade 
över, men de insåg inte att de 
hade förlorat det stora slaget, 
vilket hade vunnits av imamen 
själv. 
Tyrannen som styrde i islams 
namn hade som mål att förgöra 
islam och med massakern på 
självaste profetens dotter son 
trodde han sig ha slagit ned alla 
eventuella uppror och kunde 
därmed fortsätta förvränga islam 
såsom han och likasinnade 
önskade. 
I själva verket var det imamen 
själv som lyckades avslöja pseu-
do-islams agenda och natur; och 
bevara därmed den gudomliga 
läran. 
Han och hans följe hade halshug-
gits men de hade vunnit det stora 
slaget, något som de i sin trång-
synthet inte kunde förstå.
Han lyckades med sin kamp att 
visa att godhet kommer till sist 
att segra även om förtryck och 
orätt dominerar och vinner mate-
riellt. Han inspirerade inte endast 
muslimer att kämpa mot förtryck 
som begicks i islams namn utan 

även icke-muslimer som ville och 
vill kämpa för sina medmänni-
skors frihet. 
Vilken betraktare som helst fylls 
av energi och glöd att kämpa mot 
dem som dödade imamen samt 
kämpa för de mål som han tydligt 
beskrev. Imamen själv förklarade 
att de som snart dödar honom är 
ett folk som inte längre kunde 
tänka vettigt eftersom satan hade 
tagit över och kontrollerade dem. 

Imam Hussein den strategiske reformatören

Priset blev högt men målet 
var heligt och värt

”

Bild: Muharram 2016 Imam Ali Islamic Center i Järfälla
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Den som vill vara lojal mot 
imam Hussein inser direkt att 
målet med våra liv är att kämpa 
mot ondskan vare sig det finns 
inom eller utanför oss. Självfal-
let prioriterar man det som är 
mer angeläget och som man dess-
utom kan på något sätt påverka. 
Den andra sidan av denna kamp 
är att kämpa för det goda och 
främja det inombords såväl som 
i vår omgivning. 

Imam Husseins väg är profeter-
nas väg och därmed en ära för 
varje människa att följa i de heli-
gas spår. Det är ett grundläggan-
de villkor som ett andligt liv 
kräver. Att ständigt vilja stå för 
det som är rätt samt undvika och 
kämpa mot det som är fel; oav-
sett om felet begås mot oss eller 
mot andra medmänniskor är 
något beundransvärt och kräver 
en stark vilja. 

Gud är barmhärtig och vill på 
olika sätt rädda de drunknande 
människorna. Den kanske stör-
sta barmhärtighetens och väg-
ledningens ark seglar i Imam 
Husseins namn. Varje år lyfter 
han ombord miljoner trötta sjä-
lar vilka är förvirrade i synder-
nas och villfarelsernas mörka 
hav. 

Hans kärlek botar de sjuka hjär-
tan och skakar om personlighe-
ter, sådan att även de mest hopp-
lösa fylls av lycka. Imam Hus-
seins revolution hjälper dem 
som inte kan göra revolt mot sin 
egoism vilken hindrar dem från 
att bli goda muslimer, att bli eld-
själar och omvandlar således 
dem till insiktsfulla, vakna och 
aktiva reformister. 
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Hans kärlek botar de 
sjuka hjärtan 

”

Ashura händelsernas kronologi - År 61 hijri

(Augusti 680 e.kr)
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Imamen anländer till Karbala.

'Umar ibn Sa'd anländer till Karbala med en armé 
på 4 000 soldater.

Habib ibn Mazahir ber klanen Banu Asad om att hjälpa 
Imamen men misslyckas med sitt uppdrag.

Vatten förbjuds Imam Hussein (fvmh) och hans kompanjoner.

Tasu'a och Shimr ibn Dhi al-Jawshan anländer till Karbala.

'Umar ibn Sa'ds armé meddelar Imamen om krig och 
Imamens ber        Umar ibn Sa'd om fördröjning.

Ashurahändelsen och Imamen och hans familj och 
kompanjoner blir martyrer.

Fångarna reser mot Kufa.

Banu Asad (från al-Ghadiriyya) begraver martyrerna. 
Få personer har även återberättat att martyrerna begravdes 
på den tolfte dagen.

Karavanen med fångarna från Karbala anländer till Kufa.

Karavanen med fångarna reser från Kufa till Damaskus.
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Muharramprogram hålls i flera städer i Sverige

D Magens uslim Nyheter

Den 1 september i år motsvarar 
den 1 av den islamiska månaden 
Muharram. Under denna månad 
sorger shiamuslimer runt om i 
världen sin tredje stora ledare, 
Imam Hussein (fvmh). I Sverige 
kommer att hållas sorgceremo-
nier i olika städer bland annat i 
Stockholm, Malmö, Göteborg, 
Helsingborg, Uppsala etc. 
”Imam Ali Islamic Center kom-
mer att hålla program i tre språk 
under årets Muharramprog-
ram”, säger Mohsen Hakimolla-
hi, församlingens ordförande. 
Enligt honom kommer att hållas 
program på persiska och arabis-
ka från och med den 1 september 
till och med den 11 september 
och program på svenska hålls 
från och med den 5 till och med 
den 9 september. För att under-

lätta för besökare att delta i pro-
grammet har församlingens sty-
relse beslutat att från och med 
detta år hålla dessa program i 
olika tider. Programmet på per-
siska startar kl. 18:00 varje kväll 
och programmet på arabiska star-
tar kl. 21:00 varje kväll. Svenska 
programmet börjar kl. 18:30.
Den stora Ashura 
m a n i f e s t a t i o n 
som anordnas 
årligen av shia-
muslimska före-
ningar i samband 
med  månaden 
Muharram i cen-
trala Stockholm, 
kommer i år att 
äga rum den 7 
september. 
Under manifesta-

tionen fokuserar deltagarna på 
Imam Husseins budskap som hand-
lar bland annat om frihet och rät-
tvisa. 
Man kan besöka församlingens 
hemsida www.imamalicenter.se 
för mer information om tider.

Demonstranter i Stockholm kräver Zakzakis befrielse
Lördagen den 10 august i 
demonstrerade en del shiamusli-
mer framför Nigerias ambassad 
i Stockholm där de krävde att 
Nigerias regering och armé ska 
frige den fängslade imamen 
Ibrahim Zakzaki. 
I ett brev till svenska FN förbun-
det skrev demonstranterna att "i 
Nigeria, där den ökände terror-
gruppen Boko Haram sprider 
skräck och avsky, finns en frid-
full och genuin muslimsk och 
populär rörelse som heter IMN - 
"The Islamic Movement in Nige-
ria” - vilken grundades för ca 35 

år sedan. Grundaren Sheikh Ibra-
him Zakzaky, 66 år, är känd för 
sin rättrådighet och uppmanande 
till andra att vara orädda i kam-
pen mot förtryck". 
Brevet som även lämnades till 
Nigerias ambassad i Stockholm 
betonade att imamen Zakzaki 
sitter fängslad i Nigeria hos 
armén sedan år 2014 utan att ha 
tillgång till medicinsk vård trots 
sitt allvarliga hälsotillstånd. 
Protester och demonstrationer 
runt om i världen kräver att ima-
men Ibrahim Zakzaky släpps fri 
och får den livsviktiga läkarvår-

den. 
M å n d a g  d e n  1 2 
augusti fick imamen 
Zakzaki åka till Indi-
en för att få den 
akutvård han är i 
b e h o v  a v.  M e n 
e n l i g t  P r e m i u m 

Times, beklagade imamen Zakza-
ki i ett uttalande situationen på det 
indiska sjukhuset och beskrivit det 
som ”patetisk och oroande situa-
tion”. Enligt den shiitiska ledaren 
är förhållandena på det indiska 
sjukhuset som han fördes till 
sämre än i Nigeria.

Befria Sheikh Ibrahim Zakzaky från den korrupta 
nigerianska regeringens förtryck och fängelse.

#FREEZAKZAKY
STOCKHOLM PROTEST

Plats: Nigerias ambassad 

(Samling: Korsningen Tyrgatan - Valhallavägen i Stockholm)

Tid: 14:30 �ll 16:00

Datum: Lördag den 10 augus� 2019

Anordnare: Shiamuslimska organisa�oner i Stockholm

º
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Annons

Muharramprogram på svenska
Välkommen till årets 

 i Imam Ali Islamic Center

Föreläsare: Broder Fahad Fadhel

Latmiya: Broder Mehdi Al-Ansari

Datum: Fr.o.m. 5 september t.o.m. 9 september 2019

Tid: 18:30 – 20:15 

Plats: Skolavdelningen i Imam Ali Islamic Center

Adress: Datavägen 2b, 175 43 Järfälla

Imam Ali Islamic Center 
välkomnar era donationer till årets 

Muharramprogram:

Plusgiro: 643195–1            
Swish: 123 196 30 24

Obs! Vänligen markera din betalning 
till muharramprogrammet med 

”Muharram”

Instagram: @imamalicenter.se Facobook: @svenskaislam Telegram: @iacsvenska

Twitter: @imamalicenterseWebb: imamalicenter.se E-post: info@imamalicenter.se

Instagram: @imamalicenter.se Facobook: @svenskaislam Telegram: @iacsvenska

Twitter: @imamalicenterseWebb: imamalicenter.se E-post: info@imamalicenter.se

Läs mer om Imam Hussein (fvmh) på:  

www.imamhussein.se



Både psykiska, såsom stress, och fysiska 
tillstånd, såsom hjärtattack, gör att kroppens 
tempo kan gå upp och stanna vid den höga 
abnorma funktionsnivån. T.ex. hjärtat slår 
fort under en längre period. Abnormt högt tempo i 
kroppens funktioner leder bl.a. till värre hälsa och 
tidigare död. Det finns flera behandlingar som studier 
visat kan lugna ner kroppens tempo. En enkel metod 
som man själv kan utföra när som helst och var som 
helst är genom det s k ”Paced Deep Breathing”, dvs 
stimulerad djup andning.

Metoden är enligt följande: 

1.Ta ett djupt andetag genom näsan i 1–5 sekunder. 

2.Håll andan i 1-2 sekunder.

3.Andas ut genom munnen, men med snäva läppar, 
som om du blåser i ett sugrör. Detta skall vara mellan 
1–7 sekunder.

Upprepa ovan i ca 1 minut, eller efter behov. Men inte 
mer än ett par minuter. Detta kan upprepas flera 
gånger under dagen, alltefter behov. 

Om du skulle känna dig yr, avsluta processen omedel-
bar och ligg ner.

Stimulerad djup andning kan i vissa tillfällen också 
hjälpa en som lider av sömnlöshet pga. stress att 
kunna enklare falla i sömn. Men den bästa långsiktiga 
botemedlet till oro och stress är underkastelse till Gud 
och förlitande på att det är Han som kan hjälpa en oav-
sett situationens omöjlighet. Detta har bevisats i olika 
studier. Läs t.ex. om de senaste studier om Neuropep-
tide Y (Tønnesen 2018).

Den gamle fadern gav sonen en skinnpåse som han 
aldrig fick öppna. I den fanns en oskattbar pärla som 
den store kungen väntade på. Den långa färden star-
tades och sonen passerade byar och skogar, floder 
och stigar.

Han fokuserade på sitt uppdrag och brydde därför 
sig inte om folk som försökte fresta, förolämpa eller 
på ett och annat sätt störa honom. Han valde även att 
inte slå tillbaka när vissa falska individer kastade 
stenar och annat och skadade honom. 

Törst och hunger stoppade inte honom, det vikti-
gaste var pärlan och inte såren och smärtorna som 
han kände i sin kropp. Sonen förstod att besvara 
påhoppen medförde risken att tappa bort pärlan.

Han ville vara mogen, klok, målmedveten och lojal 
mot fadern och kungen. 

När han till sist var framme välkomnades han varmt 
av kungen. Skadorna och tröttheten som han stod ut 
med var synliga för alla.

Alla beundrade och öppet prisade honom, något 
som lät glädjen visas i hans min.

Kungen frågade om pärlan. När den trötte sonen 
med glädje öppnade påsen för att ge pärlan som han 
aldrig hade sett överraskades han av att inte hitta 
någon pärla där.

Han tittade med sorg mot Kungen och sade: Jag 
stod ut med allt och försökte verkligen hämta pärlan 
men jag ser inte den.

Kungen sade till honom, min älskade. Du skulle 
inte hämta en pärla. Du själv är pärlan som fick växa 
till den du idag är. Om du hade besvarat alla på hopp 
och njutit av eller fallit för frestelserna på vägen 
skulle du aldrig ha kunnat komma fram.

Du förstod och brydde dig om uppdraget. Därför 
var du stark, fokuserad och lycklig under hela din 
färd. Många andra tappade bort sig själva under 
vägen, därför var de aldrig lyckliga även om de inte 
stod ut med några svårigheter.

Artikelserie

Hälsohörna 18
Lugna ner dig!

 Lyckans hörna 19
Välj det verkliga och viktiga före
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allt kommer till sist att tas från oss
”

Det finns flera behandlingar som studier 
visat kan lugna ner kroppens tempo

”
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Om Muharram

Hej alla vänner! 

Vi närmar oss månaden Muharram. Därför tänkte jag berätta lite om den heliga 

månaden.

Muharram är den första månaden i den islamiska kalendern.

Muharrams tionde dag är Ashura dagen. En sorgens dag. 

En dag i Karbala, i Iraq, som Imam Hussein (frid vare med honom) offrade sitt liv 

och hans familj och vänner för att vi ska ha kvar islam. Ashura dagen är ett 

sätt att påminna oss själva om imam Hussein (fvmh) , visa honom att vi 

älskar honom, och viktigaste av allt är att tacka honom för hans uppoff-

ring. 

Hur tror ni vi kan tacka imam Hussein?

Ja, genom att göra saker som gör imam Hussein glad. 

Älska honom och hans familj.

Och berätta för andra om vilken hjälte imamen var! 

O HUSSEIN!O HUSSEIN!



Ur Rosengården:

Skansen är ett stort friluftsmu-
seum med djurpark som ligger 
på Djurgården i Stockholm. Det 
grundades år 1891 av den 
svenske filologen och folklivs-
forskaren Artur Hazelius och 
blev öppet för allmänheten på 
hösten samma år. Skans betyder 
befästning, och Skansens namn 
kommer troligen från den skans 
som prins Karl XIV Johan lät 
bygga åt sin son i form av 
lekplats på 1810-talet. Området 
kallades för Skansen redan då 
Artur Hazelius köpte marken.
Hazelius motto var: ”känn dig 
själv”, och enligt honom var det 
endast möjligt för oss att verkli-
gen känna oss själva om vi 
kände till vår historia. 
Målet med Skansen var att visa 
för allmänheten hur människor 
bodde och verkade på olika 

platser i Sverige 
förr i tiden.
H a z e l i u s  v i l l e 
uppvisa byggna-
der, växter och 
d j u r  f r å n  h e l a 
landet.
I d a g  fi n n s  d e t 
aktiviteter för barn 
i alla åldrar på 
Skansen. Man kan 
till exempel hälsa på i hus och 
gårdar, rida ponny och titta på 
djur. Lill-Skansen, som är en 
djurpark för de allra minsta, är 
öppet inomhus året runt. I 
Skansens djurpark finns det 
vilda nordiska djur, lantraser 
och många exotiska djur.
Under Skansens högsäsonger 
(jul, påsk, sommar och höst) 
finns det marknader där det säljs 
produkter av hög kvalitet med 

fokus på närproducerade varor. 
Utöver detta finns det flera 
butiker på Skansen där det säljs 
äkta svenska hantverk med 
innovativ svensk design. I de 
historiska butiksmiljöerna kan 
man bland annat köpa karamel-
ler, kryddor, smörknivar, korgar, 
dalahästar och traditionsenligt 
säsongspynt. Där kan man hitta 
fina presenter till sig själv eller 
någon man tycker om.

Känn	dig	själv	på	skansen		

”I Guds, den Nåderikes, den 
Barmhärtiges Namn. Detta är 
det som Hussein, son till Ali ibn 
Abi Talib, testamenterade till 
sin broder Muhammed, känd 
som Ibn Hanafiyyah: … 
Jag gick helt visst inte ut [för att 
göra revolt] för att släcka mina 
begär och inte heller p.g.a. 
arrogans, egoism och trots, 
korruption och förstörelse eller 
förtryck, terror och tyranni! Jag 

gick helt visst endast ut [för att 
göra revolt] för att tillrättavisa 
min farfar Muhammeds (Gvhf) 
nation.  Jag vill beordra till gott 
och förbjuda det onda och 
handla i enlighet med min 
farfars och min fars, Ali ibn Abi 
Talib (fvmh), traditioner och 
tillvägagångssätt…”
Gud är sannerligen mer värd 
för den som accepterar mig, 
genom att acceptera sanningen. 

Jag visar tålamod gentemot den 
som avvisar mig i detta tills 
Gud rättvist dömer mellan mig 
och folket. Han är den Bäste 
Domaren.”

Månadens hadith:

I åkallan Ashura läser vi bland annat:

Å Gud, Till Dig tillhör prisningen, de tacksammas prisning tillhör Dig över deras missöden. 
Prisad vare Allah för min enorma sorg!
Å Gud, skänk mig Husseins (fvmh) förböner på den kommande dagen (Domedagen),
och låt mig stadigt och hängivet följa Husseins och Husseins kompanjoners fotspår, de som offrade sina 
liv för att försvara Hussein, frid vare med honom!

Källa: Boken Lam'at al-Hussein, s. 16; 
Nafs al-Mahmum, av: Mohaddeth al-Qomi

Läs hela åkallelsen på imamalicenter.se
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Ur Imam Husseins (frid vare med honom) testamente:

Svenska platser:
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