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Att älska Gud och kämpa 
för Hans sak

Sid 2-3††

Imam  (fvmh): Hussein

"Min uppresning har endast varit för strävandet 
efter förbättring hos min morfars nation".



ånaden Muharram börjar  Mden 21 augusti i år. Shia-
muslimer världen över kommer 
att sörja den tredje Ledaren inom 
Islam, Imam Hussein (fvmh) och 
påminnas om tragedin i Karbala 
under 600 talet. 

Slaget vid Karbala kan studeras 
och analyseras utifrån flera vitt-
skilda perspektiv som komplette-
rar varandra och låter betraktaren 
berika sig med många lärdomar. 
Imam Hussein (fvmh) reste sig 
mot en pseudo-kalif, en tyrann 
som styrde i islams namn. Upp-
draget beskrevs av imamen själv 
på olika sätt, men kanske det mest 
essentiella var att han ville skydda 
islam från korruption samt att 
detta görs för Gud sak och på 
grund av kärlek till Honom.

Det är viktigt att belysa dessa två 
tankegångar, att skydda islam och 
kämpa för Guds sak. Detta efter-
som många muslimer såväl som 
icke-muslimer missuppfattar vad 
det innebär att tro på och leva för 
sådana syften. 

Vad är Guds sak och varför är vi 
uppmanade att kämpa för det? 
Förlorar Han något om vi inte 
ställer upp? Finns det något som 
Gud vill vinna? Skydda islam? 
Behöver världens skapare islam? 
Det är tydligt att dessa och många 
liknande frågor leder oss till en 
enkel sanning: Gud behöver var-
ken islam eller vår hjälp, det är vi 
människor som behöver Hans 
religion. Guds sak är därmed att 
gynna och rädda våra älskade 
medmänniskor.  

Dessa tankegångar må låta absur-
da för den som varken känner Gud 
eller islams anda. Den som däre-
mot tror på skaparen och har en 
korrekt relation med Honom kan 
inget annat göra än att fyllas av 
kärlek till mänskligheten, även 
för de mest fientliga. Man har 
ständigt hopp om att vi människor 
är varandras syskon och bör hjäl-
pas åt för att uppnå den perfektion 
som vi är skapade för att uppnå.

Det är just därför imam Hussein 
sträckte handen in i sista stunden 

för att rädda de som snart skulle 
döda honom. Med sina kärleks-
fulla tal lyckades han få ett fåtal 
person att hoppa över till hans 
sida och ge sina liv för imamens 
heliga uppdrag. 

Att fyllas av kärlek även till de 
fientliga är något som profeterna 
gjorde och det förekommer därför 
i Bibeln såväl som Koranen. Där-
för ser vi att dessa heliga personer 
var ständigt måna om att inte 
använda onödigt våld. I slagfälten 
försökte de alltid med goda råd att 
hjälpa fienden att inse sina felakti-
ga ställningstaganden. Detta var 
deras sätt att vara oavsett om de 
var i underläge eller om de hade 
överhanden i fältet.

Profeternas lära var ett heligt 
medel, det heliga målet och upp-
draget var just att frälsa männis-
kan. Tyvärr älskar varken vi 
muslimer eller kristna våra fien-
der, antagligen för att vi har gått 
långt ifrån vad dessa heliga profe-
ter lärde ut samt kämpade - och 
dog för. 
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Varje person som älskar männis-
kan deltar självfallet i en sådan 
helig kamp. Därför ser vi att 
flera icke-shia och till och med 
icke-muslimer anslöt sig till 
imam Hussein och gav sina liv 
för det heliga ändamålet. Det är 
också därför dagens muslimer 
såväl som icke-muslimer visar 
en stor hängivenhet och kärlek 
till profetens dotterson så snart 
de lär känna hans kamp.

Mänskligheten har alltid behövt 
och kommer alltid att behöva 
profeternas lära dvs. Guds rädd-
ningslina som Han har säntned 
till människan. En av kompo-
nenterna i Guds lära är att stödja 
människan att vara fri. Självfal-
let bör denna heliga frihet inte 
blandas med friheten att bejaka 
sina lustar och andra böjelser. 

Under Ashura talade imam Hus-
sein vid flera tillfällen till sina 
motståndare både innan och 
under slaget. En av fraserna som 
visar att islam har ett budskap på 
olika nivåer är uppmaningen: 
”Om ni inte vill följa religionen 
var åtminstone fria i ert jordiska 
liv”.

Denna uppmaning 
implicerar att de flera 
tusen soldater som 
belägrade imamen 
inte följde islam och 
var heller inte några 
fria människor. Detta 
innebär att islams 
universella budskap 
till hela mänsklighe-
ten är att vara fria. 

Den människa som 
vill tjäna Gud och 
älska Honom inser 
enkelt att vi inte kan 
vara lyckliga och fria 
varelser om vi inte i 
första hand befriar oss 
själva från de inre 

avgudarna. Grundproblemet 
som alltid har hotat individer och 
samhällen är vår egoism och 
människor som har förslavats 
och kedjats av sina lustar.

Den som vill arbeta för Guds sak 
kämpar inte för ett samhälle, 
parti eller ideologi, utan för män-
niskan. Det är något som vi bör 
inse och sprida, ju mer kärlek till 
Gud vi har desto mer kärlek kom-
mer vi att ha till våra medmänni-
skor. De som inte är religiösa 
men i alla fall lever och kämpar 
för sina medmänniskor är fria 
hjältar som följer de inre och 
gudagivna ingivelserna som vi är 
utrustade med för att kunna fara 
dit vi bör.

De som tror sig kämpa för Guds 
sak men saknar kärlek för män-
skligheten är i själva verket för-
virrade och saknar insikt om vad 
Guds sak som vi bör kämpa för 
är.

Under Ashura manifesteras 
skillnaden mellan två grupper, 
en som verkligen kämpar för 
Guds sak och en annan som stri-
der för sin egoism och hägrande 
intressen. De eldsjälar som vill 
kämpa för människan uppmanas 
därmed att först undersöka vem 
en fri individ är och hur vi bör 
befria människan och därefter 
studera vad islam respektive 
andra läror har att ge människan. 

Vi ber Gud att upplysa våra hjär-
tan med sitt heliga ljus och 
genomsyra vår tillvaro med den 
heliga kärleken som botar alla 
sjuka hjärtan och plågade själar.  

”
Finns det något som 

Gud vill vinna?

”
Dagens muslimer 
såväl som icke-

muslimer visar en 
stor hängivenhet och 
kärlek till profetens 

dotterson
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Islams Profet (frid vare med honom & hans familj) 

sa: ”Karbala är den renaste helgedomen på jorden 

och den mest respekterade helgedomen. 

Vid Sanningen [svär jag] att Karbala är av paradi-

sets mattor.”  

Imam Husseins (fvmh) karaktär, revolt och rörelse 

har alltid funnits i de Felfrias (fvmd) uttalanden och 

det som är häpnadsväckande är att t.o.m. de Felfria 

innan Imam Hussein (fvmd) talat om denna händel-

se och plats där Ashura-tragedin ägde rum. Här kom-

mer 10 traditioner att delas om Imam Hussein 

(fvmh).

Hadith eller tradition betyder ett uttalande eller en 

handling som återberättats från islams Profet, den 

Utvalde Muhammed (fvmh & hf) eller de felfria 

Imamerna (fvmd).

10 traditioner om 
Imam Husseins (fvmH) helgedom

1 – Ren helgedom

Islams Profet (Gvhf) sa följande mitt i en längre tradition: ”Karbala är den renaste helgedomen på jorden och 

den mest respekterade helgedomen. Vid Sanningen [svär jag] att Karbala är av paradisets mattor.”

2 – Räddningens land

Guds Profet (Gvhf) sa: ”Min son Hussein kommer att begravas i ett land som kallas för Karbala. Det är ett 

utmärkt land som alltid varit islams kupol. Gud räddade profeten Noas troende kompanjoner där från stormen.”

3 – Kärlekens offerplats

Imam Ali (fvmh) gick en dag förbi Karbala och sa: ”Här är de förälskades offerplats och martyrernas scen vars 

fötter inte tidigare eller kommande martyrer når.”

4 – Kärlekens doft

De Troendes ledare Ali (fvmh) talade till Karbalas jord och sa: ”Å jord, vad du luktar gott! På domedagen kom-

mer ett folk från dig att ställa sig upp och omedelbart gå till paradiset utan räkenskap.”
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5 – Domedagens strålande pärla 
Imam Sajjad (fvmh) sa: ”Karbalas jord strålar som en pärla 

på domedagen och ropar: 'Jag är Guds heliga jord, en ren och 

välsignad jord som Martyrernas ledare och Paradisets ung-

domars mästare omfamnat.'” 

6 – Karbala och det Heliga Huset
Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Karbala är från det Heliga Husets 

jord.”

7 – Eufrat och Karbala
Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Det första landet och vattnet som 

Gud, den Upphöjde, gav helighet och nobless till var Karba-

las land och Eufrats vatten.”

8 – Karbala, änglarnas cirkulationsplats
Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Det finns ingen ängel i himlarna och 

jorden förutom att den vill att Gud, den Upphöjde, ska ge 

denne tillåtelse att få äras med att besöka Imam Hussein 

(fvmh). Det är på sådant vis att en skara änglar alltid landar i Karbala och en annan skara stiger upp därifrån.”

9 – Paradisets väg
Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Imam Husseins (fvmh) gravplats är en dörr av paradisets dörrar.”  

10 – Karbala, en trygg helgedom
Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Helt visst gjorde Gud Karbala till en trygg och välsignad helgedom innan Han gjorde 

Mecka till en helgedom”. (Viktigt att nämna är att det som menas med denna tradition är att detta skedde i den 

övre världen).
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POESI OM MUHARRAM
I samband med ankomsten av månaden Muharram höll Imam Ali Islamic Center i Järfälla den första poesitäv-

lingen med temat Muharram. 

Deltagarna fick välja att delta i en av tre grenar (åldersgrupper). Den 15 augusti presenterades tre vinnare i täv-

lingen nämligen, Reza Al-Hashemi, Mohammed-Baqer Koukha och Hadi Al-Ansari. 

Här följer Reza Al-Hashemis bidrag i poesitävlingen:

Hussein är omringad av fiender

Nu där bland mörka karbalas händer

Barnen gråter, kvinnorna börjar skrika

Barnen gråter, törsten börjar nu svika

 

Vers 1:

Allting handlar om tålamod,

Även att lida

Strida mot det som där nu sker,

Välja rätt sida

Veta att slutet är döden,

Fortsätta strida

Stannar ej förän det är gjort

För att Gud lyda

 

Refräng brygga:1

Gud tycker om de som honom följer

Följer allting och ingenting döljer

Gud belönar, med stora paradiset

Gud belönar, med den eviga livet

 

Vers 2:

Hussein är den tålmodige,

Därför blev han vald

Han blev vald av någon inte,

av sig blev självvald

Vem vill där bli vald till döden,

Så inte folkvald

Det var Gud som valde honom,

Han blev då utvald

 

Refräng brygga 2:

Hussein blev vald till något mycket svårt

Att offra hela sin familj var hårt

Hussein han såg , sin son Abdullah dödas

Hussein han såg , syndigheten där födas

 

Vers 3:

Detta gjorde han för islam,

Så han gjorde rätt

Fick inte ett droppe vatten,

Trots han hade bett

Djävulen beordrade så,

Det var hans krigssätt

Hussein fortsatte där kriget

Tills det blev komplett

Refräng brygga 3:

Hussein föll där på den torra marken

Hussein upplevde de hårda sparken

Krossad av häst, vad händer Hussein här näst

Krossad av häst, hans familj går genom test

Vers 4:

Bland testen var att hans dotter

Fick se då saker

Bland sakerna är karbala

Och dens massaker

Hon såg sin Hussein där dödas

Inga små saker

Detta och mycket mer har hänt

Utan orsaker

Refräng brygga 4:

Zeinebs trygga tält började brinna

Hon blev världens modigaste kvinna

Roqaeh såg, sin faster omringas

Roqaeh såg, Zeineb fången tvingas L
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http://www.imamalicenter.se
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Imam Husseins (fvmh) testamente är ett av de vikti-
gaste dokumenten som kan refereras till vid analys av 

den Helige Ledarens revolt. I en tradition har det 
nämnts att Imamen (fvmh) skrev ett testamente då han 
ville resa från Medina till Mecka och förseglade det med sitt 
sigill och sedan gav det till sin broder Muhammed ibn Hana-
fiyyah. Testamentet lyder enligt följande: 

”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 till-
rättavisa min farfar Muhammeds (fvmh & hf) 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), traditio-
ner 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.”

Som vi ser berättar den Helige Ledaren i detta testamente att hans 
mål med revolten mot Umayyaderna är att beordra till gott, för-
bjuda ont och att följa Profetens och Alis (fvmd) levnadssätt. 
Bland annat är tillrättavisandet av den islamiska nationens affä-
rer den första frågan som den Helige Ledaren talade om i detta 
testamente. Man kan nog säga att tillrättavisandet av muslimer-
nas affärer är Imamens (fvmh) testamentes huvudämne, eftersom 
man kan säga att beordrande till gott, förbud mot ont och hand-
lande i enlighet med Profetens och de Troendes ledares levnads-

sätt kretsar kring tillrättavisning av samhället.

Imam Husseins (fvmh) testamente
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Den bortglömda medicinen
Hur kan de trötta själarna få moti-
vation? Hur kan de vissna hjär-
tan börja blomstra? Vad är den 
lugnande medicinen som snabbt 
ger effekt och saknar biverk-
ningar? 

Det är långa köer för folk som 
mår dåligt och behöver behand-
ling i form av psykoterapi eller 
medicinsk behandling. Var och 
en bör bidra med det som kan 
vara till hjälp för ens medmänni-
skor. Vi är inte i stånd här att 
diskutera olika psykologiska 
teorier eller relaterade medici-
ner. Det psykologiska tillståndet 
kan presenteras och betraktas ur 
ett religiöst perspektiv, något 
som vi här försöker göra.  

Den som plågas av depression 
saknar något viktigt i sitt liv, en 
viktig och ständig vinstkänsla.  
Detta eftersom Gud har skapat 
oss för att hitta en stor skatt 
innan vi vänder tillbaka till 
Honom. Vi måste alltså vinna 
något men oftast vet inte riktigt 
vad det är. Vi blir glada om vi 
vinner makt, en match, pengar 
eller när vi exempelvis får barn. 
Om vi efter en period inser att 
dessa inte var riktiga vinster och 

att vi misstog oss letar vi genast 
efter något nytt mål, en bättre 
vinst. 

Vi lär oss, åtminstone ur ett isla-
miskt perspektiv, att den stora 
skatten som vi bör vinna är att ha 
en god relation med Gud. Det 
skänker oss styrka, vi fylls av 
motivation och kommer att över-
vinna svåra problem och utma-
ningar.

Hur kan någon som inte tror på 
Gud testa ett sådant heligt bote-
medel? Naturligtvis kommer en 
sådan person att alltid sakna ska-
paren i sitt liv men detta hindrar 
inte att man testar något som 
relaterar till den heliga medici-
nen. 

Gud är det goda och allt gott här-
rör från Honom. Den som inte 
tror på källan får lov att testa det 
söta vattnet som strömmar från 
den. Den som känner sig dålig 
kan testa att göra något gott. Det 
kan vara att köpa några blommor 
och gå till närmaste ålderdoms-
hemmet och visa sin kärlek till 
bortglömda medmänniskorna 
och se deras glada miner. Man 
kan hjälpa sina föräldrar genom 
att städa hemma eller på gården 

etc.

Välgörenhet handlar om att 
utföra eller rättare beskrivet 
vinna goda handlingar. Ja, goda 
handlingar är vinster som vi 
kommer att ta med oss. Därför 
försvinner glädjen av att ha fått 
en miljon i arv men sötman och 
glädjen av att dela ut dessa till 
svältande människor i vår värld 
kommer alltid att bestå. Detta 
eftersom denna glädje härstam-
mar från dess heliga källa och 
kommer förhoppningsvis att 
leda oss så småningom till Gud 
själv.   

Låt oss därför låta våra vissnade 
själar börja blomstra med gott 
handlande. 
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Hurr ibn Yazid ibn Najiya al-Riyahi var general för 
en del av Kufas guvernör Ubaydulla ibn Ziyads armé 
i Karbala-tragedin. Han har en särskild ställning 
bland shiamuslimer p.g.a. sin ånger och för att han 
till slut anslöt sig till Imam Husseins (fvmh) följe. 
Hurrs mor gav honom namnet Hurr, som betyder fri.
Vare sig innan han blev muslim och efteråt var Hurr 
en ärad och respekterad person bland sitt folk. Hans 
förfader “Attab” var vän till Hiras kung Nu'man ibn 
Mundhir, och hans farbrors son “Ahwas” var en poet 
och följeslagare till Guds Sändebud (Gvhf). En dag 
kallade Ubaydulla ibn Ziyad på Hurr, som ansågs 
vara en av ledarna i Kufa, för att konfrontera Imam 
Hussein (fvmh) och skickade honom tillsammans 
med tusen ryttare mot Imamens karavan.

Hurr var den första personen som blockerade vägen 
för Imamen (fvmh) och förhindrade honom att nå 
Kufa eller återvända till Medina. Trots att Hurr hade 
kommit för att konfrontera Imamen saknade inte 
hans beteende artighet, och när han såg att Umar ibn 
Sa'd var fast besluten att slåss mot Imam Hussein 
(fvmh) anslöt han sig till Imamens karavan, bad om 
förlåtelse och slogs i Imamens armé tills han blev 
martyr. I historien har det nämnts att Hurr sa till 
Imam Hussein(fvmh): “När Ubaydulla ibn Ziyad 
skickade mig mot dig och jag kom ut ur palatset 
hörde jag en röst bakom mig som sa: “Å Hurr! Var 
glad ty du går mot gott.” När jag kollade bakom mig 
såg jag ingen. Jag sa till mig själv att jag går för att 
strida mot Hussein (fvmh), och vad är det här för goda 
nyheter?! Jag föreställde mig aldrig att jag så små-
ningom skulle följa dig.”

Habib ibn Mazahir föddes 14 år före den Noble Pro-
fetens (Gvhf) utvandring till Medina och växte upp i 
den stora Bani Asad-familjen i Jemen. År 9 AH (630-
631 e.Kr.) kom han till Medina med sin familj och 
bosatte sig där. Under sin ungdom levde han bara en 
kort period samtidigt, och i samma stad, som Profe-
ten (Gvhf). Under denna korta tid utmärkte han sig 
p.g.a. sin vänskap med ett av barnen i Medina. Detta 
barn var Hussein ibn Ali (fvmh). Åldersskillnaden 
mellan de två var ca 10-13 år, men Habib var alltid 
väldigt ödmjuk mot detta barn.

Habib deltog i Slaget vid Siffin och Slaget vid 
Nahrawan tillsammans med De troendes ledare Ali 
(fvmh). Han var alltid en av Imamens befälhavare 
och modiga män i Imamens armé, och han blev 
omnämnd som en av Imam Alis (fvmh) följeslagare. 
Under De troendes ledares kalifat, och i samband 
med början på Kamelslaget, åkte han till Basra med 
Imamen. Efter krigets slut bosatte han sig i Kufa. 
Efter Imam Alis (fvmh) martyrskap stod han till 
Imam Hassans (fvmh) tjänst. Under dessa år bevitt-
nade Habib ibn Mazahir mycket sorg och vemod hos 
Profetens familj Ahl al-Bayt (fvmd) p.g.a. deras fien-
der, ända tills han blev gammal.

I samband med Imam Husseins (fvmh) avgång från 
Medina till Mecka och Kufas folks inbjudan till Ima-
men, skickade Habib också sin inbjudan till Imamen 
och skrev ett brev till Imamen gällande detta tillsam-
mans med några andra. Imam Hussein skrev även ett 
brev till Habib och bad honom att hjälpa Imamen. 
Efter att ha hört nyheten om Imam Husseins ankomst 
till Karbala tog Habib sig dit och hjälpte Imamen. 
Habib visade sin lojalitet mot sin tids Imam till det 
sista ögonblicket och blev slutligen martyr under 
ashuradagen då han var 75 år gammal.

Artikelserie

Hurr ibn Yazid al-Riyahi 
Den frie martyren i Karbala
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Habib ibn Mazahir
Ashuras äldste martyr

Islamisk personlighet

Han var alltid en av Imamens befälhavare 

Hurr var en ärad och respekterad 
person bland sitt folk

”
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Salam alla Husseini vänner därute!

Visste ni att det islamiska nya året precis börjat? Den första månaden är 

Muharram. Muharram är en månad som shiamuslimer minns Imam Hussein på. 

Det är vår tredje Imam som kämpade för alla människors frihet och rättvisa. Imam 

Husseins familj och hans 72 vänner hjälpte honom att försöka visa för de onda 

människorna att de inte hade rätt att göra andra människor illa. Men de onda 

människorna som leddes av Shimr lyssnade inte och valde istället att kriga mot 

Imam Hussein, hans familj och hans 72 vänner i Karbala. De onda människorna 

dödade alla de som inte lyssnade på de. Bland de som dödades var Imam Hussein 

och hans lilla bebis, Ali asghar. 

Hjälp Imam Husseins vänner att hitta sin väg till Karbala för att hjälpa honom:

Barn
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Ur Rosengården

Öresundsbron

”Den som Gud vill väl placerar Han kärlek till Hussein (fvmh) och [kärlek till] att besöka honom i dennes hjärta. 

Den som Gud vill illa placerar Han hat till Hussein (fvmh) och [hat till] att besöka honom i dennes hjärta.”

Månadens hadith:

Ur	Ziyara	Ashura:

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

2017-2019

Imam Sadiq (fvmh): 

Svenska platser

… Därför ber jag Allah, Den som ärade mig 

genom a� utöka min kännedom om er 

[ahlulbait] och era vänner, och skänkte mig 

avståndstagande från era fiender, a� placera 

mig tillsammans med er i de�a liv och 

nästa, och a� få mig a� stå stadigt hos er 

med stadiga fö�er [och hängivet följa era 

spår] i de�a liv och nästa!

Jag ber Honom (Allah) a� hjälpa mig a� nå 

er prisade position som ni har hos Allah, och 

a� Han skänker mig möjligheten a� hämnas 

för min skull tillsammans med en vägledd, 

tydlig och sanningsenlig Imam som 

härstammar från er!...

Läs hela Ziara på www.imamalicenter.se

Vill man på ett snabbt sätt åka till 
Danmark från Sverige bör man 
åka via Öresundsbron, som hade 
20-årsjubileum den 1 juli 2020. 
Det tar lite mer än 10 minuter att 
åka över bron med bil, men 
snabbare går det med tåg. 
Öreseundsförbindelsen är en 
förening mellan en snedkabel-
bro, en sänktunnel och en 
konstgjord ö. Över bron passerar 
det både bilar och tåg. Det har 
gjorts ca 114 miljoner fordon-
spassager hittills sedan bron 
invigdes år 2000. 
Den 23 mars 1991 skrev Sverige 
och Danmark under ett avtal om 
att bygga en fast förebindelse 
över sundet Öresund, som ligger 
mellan Skåne och Själland, 
Sverige och Danmark. År 1993 

satte arbetet igång med att 
konstruera förbindelsen. Öre-
sundsbron invigdes år 2000 av 
den svenske kungen Carl Gustaf 
och den danska drottningen 
Margrethe. 
År 2010 körde bil nummer 100 
000 000 över Öresundsbron. 
Öresundsförbindelsen är 16 km 
lång, och bron utgör den längsta 
delen på 7,8 km. Öresundsför-
bindelsen har bekostats m.h.a. 
lån, som förväntas vara återbe-
talda år 2050.

Peberholm är den konstgjorda 
ön som är en del av Öresundsför-
bindelsen. Ön är 4 km lång och 
har en area på ca 160 hektar. Från 
början var Peberholm stenig och 
saknade träd. Men därefter har 
många olika växter och djur 
kommit till ön naturligt, utan 
mänsklig hjälp. Det finns nu flera 
sällsynta arter på Peberholm. På 
platsen häckar det ungefär 30 
fågelarter, och man har observe-
rat hare, mus, kanin, hundratals 
arter av insekter och tiotals arter 
av spindlar på ön.

”
År 1993 satte 
arbetet igång 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

