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UTSATT PÅ GRUNN AV CORONA

 

Men hverken Corona
eller spøkefulle værguder hindrer Ateistene i å 

møtes
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LEDER

Ateistene er medlem av Atheist 
Alliance International (aai)

1. Coronahilsen fra Ateis-    
tene
2020 har vært et utfordrende år for Ateistene, som for mange an-
dre organisasjoner. Vi hadde store planer om seminarer og aktiv-
iteter - dels alene, dels i samarbeid med andre - som Human-Etisk 
Forbund og Født Fri.

Corona gjorde inngrep i handlefrihet og synlighet både for oss og 
for våre nærmeste allierte. Vi har videreutviklet nettsiden (Ateis-
tene.no) og vi har vært aktive på Facebook - spesielt på Facebook-
siden Ateistene. Det siste medlemsbladet ble utgitt i 2019.

Her er noen stikkord for aktivitetene i 2020.

2. Ateistenes dag

Sammen med Senter for Sekulær Integrering laget vi taler på inter-
nett - på våre sider og facebookgrupper.  Se Ateistene.no.  Vi håper 
og tror at dette ikke blir siste samarbeidsprosjekt med Shakeel 
Rehman og Senter for Sekulær Integrereing.

3. Kan sekulære og religiøse 
verdier forenes?          

Vi har planer om et seminar, som antagelig blir et digitalt nettsemi-
nar, med Halvor Tjønn og Sylo Taraku - blant andre. Det blir rede-
gjort på våre nettsider/facebookgrupper om innhold og tidspunkt.
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”Bobby” 
og familie

Under fjorårets store arrange-
ment - ”Den utrolige ateismen” 
ble vi kjent med en flyktning fra 
Pakistan, hans kone og fire barn 
som kom hit for å søke opphold 
og statsborgerskap i Norge. 

Han har lenge markert seg som 
ateist og motstander av islam. I 
Pakistan innebærer det livsfare. 
Han og familien flyktet til Italia 
og videre til Norge. Norske myn-
digheter vil ikke akseptere ans-
varet for denne familien.

Schengen-samarbeidet bygger 
på en konvensjon for et styrket 
samarbeid om kontroll av de 
felles ytre Schengengrensene, 
visumregler, et styrket politisa-
marbeid og rettslig samarbeid. 

Dublin-regelverket gir regler om 
hvilken medlemsstat som er an-
svarlig for behandlingen av en 
asylsøknad.

Norge ble tilknyttet Dublin-
samarbeidet i 2001. Gjeldende 
forordning er Dublin III-forord-
ningen som trådte i kraft 1. jan-
uar 2014. Dette regelverket gir 
regler om hvilken medlemsstat 
(EU, Island, Sveits, Liechtenstein 
eller Norge) som er ansvarlig for 
behandlingen av en asylsøknad 
og klargjør hvilke minimumsret-
tigheter asylsøkerne har under 
Dublin-prosessen. En asyl-
søker har rett til å få behandlet 
søknaden i ett medlemsland. 

Vanligvis skal det første medle-
mslandet asylsøkeren kommer til, 
ta ansvar for søknaden. Statene 
står imidlertid fritt til å ta saker 
til realitetsbehandling selv om 
de ikke har plikt til det etter 
Dublin-regelverket.

Norge har ikke påtatt seg ansvar 
for denne familien, men har ut-
satt å sende dem tilbake til Italia 
pga Coronaviruset. Ateistene har 
hjulpet familien med pengeinns-

amling til klær og medisiner, og 
innsamling av vinterklær. Famil-
ien ønsker sterkt å bli i Norge. 

De er preget av angst og usikker-
het og trenger all hjelp og støtte 
de kan få.

Ateistene ønsker at Norge skal ta 
større ansvar for flyktninger som 
er utsatt for livsfare pga. deres 
livssyn. 

Betal medlems-
kontingenten!

De fleste av dere som mot-
tar dette bladet har ikke betalt 
medlemskontingenten! Vi er helt 
avhengig av kontingenten for å 
kunne drive videre.

4. Hedningsamfunnets 
historie

” Komikk og alvor pregar boka om ei radikal religionskritisk 
gruppe som kan hende er på veg mot solnedgangen.”

Even Gran og Human-Etisk Forbund har i nær kontakt med 
sentrale "hedninger" (blant annet nåværende medlemmer av 
ateistene) utgitt boka om Hedningsamfunnet fra 1970-tallet 
og frem til vi skiftet navn til Ateistene. Boka kan bestilles fra 
Ateistene eller fra Humanist Forlag, som er utgiver. Kr. 330 
inkludert frakt.
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Anders Torp -
årets ateist

Gjennom prisen Årets Ateist ønsker organisasjonen Ateistene å hedre mennesker som har gjort en 
særlig innsats for ateisme, rasjonalitet og menneskerettigheter. Prisen utdeles for første gang i år, 
til en kandidat et samlet styre i Ateistene var enige om uten videre debatt. 

Prisvinner; Anders Torp, er en modig og ærlig talsmann for alle de barn som lider under funda-
mentalistisk religion. Som pastorsønn i en pinsekarismatisk menighet ble hans barndom preget av 
grove krenkelser av både fysisk og psykisk art, i Guds navn. 

Som ung voksen brøt han med menigheten, stod offentlig frem med sin historie og konfronterte 
sin far med hendelsene. Med sitt store mot og sin saklighet er han et forbilde for alle som er opp-
tatt av barns rettigheter. Spesielt er Anders Torp et viktig bilde på håp for alle de barn som også 
i dag lever under voksnes religiøse tyranni. Anders Torp tildeles med dette en sum på kr. 10 000, 
vårt bidrag til hans videre kamp for rettferdighet og barns rett til en trygg barndom.

Foto: Romerikes Blad
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NEANDERTHAL -  
folket som forsvant

Ny bok av Erik Tunstad og Vibeke Riiser-Larsen

Hvem var neandertalerne? Hvordan levde de og 
hvorfor døde de ut?

Neandertaleren var det første mennesket vitenskapen fant som 
ikke var av vår type. De har dermed blitt ikoniske, selve bildet på 
vår fortid. Bildet har imidlertid vært delvis ute av fokus: Vi har be-
traktet dem som tilbakestående, primitive og brutale. 

Vibeke Riiser-Larsen og Erik Tunstad har i arbeidet med Neandertal 
- Folket som forsvant krysset Europa på leting etter neandertalernes 
historie og kultur. Fra Tyskland i nord til Gibraltar i sør, fra England i 
vest til Israel i øst, har de søkt etter huler og spor. 

De fikk bekreftet at neandertalerne ikke var slik vi lenge har trodd. 
Neandertalerne var intelligente, sosiale mennesker som utviklet 
en kultur som kunne måle seg med den våre direkte forgjengere 
hadde.

Men hvorfor døde neandertalerne da ut, når Homo sapiens ankom Eu-
ropa?

Boka fås kjøpt på HUMANIST FORLAG - 379 kr.
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Illugi Jökulsson 
Mennesket som for-
svant: En ukjent men-
neskelig art overlevde i 
mer enn 
en million år 
Menneskets historie blir mer og mer 
kompleks og mystisk. Og ikke rart det 
er flere og flere menneskearter.
Dedikert til Ragnheiður Gyða Jónsdóttir.  

***  

Jaså - du synes historien er lang? Mennesket har vært 
her i lang tid! På Island fra uminnelig tid - og det er 
lenge, ikke sant, denne gangen? Og når du står under 
den store pyramiden i Giza, føler du at du hører klok-
ken i Brekkukot: Kling, klang?  

Men samtidig vet vi utvilsomt at tiden som er tildelt 
oss på denne jorden bare er et øyeblikk. Mennesket i all 
sin historie og all sin skjebne er fortsatt bare et barn av 
verden, skalaen vi ikke får til å forstå eller oppfatte.  

Og nå har en annen menneskehet nettopp blitt oppda-
get.  

Den fortsatte her mye lenger enn vi har gjort. Den levde 
sitt liv uten å ha noen anelse om at det var en fremtid 
som ville være annerledes enn deres nåtid.  

Det levde i istider og varme perioder; noen ganger var 
viltdyrene rause, noen ganger var det ingenting å spise.  
Men disse menneskene, de levde og levde, til de etter 
lang tid ikke levde lenger, men døde.  

For etter en million år med historie, nei, etter mer enn en 
million år med historie, forsvant disse menneskene fra 
jorden, fordampet, uten spor i det hele tatt, en million 
år, er det mulig for en kortlevd menneskesjel å innse hva 
en million år er?  

Hva slags mennesker er dette? Det er å håpe at det vil 
bli spurt om at inntil tidligere i år, visste ingen virkelig 
sikkert om denne menneskeheten eksisterte, til tross 
for de millioner og flere årene den bodde her på jor-
den.  Det eneste sporet av den finnes i genene våre - og 
andre menneskelige arter som overlevde det som drepte 
denne menneskeheten.  

Og det er så nytt at det ikke engang har fått noe navn.  

A propos Tunstads bok:

Følgende velillustrerte historie stjal vi på nettet - på islandsk.  
(Takk for google translate)  En gjennomgang av menneskets 
historie skrevet av en far til en datter - antar vi.  Om alt det 
vi nå vet, fordi genetikken har tatt sjumilssteg...
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La oss starte her:
For over femti år siden leste jeg poliobøkene for 
barna. Den gangen var det fortsatt mulig å tegne 
diagrammer over menneskelig utvikling, som de 
du ser ovenfor.  

Utviklingen fra ape til menneske er ren og enkel.  
En art reproduserer fra en annen og blir mer intel-
ligent, dyktig og oppreist.  

Inntil homo sapiens sapiens til slutt lander helt til 
høyre i bildet i lærstøvler og en lendeklut som et 
tegn på at han både vet mye om seg selv og har 
moralsk samvittighet.  Vil ikke vise penis.  (Slike 
bilder er alltid av menn.)  

Svært utdatert bilde 

Men nå er dette bildet svært utdatert.

I seg selv er det ikke feil. Utviklingen har absolutt
skjedd fra aper og til mennesker - for å si det sånn
med rimelig lettsindighet.  En annen ting er at mye 
tyder på at han både vet mye om seg selv og har 
moralsk samvittighet.

Men ulempen med bildet er at det indikerer at det
alltid var bare en type dominerende art, til den neste
dukket opp. Vi vet nå at dette er langt fra sant. Helt
fra begynnelsen var flere typer ”primitive” mennes-
ker på flukt samtidig.

For rundt to millioner år siden var for eksempel 
både homo habilis og homo erectus på farten.
Tidligere trodde forskere at erektusen hadde utviklet
seg relativt pent fra habilis, og deretter erstattet den,
men det bildet har endret seg de siste årene.

For det første er det nå klart at disse to artene levde 
sammen i veldig lang tid, eller i hundretusener av år, 
og sannsynligvis delvis i lignende områder (spesielt 
i Sør-Afrika).  

Homo habilis. 
Artsnavnet betyr ”mannen med høyre hånd”. 
Han hadde fortsatt den flate nesen som de fleste 
av våre apekusiner har.

Andre førmennesker blir kalt homo rudolfensis, homo-
gautengensis, homo ergaster og homo georgicus.  
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For det andre har det kommet frem at mange andre 
menneskelige arter levde samtidig, og de har blitt be-
gravet eller sortert i nyere tid. Det er nok å nevne homo 
rudolfensis, homo gautengensis, homo ergaster og homo 
georgicus.  

Når det er sagt, husk dette:   
Alle disse artene - habilis, erectus og mer - eksisterte for 
to millioner år siden.  

Så forsvant de fleste gradvis. Homo habilis ble sist 
observert for 1,4 millioner år siden. Homo erectus hadde 
imidlertid fortsatt god helse i lang tid.  
Bortsett fra det nærmeste vi finner i historien for rundt 
700 000 år siden.  

Homo heidelbergensis. Som de fleste (kanskje 
alle) menneskearter, stammer den fra Afrika og har uten tvil 
vært svarthudet for å beskytte seg mot sollys.

Arten homo heidelbergensis ble introdusert og var utbredt 
i det meste av Afrika og Europa også. Denne arten 
stammer sannsynligvis fra homo erectus, som fremde-
les eksisterte på den tiden, kanskje med et snev av en 
eller begge to av litt eldre arter: Homo rhodesiensis eller 
homo-forgjengeren.  

Det sies om homo heidelbergensis at denne arten ser ut 
til å ha dødd ut for 300 000 år siden, men på den tiden 

har tre nye arter av mennesker kommet fram.  Det er 
neandertalere, Denisovar og til slutt homo sapiens sapiens.

Det siste er vi.  

Opprinnelig bodde vi i Afrika, kan det sies, men de 
to andre artene i Europa og Asia hadde sannsynligvis 
kommet frem før oss.  En naturlig konklusjon fra dette 
plottet er at de tre ”nye” artene alle stammer fra Homo 
heidelbergensis. Ulike forskere har også trukket den kon-
klusjonen. Men faktisk er det absolutt ikke mulig å si 
sikkert, siden fossilregisteret fremdeles er flere hundre 
tusen år gammel.  
 

Neanderthalerne - våre siste kjente slektninger, og 
de første førmennesker som det ble funnet urovekkende rester 
av og som støttet Darwins skrekkinnjagende forskning

Selv om genetisk forskning har revolusjonert denne 
vitenskapen de siste årene, er det ingen erstatning for 
fossiler av døde mennesker.  Mens verden har blitt 
distrahert av covid-19 sykdom, har forskere imidlertid 
fordøyd nye og i noen tilfeller svært uventede resulta-
ter fra nyere genetisk forskning.  

For bare noen få år siden ble det oppdaget at homo sa-
piens - etter å ha migrert fra Afrika for 80 000 år siden 
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eller så - hadde blandet seg med både neanderthalere 
og denisovanere til en viss grad.  

Om grunnen er kjærlighet eller vold vet vi ikke.  

I alle fall ble det beregnet at det mest livlige samspillet 
mellom artene hadde skjedd for rundt 50 000 år siden.  

Denisovar og neandertalerne hadde også blandet blod 
i betydelig grad.  

Dette sies å antyde at afrikanere var de eneste mennes-
kene som ikke hadde noe (eller nesten ikke) genetisk 
materiale fra andre arter, fordi homo sapiens ikke blan-
det seg med neandertalere og Denisovanere før etter at 
han forlot Afrika, som tidligere nevnt.  I januar i år ble 
det imidlertid publisert en ny og detaljert studie som 
viste at det var en betydelig mengde genetisk mate-
riale fra neandertalere i afrikanernes blod.  

Dette er veldig bemerkelsesverdig fordi det er en sterk 
indikasjon på at ”bare” for rundt 20 000 år siden flyttet 
en stor gruppe europeere og / eller mennesker fra 
Midtøsten tilbake til Afrika.

Med sitt Neanderthal-gen i blodet. Og nykommerne 
blandet seg med sapiensene som hadde blitt igjen da 
den første gruppen la i vei. 

Det ser ut til at ingen hittil har hatt den minste anelse 
om en slik migrasjon av sapiens tilbake til det ”gamle 
landet”. 

Men dette er bare en liten del av de store nyhetene 
som kan leses fra en annen studie som ble presentert 
i den elektroniske utgaven av tidsskriftet Science Ad-
vances og andre steder i februar. 

Tre professorer ved University of Utahs avdeling for 
antropologi i USA - Alan R. Rogers, Nathan S. Harris 
og Alan A. Achenbach - ledet studien. 

Rogers, Harris og Achenbach sier i innledningen til 
studien av neandertalerne og denisovene: 

”Tidligere undersøkelser har vist at moderne men-
nesker i Eurasia [Europa og Asia] blandet blod med 
neandertalerne og Denisova som gikk foran dem for 
[50 000 år siden]. Vi viser her at forfedrene til neander-
talerne og Denisova blandet seg for hundre tusen år 
siden med sine egne forfedre - en ”super-eldgammel” 
menneskeart som hadde skilt seg fra andre menneske-
arter for to millioner år siden. ” 

Det var som å finne en skatt. 

Denne skatten er den typen som professorene kaller 
”superarkaisk”. 

Dette betyr at det for to millioner år siden var en men-
neskelig art som ingen hadde funnet tegn på før. 
Selv om noen mistenkte at en slik art noen gang 
hadde eksistert.  Men det ble da generelt ansett å ha 
vært mye senere på dagen. 

For to millioner år si-
den! 

Nå viste professorene at deres ”super-eldgamle” arter 
hadde dukket opp for to millioner år siden. 

For to millioner år siden; det var på det tidspunktet 
både homo habilis og homo erectus blomstret på jorden. 

Nok en spydspiss inn i den foreldede tanken at bare 
en art alltid har overtatt fra en annen. 

For to millioner år siden var det minst fem eller seks 
menneskearter som vi nå kjenner til.  Professorenes 
konklusjon var bemerkelsesverdig i seg selv.  

Neandersovar - kanskje en undergren eller sidegren av 
Homo Heidelbergensis?
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Det er alltid hyggelig å finne en ny menneskehet, selv 
om ingen beinrester eller fossiler ennå er funnet, bare 
rester av gener av denne ukjente arten.  

Men det er ikke slutt ennå.  

Når kom neandertalerne og Denisovar på banen?

Det er nå det. 

Ingen hadde noen anelse om eksistensen av disse nære 
slektningene til Neanderthal-mannen (og vår) før små 
rester ble funnet i en hule i Altai-fjellene i Sentral-Asia. 

Denisov er navnet på hulen. Lenge før homo sapiens 
reiste til Eurasia, hadde forfedrene til neandertalerne og 
Denisova gått den ruten før dem.  

Og lenge før betyr det hundretusener av år her.  Sann-
synligvis opp til 600-700.000 år. 

Og med ”forfedre til neandertalerne og Denisova” me-
ner jeg den menneskelige arten som de tre professorene 
kaller ”Neandersova” og betyr felles forfedre til disse to 
artene.  

"Neandersova"
Dette bildet er basert på 300 000 tusen år gamle levninger 
funnet i Irhoud-hulene i Marokko. Våre forfedre og mødre ble 
ikke sendt til Eurasia.

Kanskje ”Neandersovar” var en undergren eller en 
sidegren av homo heidelbergensis.  

Kanskje ikke.  

Men like etter ankomst til Eurasia dukket Neandertha-
lerne (europeerne, grovt sett) og Denisovar (sentralasia-
tere) opp som separate arter.  

På grunn av noen eksterne sjokk, som det ikke er bra 
å si hvem de kan ha vært, fikk begge de nye artene 
tilbakeslag, og ser ut til å ha vært veldig tynt befolket 
over tid.  

Fanget i en ”flaskehals” som det heter.  

(Senere måtte homo sapiens også lande i en flaskehals, 
sannsynligvis på grunn av utbruddet av Tóba-fjellet på 
Sumatra for 75 000 år siden, da det var veldig kaldt over 
hele verden. (Fra verdensrommet eller les om Alexan-
der den store. Men det er en annen historie.)

Fikk avkom med det 
”super eldgamle” 

Professorene mener at ”Neandersovar” forlot Afrika for 
rundt 700 000 år siden og sannsynligvis landet i flaske-
halsen like etterpå. 

Men i disse nye regionene i Europa og Asia møtte nean-
dertalere og denisovarer også de ”super-eldgamle” ar-
tene, som vi ikke visste før, selv om forskjellige forskere 
mistenkte at den eksisterte. 

Og begge de nye artene, neandertalerne og Denisovar, 
fikk avkom med det ”super-eldgamle”.

Sannsynligvis ikke ofte, men ofte nok til at det fremde-
les er tegn i genomet. 

Disse tegnene er så tydelige, nå som det er klart hva de 
skal se etter, at professorene til og med tror at de kan 
hevde at neandertalerne på den ene siden og Denisovar 
på den andre har blandet blod med hver av sine varian-
ter av den ”superantikke”, selv om den ene arten anses 
å ha vært. 

Og likevel er ikke hele historien fortalt. 

Genetisk forskning kan nærmest ligne magi i øynene 
til de ukjente, og det virker absolutt som magi at ved 
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å undersøke DNA fra neandertalere og Denisovs (og 
da oss selv), skulle vi nå ha vært i stand til å ikke bare 
finne denne nye menneskeheten, men finn også ut hvor 
overfylt det var! 

Omtrentlig sagt. De tre professorene stoler nemlig på 
seg selv og hevder at den ”super-eldgamle” tidligere 
ukjente menneskeheten på den tiden ”Neandersovar” 
blandet seg med den, teller minst mellom 20 og 50 tusen 

”aktive” individer.

Og det er et høyt tall, forstår jeg

Dette betyr at aksjen har vært i god form, for å si det 
sånn.

Og det betyr at ”super-eldgamle” har bodd i mange 
deler av Eurasia.

Selvfølgelig har de ikke bodd i store grupper, men de 
har reist vidt og bredt.

Og de ser ut til å ha holdt stand i mer enn en million år.

Fra de dukket opp for to millioner år siden til de ser ut 
til å ha forsvunnet relativt kort tid etter at ”Neanderso-

var” kom på banen i Eurasia.

”Levende og delvis levende.”

Tenk på det hele tiden. For minst 1,3 millioner år siden.
De bodde i hulene sine, spiste kjøtt fra døde dyr og 
forskjellige hjemmeslakte små skapninger, røttene og 
insektene og ormene.

I 1,3 millioner år.

Og tenk på det.

For eksempel hvordan du skal svare på nykommere.

Angripe dem, eller bli venn med dem?

Kanskje disse anonyme forfedrene og mødrene ville ha 
tatt det ”store spranget fremover” hvis de hadde blitt på 
banen lenger.

Men det skjedde ikke: de forsvant bare.

Så fullstendig at det ennå ikke er funnet noen rest av
denne arten som trodde at verden var hennes i mer enn 
en million år.
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BIBELEN II

Boken Det nyeste testamente – Bibelen bind II av Jahve og Johanson vil fore-
ligge i løpet av måneden. 

Vårt medlem forfatteren Ronnie Johanson har skrevet et nytt bind av Bibelen – intet mindre. Forfatteren 
Tone bergli Joner som har lest manus, kaller den «et lynnnedslag av en bok».

Fra forordet:
 
En person som hører indre stemmer, regnes normalt som moden for 
psykiatrien. Men det finnes viktige unntak. I denne boken har jeg 
samlet ord som Gud har uttalt til sine utvalgte etter at hans bud-
skap ble samlet i Bibelen. Hvorfor skulle slike nye gudsord være 
mindre troverdige enn dem som ble samlet for snart to tusen år si-
den? De må jo dessuten antas å være viktigere ettersom de er nyere. 
(…) det faktum at dette bind II av Bibelen har de nyeste åpenbarin-
gene, burde gjøre Det nyeste testamente mer autoritativt enn selv 
de fire evangelier i Det nye testamente.  (…)
Bibelens første bind fikk sin form på slutten av trehundretallet, da 
det ble noenlunde enighet om hvilke skrifter som skulle tas med. På 
femtenhundretallet tok protestantene enkelte av disse skriftene ut 
igjen. Men ikke før nå er Bibelen blitt utvidet. Dette til tross for at 
Gud, Jesus og Den hellige ånd stadig taler til sine utvalgte. 

Det nyeste testamente

BIBELEN
bind II

Gudsord som er gitt oss etter at
Bibelens første bind ble nedtegnet

Jahve og Johanson 
  DET NYESTE TESTAMENTE -  

BIBELEN bind II

Lorem ipsum

Som en smakebit har vi fått lov 
av forlaget å bringe det korteste 
kapitlet:

Gud gir svar; biskop 
Kvarme gjør ikke det 

Du skal ikke stenge dø-
ren for denne proses-
sen!

Gud 

til Ole Christian Kvarme

Da Kvarme ble lansert som 
ny oslobisp, ba han Gud om 
råd. Han fikk faktisk et svar i 
klartekst, som han betrodde 
Aftenposten. I Dagbladet stilte 
jeg biskopen følgende spørsmål 
om saken:

Herren snakker formodentlig godt 
norsk, men det ville vært svært in-
teressant om biskopen kunne for-
telle mer om dette. Hadde Gud 
noen form for aksent? Hvordan 
lyder stemmen hans? Hørtes det  
som han befant seg i et tomrom, el-
ler kanskje i en veldig sal? Kunne 
det høres lyder i bakgrunnen, f.eks. 
harpeklang eller herlig lovsang? 
Har han sagt mer til Kvarme eller 
andre biskopen kjenner?

I motsetning til Gud ga hans repre-
sentant Kvarme aldri noe svar.

Kilder

Aftenposten 15 01 2005
Dagbladet 20 01 2005
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Boken har blant annet fem kapitler om mormonerne og tre kapitler om «Kristi brud» og pinse-
menigheten i Knutby. Her er innholdsfortegnelsen:

1. Forord 
2. Herren advarer forspist svenske 
3. Kristus går på fylla og har seg med 30 damer 
4. Jesus besøker Amerika i år 34
5. Jesus tar en ny USA-tur, og Gud slår følge
6. Herren tillater ti jomfruer pr. mann, men profeten vil ha flere
7. Herren bekrefter at menn bør ha flere koner, men ombestemmer seg
8. Jesus debuterer som forfatter
9. Apostelen Mattias står frem etter 1800 år
10. Sekstifireårig kvinne føder Guds sønn
11. Kristus gifter seg med 1556 kvinner
12. Den allmektige taler fra kamin
13. Guds lar sin datter ta styringen
14. Guds yngste sønn tar bolig i kålhode
15. Kristi yngre bror slår seg løs
16. Verdens frelser begår overlagt drap
17. Den hellige ånd blir prest i England
18. Kristus blir reinkarnert i Bergen og Arendal 1927    
19. Jesus vekker lebesbymann midt på natten
20. Hippienes apostel forutsagt i bibelen
21. Pastor fra Korea blir Guds talerør 
22. Norsk psykolog får kontakt med åndeverdenen
23. Herren uttaler seg til amerikaner 
24. Gud ber president dempe språkbruken
25. Jesus forlover seg
26. Gud bestiller drap pr. sms 
27. Kristi stedfortreder i Knutby
28. Jesus blir ett med dansk astrolog
29. Jesus møter middelaldrende dame, som får lyst på sex
30. «Da sa jeg til Gud: Hva gjør vi nå?» 
31. Gud gir svar; biskop Kvarme gjør ikke det 
32. Den hellige ånd hvisker til Aril Edvardsen
33. Herren redder sertifikatet til Jan Hanvold
34. Herren beskytter dine barn mot koronavirus for bare kr. 2020
35. Etterord

Register 

Boken vil få ca. 440 sider og koste kr. 350 i bokhandelen. Kjøp nå med medlemsrabatt og få den tilsendt porto-
fritt: Betal kr. 300 til vår Bankgirokonto 7874.0574190    
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Til  UNE - Utlendingsnemnda 
postmottak@une.no 

Til pressen 
Gjenpart Josef Moradi f.nr 240694 

	
Oslo,	05.09.20	

	
Josef	Moradi	
Flyktning fra Afghanistan 

Ateistene er en organisasjon som arbeider mot undertrykkende religion i alle 
former og de skader dette forårsaker. Konkret gjøres dette bl.a ved debattmøter, 
publisering av religionskritiske tekster, samt oppsøkende virksomhet i form av 
stands og lignende. 

Josef Moradi kom til oss for to år siden.   Han fortalte da åpent at han ikke 
lengre hadde kunnet oppholde seg noe sted i sitt hjemland ettersom han fryktet 
for sin sikkerhet. Alt siden barneårene hadde han stilt seg kritisk til islam og tatt 
til motmæle mot hvordan kvinnene i slekten og miljøet ble behandlet. Han har 
også fortalt om sin frykt for Taliban og deres omfattende nettverk.  

Vi i Ateistene har lært ham å kjenne som en reflektert og engasjert 
religionskritiker. Han har deltatt i vårt styre og vårt forlag og vært et viktig 
tilskudd i vårt arbeid for en rasjonell verden bygget på grunnleggende 
menneskerettigheter. Josef Moradi har en nøkkelrolle i vår organisasjon fordi 
han ikke bare er en kunnskapsrik ateist, men også har en særlig innsikt i islam 
og islamisme. I det moderne Norge synes denne kunnskapen bare å bli viktigere 
og viktigere for oss.              

Vi ønsker sterkt at våre myndigheter skal ønske Josef Moradi velkommen som 
norsk statsborger.  Norske myndigheter må ikke forskjellsbehandle ateister i 
forhold til kristne konverterte slik det faktisk skjer i dag.  

 

Mvh styreleder i Ateistene, 

 
Dagfinn Eckhoff               

Josef Moradis sak avgjøres i nærmeste 
fremtid
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