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"Hur kan man ta med barn till ett sånt
land" 
Publicerad 2 feb 2015 kl 20.49

BISKOPSGÅRDEN. Under gymnasietiden stod Michael Skråmo, 29, i köpcentret Nordstan och jonglerade för att tjäna
extrapengar.

I dag bor han i Syrien med sin hustru och fyra barn för att tjäna terrorrörelsen IS. Genom sin blogg vill han ge en annan bild av
islam än "en gubbe med skägg och en Ak 47".

För de tidigare klasskompisarna kom hans nya liv som en chock.
– Det är barnen jag tänker på mest. Hur man kan ta med fyra barn till ett sådant land? Usch det är hemskt, säger en kvinna.

Göteborgaren Michael Skråmo bor sedan augusti i al-Raqqah i Syrien. al-Raqqah styrs av terrorrörelsen Islamiska
staten och det är för IS Michael Skråmo slåss, om inte militäriskt så i alla fall ideologiskt.

På sina bloggar sprider han islamistiska budskap, bland annat skriver han: "Hur kommer det sig att när folk hör ordet
Islam så tänker dom på en gubbe med skägg och en Ak 47 eller nån med Med ett spräng belte. Jag tror nog att Islam ÄR den Mest
Missförståda religionen." Han skriver även: "jag tror det som är shockande är att folk tror Islam är en religion av våld och hat".

Han ger även uttryck för sina åsikter på Facebook. Här lägger han också ut bilder med IS-symboler och sig själv när
han poserar med automatvapen.

Michael Skråmo konverterade till islam för ungefär tio år sedan.
– Han förändrades radikalt efter att han konverterade, har en nära anhörig tidigare sagt till GT.

Studerade till kock
Men innan detta hände pluggade Michael Skråmo till kock på Ester Mosessons gymnasium. De gamla
klasskompisarna chockades när de hörde vilken vändning hans liv fått.

– Det är helt sjukt. Fruktansvärt. Det är väldigt knäppt att tänka på att man gått i samma klass som någon som är
med i något sådant fruktansvärt, säger en kvinna och fortsätter.

– Det är barnen jag tänker på mest. Hur man kan ta med fyra barn till ett sådant land? Usch det är hemskt.
De tankar och åsikter som Michael Skråmo nu ger uttryck för märkte klasskompisarna inte av under gymnasietiden.
– Han var rätt så jämlik alla andra i åsikterna. Det var inte så att man märkte något speciellt så det var absolut inte

väntat att han gör det han gör i dag, säger Sara.
Alla de tidigare klasskompisar som GT pratat med minns Michael Skråmo som en normal person.
– Det var aldrig att man trodde att något sådant här skulle hända, säger en.
Han beskrivs även som omtyckt.
– Han var snäll och trevlig mot alla. Ibland kunde man väl märka att han var lite tillbakadragen, att han kanske inte

berättade allt hela tiden. Men annars var han en väldigt glad person som man faktiskt hade väldigt kul med. Speciellt
när man var i köket och lagade mat.

Jonglerade i Nordstan
Michael Skråmo verkar dock inte ha haft jättemånga kompisar men de vill inte kalla honom utstött.

– Han hade kanske inte någon nära vän direkt så han kanske kände sig ensam. Det är väl ofta sådana människor
som tyr sig till något sådant där, spekulerar en tjej om hur Michael Skråmo hamnat där han är i dag.

När många tänker tillbaka på skoltiden minns de särskilt en sak som Michael Skråmo gjorde:
– Han stod inne i Nordstan och jonglerade. Han ville tjäna lite extrapengar och sa att han fick jättebra betalt för

det. Men jag vet inte hur sant det var, säger en klasskompis.
– Då jonglerade han med käglor och grejer. Nu jonglerar han väl med kalashnikovs, säger en annan.

På bilder på Facebook poserar göteborgaren Michael Skråmo med automatvapen.

SÄPO OM PROBLEMATIKEN

Säkerhetspolisen uttalar sig ytterst
sällan om enskilda personer, meddelar
Fredrik Milder, pressekreterare på
Säpo.

Säkerhetspolisen har ingen laglig rätt
att hindra någon att åka utomlands
men säger att man i förebyggande
arbete "främjar kontakt och dialog"
där en viktig del innefattar att få
information från allmänheten.

"Några av de hotreducerande åtgärder
vi vidtar är att hålla samtal med
personer som uttrycker vilja att resa
till någon av de aktiva grupperna i
Syrien eller Irak. Vi påtalar riskerna
med att resa till en konfliktzon och
avråder resa. När vi får kännedom om
att någon resenär har återvänt håller
vi ett uppföljande samtal med dem."

MICHAEL SKRÅMO

Islamska namn han har använt sig av:
Abdul Samad, Abou Ibrahim al-
Swaidi och Abdulsamad al-Swaidi

Ålder: 29 år (född 1985)

Familj: Fru och fyra barn.

Bor: Skriven på en lägenhet med
adress i Biskopsgården men bor sedan
augusti i Syrien.

Gör: Tjänar den islamistiska
terrorrörelsen Islamiska staten i al-
Raqqah i Syrien.

Bakgrund: Kommer ursprungligen
från Norge men är uppväxt i
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från Norge men är uppväxt i
Göteborg. Efter sina kockstudier på
Ester Mosessons Gymnasium i
Göteborg flyttade han till Egypten för
att studera arabiska och islam. Efter
att ha konverterat till islam flyttade
han till Egypten i två perioder för
fortsatta studier i arabiska och islam.
Detta ledde sedan till att han började
predika om den salafistiska riktningen
inom islam som praktiseras i bland
annat Saudiarabien och Qatar men
även av anhängare till al-Qaida och
IS.

Övrigt: Han är inte dömd för brott.
Det finns en stämningsansökan mot
honom där det framgår att han
riskerar att bli vräkt från sin lägenhet
om han inte flyttar frivilligt. Detta då
han inte har betalt hyra för tre
månader.

ISLAMISKA STATEN: SPRIDER
SKRÄCK I IRAK & SYRIEN

■ Islamistiska staten (IS) är en
terroriststämplad islamistgrupp som
kämpar mot regeringstrupper i Syrien
och Irak.

■ Den militanta gruppen har haft
stora framgångar i inbördeskriget i
Syrien. IS har lagt under sig
vidsträckta områden i Irak - och där
förföljt minoriteter som kristna och
yazidier och drivit dem på flykt.

■ IS är en jihadistisk rörelse som
nyligen upprättat ett "kalifat" och
därmed anser sig ha religiös
överhöghet över alla världens
muslimer.

■ IS hade fram till i februari i år
starka band till alQaida som bröt
förbindelserna med IS efter en lång
maktkamp mellan terroristgrupperna.

■ Islamiska staten har bland annat
genomfört halshuggningar och
korsfästelser i områden de
kontrollerar, efter att de funnit
personer som de menar är skyldiga till
brott.

■ IS grundare är den mördade
terroristen Abu Musab az-Zarqawi.

 

© AB Kvällstidningen Expressen

mailto:thomas.mattsson@expressen.se
mailto:anette.sallbom@expressen.se
mailto:71717@expressen.se
mailto:redaktion@expressen.se
http://www.expressen.se/om-expressen/tycker-du-att-vi-har-utsatt-dig-for-en-publicitetsskada/
mailto:christer.el-mochantaf@expressen.se
petter
Highlight


