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OM jag inte nyligen läst David Lagercrantz ”fjärde millenniumbok” om 

superhackern Lisbet Salander och den enormt utvecklade teknik som NSA, CIA, 

FRA m.fl. använder för att spionera...1 

OM jag inte följt Edward Snowdens berättelser i TV-dokumentärer och mass-

media... 

OM jag inte hade läst docent Alf Ronnbys tankeväckande bok Smygande 

islamism, där han menar att politisk islamism är ett stort hot mot västvärlden och 

beskriver vad han menar med det ...2 

OM jag inte läst de återkommande nyheter som berättar om insmugglade 

jihadister i flyktingströmmarna… 

… så hade jag nog bara läst Operation Scimitar som en spännande äventyrs-

roman. Ja, jag kanske inte ens hade läst den, eftersom jag inte är så intresserad 

av äventyrsromaner. Jag vill läsa om verkligheten. Jag visste ju inte heller vem 

den anonyme författaren var, vad han hade för kunskaper och erfarenheter. Av 

någon outgrundlig anledning började jag läsa och jag drogs oemotståndligt in i 

boken och kunde inte lägga den ifrån mig. Den skrämmer mig mer än något 

annat jag läst. Scimitar är det böjda svärdet.3 

  
                                                 
1 Lagercrantz hade hjälp av en matematikprofessor och IT-experter och av arbetet med sin 

bok om Alan Turing, när han skrev om Salanders matematik- och datorskicklighet och över 

huvud taget om ”hackandet” i sin bok - 

http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3928730.ece.  
2 Min artikel om Smygande islamism publicerades i DSM 2/2015 och finns även på min 

Boksida - http://www.piahellertz.com/Smygande_islamism.pdf.  
3  http://www.debok.net/diverse/2014/11/Vad-ar-en-Scimitar-Sword.html  

 

http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3928730.ece
http://www.piahellertz.com/Smygande_islamism.pdf
http://www.debok.net/diverse/2014/11/Vad-ar-en-Scimitar-Sword.html
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Vem är författaren? 
Författaren skriver i sin inledning: 

 

Bokens bakgrund är personliga erfarenheter av arbete med underrättelse- och 

säkerhetstjänst i bland annat Mellanöstern, Centralasien, Balkan och ett flertal 

länder i Europa. I övrigt är innehållet helt fiktivt… eller? 

 

Detta ”eller?” skapade spänning. Författaren använder liknande ”cliffhangers” 

då och då i boken vilket ger mig känslan av att han är en erfarenhet författare. 

Men icke… Detta är hans första bok. Jag upptäcker att han nyligen publicerat 

ytterligare en bok, Almedalen har fallit, som jag naturligtvis har beställt. Den 

verkar ha ett liknande spänningsupplägg som i Operation Scimitar, men nu 

skriver han under sitt rätta namn, Erik Lewin. I en artikel i Filter berättar han om 

vem han är. 4 Jag gissar att det blir fler böcker. 

  På sista sidan i boken får man veta att han har mer än tjugo års erfarenhet, 

först som ”officer inom specialförbanden och därefter som säkerhetschef och 

rådgivare främst i Mellanöstern och Centralasien” (s.498). Han har arbetat med 

”några av västvärldens främsta special- och underrättelseförband i jakten på dem 

som vi i väst kallar terrorister”. Han har också levt och arbetet tillsammans med 

lokalbefolkningar i flera muslimska länder. Där har han fått deras syn på ”vilka 

som är terrorister och upplevt de oerhört starka känslor som finns gentemot västs 

agerande i många av de muslimska länderna”.  

  Om jag räknat rätt fyller han 46 år i år. Han var 25 år när han år 1996 blev 

erbjuden att få ingå i Sveriges hemliga elitförband. Med den bakgrundsinfor-

mationen blir boken ändå mer skrämmande. Då är det inte fiction han förmedlar. 

Det är den skrämmande verkligheten, en verklighet de flesta av oss inte har en 

aning om. 

  Författaren tillägnar boken ”alla män och kvinnor inom underrättelse-

tjänsten och specialförbanden, som dagligen riskerar sina liv under hemliga 

operationer runt om i världen.” Dessutom tillägnar han den till ”alla de 

muslimska män, kvinnor och barn som fått lida på grund av västvärldens 

arrogans och girighet i vår jakt på olja. Jag förstår varför vissa av er tar till 

vapen emot oss…”.  

  I skrivande stund läser jag John Perkins bok Confessions of an Economic 

Hit Man – The shocking inside story of how America REALLY took over the 

world (2005). Där berättar Perkins utifrån sina egna mångåriga erfarenheter som 

Hit Man om hur dessa Hit Men har i uppdrag att locka och muta ledare i 

                                                 
4 En svensk underrättelseofficer talar ut. Filter, #36, februari/mars 2014 

http://magasinetfilter.se/magasin/2014/36/om-man-begar-overgrepp-maste-man-sta-till-svars 

http://magasinetfilter.se/magasin/2014/36/om-man-begar-overgrepp-maste-man-sta-till-svars
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resursrika länder, framförallt oljerika länder, att ta på sig höga lån som sen 

används av amerikanska företag för att bygga infrastruktur med mera i dessa 

länder. Samtidigt måste de betala tillbaka lånen till höga räntor och hamnar 

därför i svåra skuldfällor. Det blir dessutom offer för USAs krav på militära 

baser i landet, samt tillgång till landets olje- och andra naturresurser. Konse-

kvensen blir hat, hämnd, uppror och – ”terrorister”. ”Och vi är förvånade över 

varför terroristerna attackerar oss?” skriver han.  

  Om inte the Hit Man lyckas, så sänds de CIA-sanktionerade jackals 

(underhuggarna, hantlangarna) in. De hotar, trakasserar och utövar våld. Om de 

misslyckas med att ”övertala” så är det militären som är nästa steg, och krig blir 

följden, berättar John Perkins. Han berättar detaljerat om hur han arbetade i land 

efter land, länder som vi läst och hört om i media, där media framställer det som 

att USA gått in och ”räddat” folket från en ”grym diktator” och för att införa 

demokrati. John Perkins berättelser ger en ytterligare en förståelse för Erik 

Lewins berättelser. 

  Efter läsningen av båda dessa böcker förstår även jag, även om jag till viss 

del anat det tidigare, men inte insett allvaret. Naivitetens fjäll har fallit från mina 

ögon.  

  Adrian Andersson/Erik Lewin5 berättar att han fick idén till boken 

Operation Scimitar efter det att en av hans närmaste muslimska vänner frågade: 

”Adrian, vad skulle göra dig till terrorist eller frihetskämpe i ditt eget land?” 

Han menar att han själv blev lite förvånad över sitt eget svar: ”Jag skulle bli 

frihetskämpe om jag fått utstå samma sak som vi i väst låtit er uppleva i vår jakt 

på olja. …”.  

 

Jihadister kommer till väst 
Bokens tema är att en stor grupp extrema islamister, jihadister, planerar en 

gigantisk attack mot Europa. En mycket skicklig ledarfigur, Mahdi, lyckas ena 

unga män från de olika rivaliserande religionerna under en gemensam vision – 

att attackera de länder som utnyttjat dem och exploaterat deras länder, som 

krigat mot och terroriserat dem, som våldtagit och mördat deras mödrar och 

systrar och mördat deras fäder. Bara att läsa om Mahdis diplomatiska förhåll-

ningssätt och förföriska argumentation är värd läsningen av boken. När det 

gäller värvning till destruktiva sekter kallas detta ofta  för lovebombing. Jag 

Googlar på Mahdi och hittar följande på Wikipedia: 

Mahdi, den (av Gud) vägledde (arabiska, mahdi uttalas med hörbart h), är enligt 

den islamiska eskatologin den härskare som ska komma som världens befriare 

och grunda det tusenårsrike som ska föregå den yttersta domen. I synnerhet hos 

                                                 
5 I fortsättningen använder jag författarens rätta namn i texten.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arabiska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Islam
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eskatologi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tusen%C3%A5rsrike
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yttersta_domen
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shiiterna har tron på en kommande mahdi varit allmänt utbredd. Man föreställer 

sig i regel, att det är en bestämd person, som redan levt, försvunnit utan att dö 

och lever som den dolde imamen, som skall återkomma som mahdi. 

    Det var verkligen ett smart drag av Erik Lewin att välja det namnet på 

ledaren. Vad jag förstår är Mahdis återkomst för muslimer att jämställa med 

Kristi återkomst för de kristna. Tack vare författarens ingående kunskaper i 

muslimska traditioner, i seder och tänkesätt, i sociala ritualer med mera så byggs 

berättelsen upp på ett sätt som ger mig som läsare en djupare inblick i en annan 

värld, en främmande värld och ger mig viss förståelse både för kulturen och för 

extremismen.  

  Den extremism som vi nu ser konsekvenser av allt oftare i västvärlden och 

som massmedia är fullt av, blir mer begriplig med hjälp av Erik Lewins 

berättelser. Han inleder med att poängtera att de konflikter som idag pågår 

mellan sunni och shia kan verka lika obegripliga som de religionskrig som en 

gång rasade mellan katolska och protestantiska kristna. Vissa källor menar att 

det är USA och västvärlden som förstärker motsättningarna mellan sunni och 

shia, eftersom det gynnar deras maktintressen att söndra och splittra.  

 

 
Bilden hämtad från artikeln Sunni-Shia-Divide-and-Conquer6 

 

  Författaren ger bakgrundsbeskrivningar och ingående personliga berättelser 

för flera av de extremister som kommer att agera i hans berättelse. Samtliga 

agerande extremister i boken har varit ”flyktingar” i olika länder i Europa. De 

fick i uppdrag av Mahdi att lära sig de lokala språken flytande, att lära sig 

kultur, seder och bruk. Samtidigt skulle de leva på ett sätt som gjorde att de inte 

uppmärksammades av polis eller myndigheter. Det var en förberedelse för ett 

attentat av gigantiska mått som författaren bygger upp. 

                                                 
6 http://arabnyheter.info/sv/2012/08/30/saudi-arabia-the-neocons-once-and-future-target-by-

dr-stephen-sniegosky/sunni-shia-divide-and-conquer/  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Shia
http://arabnyheter.info/sv/2012/08/30/saudi-arabia-the-neocons-once-and-future-target-by-dr-stephen-sniegosky/sunni-shia-divide-and-conquer/
http://arabnyheter.info/sv/2012/08/30/saudi-arabia-the-neocons-once-and-future-target-by-dr-stephen-sniegosky/sunni-shia-divide-and-conquer/
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  I skrivande stund får jag en artikel skriven av Dr. Steve Elwart som är 

verkställande analytiker på Koinonia institutet, en kristen organisation, och 

ämnesexpert för Department of Homeland Security, som är USAs departement 

för inrikes säkerhet och som skapades av Georg W Bush efter 11 september 

2001 för att samordna arbetet för att förhindra terroristattacker mot amerikanska 

intressen. Jag gör ett litet utdrag ur den intressanta artikeln: 
 

Det finns en annan dimension i flyktingkrisen. Den islamiska staten, ISIS, skryter 

om att de planterar terrorister bland flyktingar som kommer till Europa. En del av 

ISIS plan är att smuggla in terrorister och skapa ännu mer kaos i Västeuropa. 

Huruvida detta är sant eller bara propaganda kommer vi troligen inte att få veta 

förrän det är för sent (min övers.).7 

 
Antalet internflyktingar (i Syrien), syriska flyktingar (i grannländerna) och syriska 

registrerade asylsökande (i Europa) - Fokus på Syrien.  

Kartan är hämtad från Dr Elwarts artikel. 
 

  I den svenska pressen har jag tidigare läst en del inlägg om insmuggling av 

jihadister och då känt mig undrande och ganska skeptisk. Det var först sen jag 

läst Alf Ronnbys bok Smygande islamism som jag började förstå allvaret. Den 

31 januari i år skriver exempelvis Fria Tider:  

Islamiska staten uppges smuggla jihadister till Europa och inte minst till Sverige 

inbäddade i det massiva flöde av hundratusentals asylsökare som söker sig till 

Europa från tredje världen. Målet är att ta över Europa och Sverige med terror 

och våld, säger en av dem som smugglar asylsökare till Europa.8 

Aftonbladet skriver den 30 januari 2015: 

                                                 
7 Dr. Steve Elwart, Syrian Refugee Crisis, 21 September 2015,  

http://www.khouse.org/enews_article/2015/2435/   
8 Islamiska statens plan: Ta över Sverige med flyktingar från Syrien, 

http://www.friatider.se/islamiska-statens-plan-ta-over-sverige-med-flyktingar-fran-syrien  

http://www.khouse.org/enews_article/2015/2435/
http://www.friatider.se/islamiska-statens-plan-ta-over-sverige-med-flyktingar-fran-syrien
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Det är sedan tidigare känt att tusentals europeiska medborgare har rest till 

Mellanöstern för att strida för Islamiska staten. Men enligt nya uppgifter till den 

amerikanska sajten Buzzfeed skickar terrororganisationen dessutom jihadister i 

motsatt riktning.9 

 

Expressen hade samma nyhet samma dag: 
 

Det är sedan tidigare känt att ett drygt hundratal personer rest från Sverige till 

Mellanöstern för att strida med IS, den sunniextremistiska gruppen vars skräck-

välde råder främst i Syrien och Irak. Siffran har skrivits upp av Säkerhetspolisen 

som i sin senaste uppskattning uppger att 130 personer rest från Sverige för att 

ansluta sig till gruppen. Men nu uppger Buzzfeed att det också finns en direkt 

motsatt strömning. Reportern Mike Giglio uppger att han fått kontakt med en IS-

medlem som med Turkiet som bas skickar jihadister till Europa. Ett land som 

nämns i artikeln är Sverige. Enligt medlemmen ska krigarna fullfölja IS hot om 

attacker i väst.10 

   Hans Brun, forskare med inriktning på terrorism och asymmetriska 

konflikter och Johanne Hildebrandt, f.d. krigsreporter, gästprofessor i journa-

listik och ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademin skriver i SvD den 20 

september i år bland annat följande: 11 

Flyktingvågen från framför allt Libyen möjliggörs i realiteten åtminstone med de 

lokala jihadisternas samtycke eftersom de kontrollerar en avsevärd del av libyskt 

territorium. Det är fullt möjligt att flyktingsmuggling utgör en viktig inkomst-

källa för jihadisterna, och som dessutom medför en rad fördelar för dem. De 

europeiska säkerhetstjänsterna riskerar att överbelastas och det finns en risk för 

att jihadister göms bland flyktingarna för att bygga upp terrorceller i Europa som 

senare kan aktiveras för att genomföra attacker mot europeiska mål. Sådana 

celler har funnits i Europa åtminstone sedan slutet av 1990-talet.  

 

 Exakt detta beskriver Erik Lewin. Dessa nyheter och fakta gör hans skräck-

scenarium mycket trovärdigt – och det värsta av allt – till och med mycket 

sannolikt. Denna bok borde läsas av alla politiker, alla poliser, alla läkare, 

sjukvårdspersonal, socionomer, lärare, journalister, ja egentligen alla – av olika 

anledningar. Erik Lewin beskriver den inkompetens, den brist på erfarenhet, 

struktur och träning som många yrkesgrupper har i Sverige, eftersom vi levt i en 

                                                 
9 IS-terrorist: Så smugglar vi in folk till Europa - 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20246181.ab  
10 Uppgifter: IS smugglar terrorister till Sverige - http://www.expressen.se/nyheter/uppgifter-

is-smugglar-terrorister-till-sverige/  
11 ”Medierna missar djup och viktiga fakta” - http://www.svd.se/medierna-missar-djup-och-

viktiga-fakta  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20246181.ab
http://www.expressen.se/nyheter/uppgifter-is-smugglar-terrorister-till-sverige/
http://www.expressen.se/nyheter/uppgifter-is-smugglar-terrorister-till-sverige/
http://www.svd.se/medierna-missar-djup-och-viktiga-fakta
http://www.svd.se/medierna-missar-djup-och-viktiga-fakta
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sån skyddad värld. Vi tror inte det kan hända oss. Han beskriver konsekvenserna 

av denna inkompetens. Det leder till dåliga beslut, till handlingsförlamning, 

chockreaktioner hos de professionella samt till ogenomtänkta rutiner.    

  Författaren beskriver att Norge klarade den ohyggliga kris han berättar om 

bäst av alla europeiska länder, sannolikt beroende på de erfarenheter de fick 

efter attackerna på Utøya år 2011. Han skriver: 

 

Det enda undantaget var Norge. Bara timmar efter de första attackerna talade 

statsministern till nationen och förklarade att all partipolitik nu måste läggas åt 

sidan och att Norge måste uppträda som en nation.  

Dagen efter hade Norge en samlingsregering bestående av alla partier i stortinget, 

det norska parlamentet. Norrmännens slutsatser efter katastrofen vid Utöya hade 

rustat landet för att hantera en kris. (s.369) 

 

Ska vi behöva uppleva ett lika vansinnigt dåd i Sverige innan vi börjar bli 

medvetna om riskerna och börjar förbereda oss? Jag kanske på grund av 

kunskapsbrist slår in öppna dörrar. Kanske vi tog varning av Norge och kanske 

också av det krisläge vi har omkring oss idag. Kanske de professionella har 

börjat agera. Faktum är att jag tycker att Erik Lewins bok mycket väl skulle 

kunna användas som inspirationsbok för träning för alla professioner som kan 

tänkas bli indragna i större katastrofer. 

 

Våldet mot de muslimska länderna skulle hämnas 

Författaren beskriver detaljerat hur amerikanska och brittiska soldater 

trakasserade, våldtog och dödade utan att ta hänsyn till om det var civila män, 

kvinnor och barn. Även det är berättelser vi får ta del av i massmedia så Lewin 

överdriver inte. Många barn och unga som såg och upplevde våldet och 

övergreppen utvecklade ett djupt hat. Vissa ungdomar som Lewin berättar om 

får vi som läsare lära känna mer än andra. När ledaren Mahdi dök upp och 

lovade dem hämnd och lycka i Paradiset om de bara lydde honom, så upplevdes 

han som befriaren. De lydde.   

  Sen började träningen, en mycket hård träning som inspirerades av ett 

amerikanskt utbildningsmaterial. Däremot beskriver inte Lewin att några 

amerikanska tränare fanns med i bilden. Han berättar om professionella saudiska 

tränare. De arbetade med samma pedagogik som användes av specialförband 

över hela världen. Författaren beskriver mycket detaljerat den extremt hårda 

träningen, både fysisk och psykisk. Även de som inte klarade utbildningen 

förbereddes för uppgifter. De skulle få bli martyrer bland annat som självmords-

bombare.  

  Den tanke som författaren bygger på är att en skicklig ledare, Mahdi, 
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lyckades ena shia- och sunnimuslimerna, vilket i praktiken vore en mardröm för 

USA vars politik bygger på att splittra och söndra för att kunna fortsätta härska.  

 

Underrättelsetjänsten 
Parallellt med berättelserna om hur de unga muslimska männen värvades och 

utbildades till jihadister under ledning av skickliga utbildare, får vi följa ett antal 

personer som började misstänka att något var på gång, anställda inom underrät-

telsetjänsten, polisen och ett par professionella journalister. Författaren beskriver 

detaljerat deras säkerhetsutrustning, deras tekniska hjälpmedel och deras 

avancerade vapen samt hur båda sidor i konflikten använde sig av dessa. Och jag 

känner förtvivlan över att enorma resurser läggs på att utveckla dessa monster-

vapen istället för att hjälpa världens hungrande och lidande människor.  

 

Historiska händelser 
Eftersom författaren väver in faktiska historiska händelser, som exempelvis 

Gulfkriget och 9/11 samt verkliga namn som George W Bush, Saddam Hussein, 

Muammar Gaddafi med mera så blir berättelsen väldigt verklig. Vad är sant och 

vad är fiction? Men det spelar ingen roll. Fictionen kan bli verklighet, i större 

eller mindre grad, det är jag numera övertygad om, och det skrämmer mig. Och 

Sverige är inte skyddat.  

  Lewin beskriver en av de unga männen. ”Under sin tid i Sverige hade Ali 

lärt känna svenskarna som innerst inne bra och hyggliga människor. Men 

Sverige deltog i USA:s anfallskrig mot Afghanistan – utan några som helst 

folkliga protester dessutom – så därför måste han betrakta svenskarna som 

fiender” (s.63).  

  

Massmedia 

Erik Lewins kritik mot massmedia är inte nådig. Han skriver bland annat: 

 

Ett nyhetsteam från Sveriges Television kom till platsen och filmade förödelsen 

och likt många andra ställen dit media kom hann de inte ta reda på vad som hade 

hänt utan filmade bara rakt av. Deras bilder lades ut i direktsändning och väckte 

raseri och ursinne.  Misshandlade gamlingar, sönderslagna affärer och till och 

med ett dagis som fått stenar genom fönstren blev till slut droppen som fick 

bägaren att rinna över i hela landet. När pressteamet fick reda på att ett litet barn 

hade blivit skjutet under tumultet åkte de direkt till adressen som de fick av 

någon vid tunnelbanan. De filmade på håll hur en kvinna satt med ett litet barn i 

famnen … Man kunde se att kvinnan var blodig på magen. 
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En kritisk bild som florerat i på nätet de senaste dagarna. 

 

Det är pinsam läsning. Reportrar och journalister behöver verkligen läsa boken 

och diskutera riskerna med sitt sätt att rapportera. Enligt Erik Lewin utnyttjade 

Mahdi medvetet och strategiskt naiva och scoophungriga massmedia för sin plan 

att attackera Europa. Jag tänker på en annan viktig bok som massmedia också 

borde ta lärdom av, Jan-Olof Rönns bok Utan media kan du inte starta ett krig.12 

 

Avslutningsvis 
Jag vill varmt rekommendera Erik Lewins bok till alla som vill förstå vad som 

händer och vad som skulle kunna hända, och som vill hitta förhållningssätt och 

strategier inför det.  

 

                       
 

                                                 
12 Se min artikel om boken på http://www.piahellertz.com/Utan_media-inget_krig.pdf  

Boken finns att köpa på 

Bokus och Adlibris. Den har 

fått strålande recensioner.  

 

Jag skulle gärna se att boken 

översattes till flera språk, 

framförallt till engelska och 

tyska. 

Det är en angelägen bok. 

http://www.piahellertz.com/Utan_media-inget_krig.pdf

