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Beskrivning
Författare: Magnus Utvik.
Magnus Utvik är sjutton år när han i början av åttiotalet utesluts ur VPK:s ungdomsförbund,
Kommunistisk Ungdom, efter att ha "fraktionerat" med ett annat parti. KPS, Kommunistiska
Partiet i Sverige, är ett renlärigt marxist-leninistiskt parti, som upphöjt Stalin till gud och
Albanien som sitt himmelrike.
Vad är det som lockar och får den tonårige Magnus att söka sig bort från vännerna i KU till en
sektliknande gruppering, som inte väjer för att bruka väpnat våld för att införa sina idéer och
som sätter Partiet före allt annat? Den existentiella frågeställningen gör denna berättelse om en
ung sökande människa till något mer än bara en skildring av ett ungdomligt och tvivelaktigt
politiskt förflutet.
Med Stalin som Gud är en stark personlig berättelse, ett drama om sökandet efter en sorts
auktoritär makt med svar på allt, men som till slut enbart leder till tvivel, tunga grubblerier och
katastrof.
Magnus Utviks självbiografiska dokumentär är stark och utlämnande. Den visar på djupet hur
man kan dras med i en extremrörelse - här en kommunistisk sekt - samtidigt som den ger en
målande bild av hur vänsterrörelsens olika schatteringar såg ut i början av åttiotalet. Några av
nyckelmedlemmarna i KPS får också komma till tals om de ställningstaganden de gjorde då
och hur de ser på saken i dag, trettio år senare.
KPS var en extrem rörelse allra längst ut på vänsterkanten i det politiska fältet. Partiet ville ta
makten genom väpnat uppror eller revolution och införa enpartistyre. Med partiledaren
Anders Persson i spetsen såg de andra vänstersympatisörer som trotskister eller "revisionister".
I deras ögon var till och med KPML(r) att betrakta som ett "sosseparti". När KPS stod på
höjden av sin bana mot slutet av åttiotalet samlade det omkring ett hundratal medlemmar.

Partiet upplöstes 1993.
I oktober 2010 mottog Magnus Utvik Svenska kyrkans kulturstipendium för sitt arbete med
den här boken.

Annan Information
26 jan 2012 . Gud (allsmäktigt väsen), 24,6 miljoner. Josef Stalin (sovjetisk diktator), 20
miljoner. Leopold II (belgisk kung), 5-30 miljoner. Vladimir Lenin (rysk revolutionsledare), 5
miljoner. Kim Il Sung (nordkoreansk diktator), 3 miljoner. Saddam Hussein (irakisk diktator),
2 miljoner. Pol Pot (kambodjansk diktator), 1,7.
Under sina tonår gick Magnus Utvik med i en kommunistisk sekt som förespråkade väpnad
revolution. Gruppen utövade hård kontroll över medlemmarna, med utfrysning som följd för
den som inte var renlärig nog. Här berättar Magnus Utvik om hur han först i vuxen ålder kom
till insikt om hur medlemskapet påverkat honom.
29 mar 2014 . Aftonbladet/ Kultur / Bokrecensioner 2014-03-28 av Clara Törnvall När
Scheikes pisksekt endast ses som lite ”annorlunda” glömmer vi lilla Moa som utsattes för
övergrepp Magnus Utvik (född 1964) REPORTAGE Tuktad till frihet Magnus Utvik: 1. Med
Stalin som Gud. 2. Tuktad till frihet Norstedts Magnus.
Magnus Utvik: Med Stalin som gud - Tre tonår i en kommunistisk sekt. Norstedts. 11:17 |
2011-09-19. Ibland skäms jag när jag tänker tillbaka på min ungdomstid i vänsterrörelsen. Hur
svart-vitt vi tänkte, hur naiva vi var, så förmätet att tro oss veta vad som vore bäst för miljoner
människor, ja, hela världen. Men efter att ha läst.
. Per: Vasakärven och järnröret: Om den långa bruna skuggan från Lund. Tryggare
mänskligare Göteborg: Filmen Väskan och filmen Traktorn. Tryggare mänskligare Göteborg:
Trygghetsvandring, tankar på vägen; Trygghetsvandring, en guide. Utvik, Magnus, Med Stalin
som Gud. Werner, Jeff & Björk, Tomas: Skiascope 6.
28 aug 2009 . Suomi. Det går inte att stryka ord i en sång, säger ett ryskt ordspråk: «Из песни
слов не выкинешь». Men det stämmer inte. I går dog Sergej Michalkov som skrev orden till
Sovjetunionens nationalhymn – tre gånger. Första versionen handlade om Stalin, andra om
Lenin, och den tredje om Gud. Då hade.
23 nov 2012 . När Magnus Utvik beskriver de tre åren i sin tionde bok Med Stalin som Gud
stiger ångesten från boksidorna. - När jag hade tappat tron på KPS blev jag väldigt deprimerad
och gjorde självmordsförsök. Det var som att rycka undan mattan, jag hade ingenting att tro
på, jag hade svikit många vänner, jag.
21 jan 2016 . Under sina tonår gick Magnus Utvik med i en kommunistisk sekt som

förespråkade väpnad revolution. Gruppen utövade hård kontroll över medlemmarna, med
utfrysning som följd för den som inte var renlärig nog. Här berättar Magnus Utvik om hur han
först i vuxen ålder kom till insikt om hur medlemskapet.
Recension av. Simon Sebag Montefiore: Stalin – den röde tsaren och hans hov. svensk övers.
Olov Hyllienmark, 3:e uppl. 2005, 768 sid. Trodde Stalin på Gud? Att de som styrde och
ställde i Sovjetunionen var några av historiens värsta förbrytare har de flesta av oss vetat i
decennier. Undantag har funnits, t ex de blint.
30 okt 2011 . Recension av Med Stalin som gud, av Magnus Utvik (Norstedts, 2011). Jag kan
inte säga att Magnus Utvik gjorde ett så bra första intryck på mig. Det första jag läste var hans
debattartiklar med poängen att Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt borde ta tydligare avstånd från
kommunismen. Det är ju nu inte så.
2014-12-04 Med Stalin som Gud. Författaren Magnus Utvik berättade om sina år i en
kommunistisk sekt. Föredraget hölls på Backa Kulturhus. 2014-12-04 Styrelseledamoten i
ROS Anna-Lenna Leuchovius höll ett föredrag om sekter i Klarebergsskolans aula. 2014-11-11
\"Det finns ingenting att vara rädd för\". Johan Heltne.
18 nov 2017 . Mycket gott skick. Inbunden. Vikt: ca 700 gram. Samfraktar vid köp av flera
böcker. OBS: Fraktfritt.
27 feb 2014 . Vad tror du att man kan lära sig från den här historien? – Att man måste se upp
med dogmatiska budskap. Boken är en varning, till alla människor, för sekter. I en sekt
manipuleras människor, under en förespegling av kärlek kan man begå de mest omänskliga
övergrepp. Din förra bok, ”Med Stalin som gud”,.
25 okt 2012 . En av dem är Magnus Utvik, författare till boken ”Med Stalin som Gud”. Han
säger att han aldrig fick veta att filmen gjordes av en sverigedemokrat – i stället lurades han att
tro att den var till en skoluppgift. – Killarna som gjorde intervjun sade att de skulle ha den till
ett skolarbete. Jag tyckte att det lät schysst,.
Sven Wollter försvarar massmördaren Stalin i tv. Kommunismen har inte förstört någonting,
påstår Sven Wollter, och han tycker att mycket av Stalins skrifter är bra.Men det är allmänt
känt och historiskt belagt att många föll offer för de avrättningar, deporteringar och
hungersnöd som förekom under Stalins tid i Sovjetunionen.
Men sedan några år tillbaka har den rönt oerhörd framgång i flera länder. Historien är inte
autentisk men upplevelsen, dragningskraften och intensiteten är densamma. Och Pulitzer
pristagaren Anne Applebaums uttalande stämmer nog likväl: Flykten från Stalins läger är den
färgstarkaste och mest gripande skildringen av.
än Lenin och Stalin. Honza kräver att få börja i en klass med religionsundervisning och ber
Gud hjälpa honom att slippa sänkt betyg i uppförande. För lillasystern Petra existerar ännu
bara kommunismens gudar. Hon rabblar kommunistiska kampsånger utan att riktigt förstå
innebörden. Mamman har i filmens början en stark.
5 jul 2013 . Ledaren för den s k De gudlösas liga under Stalin-tiden var en viss Jaroslavskij
som var judisk journalist och egentligen hette Minej Izrailevitj Kubelmann. Också han var
naturligtvis jude. Det var under hans ledning som man i stor myckenhet mördade präster,
brände kyrkor och kloster, när man inte.
27 aug 2014 . 2011 gav Utvik också ut den självbiografiska boken Med Stalin som gud. Även
den boken handlar om en sekt. Här beskriver Utvik sina egna upplevelser av ett liv i en
stalinistisk sekt i början av 80-talet. Välkommen till Stadsbiblioteket den 1 september kl.18.
Förutom Magnus Utvik deltar Johan Heltne och.
16 maj 2016 . Stalins dotter var känd framför allt som Svetlana Allilujeva, men hon föddes
som Svetlana Stalina i Sovjet 1926, och dog som Lana Peters i USA så sent som .. När hon
senare efter flykten till USA försökte konvertera till katolicismen, blev hon nekad detta, och

svarade då att det ändå var samma gud i alla.
28 okt 2011 . Efter att ha läst Med Stalin som gud – tre tonår i en kommunistisk sekt väcks
oron, inte för personer som begår misstaget att gå med i en kommunistisk verksamhet, utan
snarare för de runtomkring, mig själv inräknad. Misstron mot den borgerliga tendensen att
jobba på universitet och ha glasögon verkar,.
7 jan 2014 . TEXT Pia Hellertz – december 2013. Jag har läst MED STALIN SOM GUD – Tre
tonår i en kommunistisk sekt en bok av Magnus Utvik utgiven 2011. Jag läste Magnus Utviks
bok av två skäl. Dels var jag själv aktiv kommunist några år på 70-talet, när jag var i 30årsåldern. Dels har jag blivit intresserad av.
30 sep 2011 . Boken heter ”Med Stalin som gud”. Utviks politiska bana börjar hemma i
Värnamo, i Vänsterpartiets dåvarande ungdomsförbund KU, Kommunistisk ungdom.
Stalinisten Håkan är utsänd från Centralkommittén för att öppna ett bokkafé på orten. Magnus
söker sig nyfiket dit. Han värvas med Albanienaffischer.
Med Stalin som Gud [Ljudupptagning] : tre tonår i en kommunistisk sekt. Omslagsbild. Av:
Utvik, Magnus. Utgivningsår: p 2011. Språk: Svenska. Medietyp: Ljudbok, MP3. Kategori:
Facklitteratur. Förlag: Earbooks. ISBN: 978-91-7483-038-5 91-7483-038-4. Anmärkning:
Ljudbok (mp3). Inläst ur: 1. uppl. Stockholm : Norstedt.
De är nog knappast roade av att skandalisera LEDARENS minne med dylika anspelningar. I
födelselandet Georgien är Stalin kanoniserad och där spelar det ingen roll vilken gud hans
förfäder än bad till. Däremot har högerextrema (och judefientliga) krafter här i väst säkert en
viss nytta av att utmåla alla.
14 nov 2011 . Nu ger författaren och litteraturkritikern Magnus Utvik sitt bidrag till försöken
att begripa, i ”Med Stalin som Gud. Tre tonår i en kommunistisk sekt”. Det är en skakande
bok, samtidigt både rörande och tänkvärd. Författaren är tolv år yngre än jag, och tillbringade
(förslösade) tre år i en grotesk kommunistisk.
14 mar 2014 . Har just läst ut Magnus Utviks bok Med Stalin som Gud. Den handlar om
författarens tre år som aktivist i den Albanientrogna organisationen SKF (m-l), som efter ett
tag bytte namn till KPS. Den första beteckningen står för Sveriges Kommunistiaka Förbund
(marxist-leninisterna). Den andra för det namn.
Jämför priser på Med Stalin som Gud, läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att
göra det bästa köpet av Med Stalin som Gud.
12 jun 2014 . Debuterade med diktsamlingen ”Jorden 1989”. Har därefter gett ut ytterligare fyra
diktsamlingar och fyra romaner. Den hyllade ”Anna, min älskade” handlar om ett ungt pars
kamp mot cancer. För tre år kom han ut med den självbiografiska ”Med Stalin som Gud”. Är
också verksam som bokrecensent i SVT.
17 mar 2014 . För tre år sen gav Utvik ut "Med Stalin som Gud - Tre tonår i en kommunistisk
sekt". Sedan 2012 har han studerat det kollektiv av kvinnor och flickor, som redan på 1970talet formades kring den självlärde psykoterapeuten Hans Scheike. Han har gått grundligt
tillväga, träffat och intervjuat både ledaren själv.
4 maj 2008 . . den man som har mördat lilla Engla och ytterligare en kvinna. Med rätta! Men
lite upprördhet bör sparas för den som uppskattningsvis har låtit döda 33 miljoner människor.
Nej, jag syftar inte på Stalin, som kan anses ha orsakat 20 miljoner människors död. Jag talar
om Jahve, bibelns gud. En mycket…
Med Stalin i Värnamo. Posted on 7 september, 2011 by annalenalod. Magnus Utvik är för
många säkert mest känd som litteraturrecensent i SVT:s morgonprogram. Han har också gett ut
ett antal diktsamlingar och romaner. Den senaste romanen handlar om tre tonår i en
kommunistisk sekt. Resultatet är både underhållande.
De ljuger Lyrics: I hela ditt liv har du levt i din egen lilla värld / Gud är god, gud är stor, det är

vad du blivit lärd / Du har litat blint på folk som sagt hur allt ska va' / Har du trott på det.
26 sep 2012 . Magnus Utvik är sjutton år när han i början av åttiotalet utesluts ur VPK:s
ungdomsförbund, Kommunistisk Ungdom, efter att ha "fraktionerat" med ett annat parti. KPS,
Kommunistiska Partiet i Sverige, är ett renlärigt marxist-leninistiskt parti, som upphöjt Stalin
till Gud och Albanien som sitt himmelrike.
5 dec 2011 . I Med Stalin som Gud (Nordstedts) skildrar Magnus Utvik när han som ung
arbetade för ett Sverige i albansk tappning. Vårt land skulle få marxism-leninismen som
statsåskådning och ett svenskt Sigurimi skulle förhindra åtminstone 90 procent av folket att
utöva sina mänskliga rättigheter. Vi stiger med.
där Stalin framstod som gud. Det gav en känsla av gemenskap, men hade sina begränsningar i
rekryteringen. Partiagitatorerna upprepade mekaniskt färdiga slagord, men var helt oförmögna
att försvara dem i en öppen debatt, eller bemöta kritik: ”Hans tacksägelsemässor till arbetarnas
fosterland och hans lovsånger till.
14 nov 2014 . Magnus Utvik var 17 år när han gick med i Kommunistiska Partiet i Sverige
(KPS), ett renlärigt marxist-leninistiskt parti där Stalin upphöjdes till Gud och.
2 jul 2014 . Utvik är förresten själv före detta sektmedlem och har skrivit om det i boken "Med
Stalin som Gud: tre tonår i en kommunistisk sekt". Personer som frigör sig från sekter tycks
antingen vara serie-sekterister som snart blir del av ett nytt grupptänkande, knappt utan att
märka det (som om hen förlorat självet och.
22 okt 2011 . Magnus Utvik var tvungen att skriva ”Med Stalin som Gud – tre tonår i en
kommunistisk sekt”. Detta 25 år efter att han lämnade VPK:s ungdomsförbund i Värnamo för
det betydligt mindre KPS, vilka såg sig som det enda riktiga kommunistiska partiet i Sverige.
Ett totalt engagemang som började med ett.
Magnus Utvik är sjutton år när han i början av åttiotalet utesluts ur VPK:s ungdomsförbund,
Kommunistisk Ungdom, efter att ha "fraktionerat" med ett annat parti. KPS, Kommunistiska
Partiet i Sverige, är ett renlärigt marxist-leninistiskt parti, som upphöjt Stalin till Gud och
Albanien som sitt himmelrike. Vad är det som lockar.
diktatorer och om vad de läste, jag talar inte om Stalin, som läste Gorkij, eller om Hitler och
Bayreuth. Jag talar inte om kulturkonsumenter. Jag syftar snarare på sådana som upplysts av
konsten och sedan själva blir konstutövare. [.] Poesin tvingar läsaren att medverka, tack vare
den uppträder en känsla av gemenskap.
10 mar 2015 . Med Stalin som gud av Magnus Utvik. 2011 kom boken ”Med Stalin som Gud”
där Magnus gjorde upp med sitt förflutna inom Kommunistiska Partiet i Sverige (KPS). I
boken beskriver han partiets inre liv, som mer liknar en religiös släkt än ett traditionellt
politiskt parti. Han gick med i KPS som sjuttoåring,.
9 jun 2016 . Magnus Utvik var som ung man medlem i Kommunistiska Partiet i Sverige (KPS).
Utvik har beskrivit perioden som kommunistisk militant i boken Med Stalin som Gud. Tre
tonår i en kommunistisk sekt (Pocketförlaget, 2011). Det är om denna bok som föreliggande
artikel skall handla. med_stalin_som_gud.
1 nov 2017 . Deras hövding var den mustaschprydda Stalin wannabeen Anders Persson. De
verkade också ha varit folk från KPS som var drivande bakom . från SKA verkade vara
ansvarig för arrangemanget." UR SOU 2002:91. Författaren Magnus Utvik har skrivit en bok,
Med Stalin som gud, om sina tre år i sekten.
14 sep 2011 . Att inte tro på Stalins terror, att börja ljuga om Stalins offer och att vilja göra
Sverige till ett nytt Albanien argumenterade och ägnade sig Magnus Utvik åt. Han skänkte sina
egna pengar och sitt liv åt den vänsterextrema sekten. Endast tre år var Magnus med i KPS.
Men det tog 25 år för Magnus att lämna det.
29 mar 2007 . Tack vare Stalin hade läskunnigheten ökat, särskilt i städerna, tekniska finesser

såsom tunnelbanan i Moskva, gav folket hopp om att han inte var så ond som vissa sa. Men
överallt, i tidningararna, på affischer och i radio fick folket höra om Stalin som en Gud, och
folkets beskyddare. Även skolorna fick sina.
21 nov 2014 . Stalin var definitivt framgångsrik, även om man måste akta sig för att inte
förfalla till total cynism när man använder begreppet framgångsrik i detta sammanhang. ..
Historiskt skulle ”kristen regim” betyda vad än som kungamakten beslutar eftersom enligt
kristen tro kungens makt var given av gud.
Men vad ska man då säga om Stalin dör? Jo, ”tack Gud”. Den kommunistiska stormakten
CCCP hade en tävling i bästa politiska vits. Förstapriset var 25 års fängelse i det ryska
arbetslägret (fängelset) Gulag. Man tillsatte en en marinminister i Tjeckoslovakien. Det
kommunistiska Sovjets ledning trodde då att de blivit tokiga.
17 feb 2012 . Lovisa Lamms favoritbok. ”Med Stalin som Gud”. Av Magnus Utvik. En
skakande bok som grep tag i mig. När jag läste berättelsen om Magnus Utviks tre tonår i en
kommunistisk sekt hade jag hela tiden Nordkorea som ett eko i bakhuvudet. Nordkorea är
drömmen som blev en mardröm. Så sent som på.
20 okt 2016 . Landstingspolitikerna har bidragit till att en osund politisk kultur spridit sig
lavinartat i länet.
Filmen Kaos är granne med Gud. Modern, Helen, kommer hem på permission från sjukhuset.
Tillsammans med henne kommer även de två sönerna, Frank och Ricky. Ricky är också
endast hemma på p [.]
Vad tycker du? Var det rätt av Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra att avgå? Ja. Nej.
Jag bryr mig inte. Rösta och visa resultat. Göran ''Vesslan'' Carlsson blev utsedd till
århundradets ungdomsledare av Blekinge FF. Arkivbild. Foto: Hans G Friberg.
10 nov 2011 . Magnus Utvik fångar åhörarna med ett tal som visar retoriken inom KPS
(Kommunistiska partiet i Sverige), som han i den självbiografiska boken "Med Stalin som
gud" jämför med en religiös sekt. Där fanns samma absurda, fundamentalistiska inställning att
alla andra hade fel och att det till och med var värt.
Pris: 249 kr. cd-bok, 2011. Tillfälligt slut. Köp boken Med Stalin som Gud : tre tonår i en
kommunistisk sekt av Magnus Utvik (ISBN 9789174830385) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Menelaos var som en gud som inte råder över sitt eget öde. Nu drog han neråt . Den bruna
björnen hette Stalin och den var Menelaos' huvudsakliga inkomstkälla. Han gick omkring .
Stalin, björnen alltså, satte sig ner, lutade sitt tunga huvud framåt och kliade sig med den högra
framtassen hämningslöst i röven. De vuxna.
Magnus Utvik är sjutton år när han i början av åttiotalet utesluts ur VPK:s ungdomsförbund,
Kommunistisk Ungdom, efter att ha "fraktionerat" med ett annat parti. KPS, Kommunistiska
Partiet i Sverige, är ett renlärigt marxist-leninistiskt parti, som upphöjt Stalin till gud och
Albanien som sitt himmelrike. Vad är det som lockar.
Kränkningar och förlåtelse: en etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare,
skuld och ansvar, Anne Heberlein, 2005, Thales förlag. Mannen som slutade ljuga, Dan
Josefsson, Lind & Co, 2013. Med Stalin som Gud, Magnus Utvik, Norstedts, 2012. Mobbarna
och rättvisan, Maciej Zaremba, DN-förlaget, 2010.
Litteratur[redigera | redigera wikitext]. Magnus Utvik: Med Stalin som Gud. Tre tonår i en
kommunistisk sekt, Norstedts, Stockholm 2011 . en bokhandel på Bondegatan i Stockholm.
Här såldes kommunismens klassiker och allmän litteratur med anknytning till Albanien. Entrén
pryddes av ett enormt porträtt av Josef Stalin.
20 jun 2012 . Magnus Utvik | Med Stalin som Gud. Litteraturrecensioner Magnus Utviks
uppgörelse med 70-talsvänstern saknar politisk reflektion, anser Johannes Björk.
http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id=9789174830392&lib=X. ISBN:

91-7483-039-2 978-91-7483-039-2. Anmärkning: E-ljudbok (streaming). Inläst ur: Stockholm :
Norstedt, 2011. Inläsare: Per Ragnar. Speltid: 8 tim., 35 min. Originaltitel: Med Stalin som
Gud. Innehållsbeskrivning. Författaren var i sin.
2 mar 2003 . Vid tiden för sin död hyllades Stalin som "Fadern", "Läraren", "Geniet" och t o m
"Gud". Av den kulten återstår inte mycket. Vem sörjer Stalin efter 50 år? Ålderstigna
kommunister i Ryssland och i Georgien. Nordkoreas Kim Jong Il, som lärt sig av Stalin att
svält kan vara ett effektivt maktinstrument. Små skaror.
Min vän Stieg Larsson · Kurdo Baksi · Reine Brynolfsson · 158 kr. 0 Min vän Stieg Larsson.
Ljudbok Med Stalin som Gud - författare Magnus Utvik - läser Per Ragnar. Lyssna 0:00 Stopp.
95 kr.
Anne Hedén, ”Extra allt-kompott om glömda krigshjältar”, Sydsvenskan 1/11 2012. Recension
av Svetlana Aleksijevitjs bok Kriget har inget kvinnligt ansikte. Anne Hedén, ”Kritik: Med
Stalin som Gud”, LO-tidningens webbsida 8 december 2011. Recension av Magnus Utviks bok
Med Stalin som gud. Tre år i en kommunistisk.
MED STALIN SOM GUD (2011) av Magnus Utvik. "Förförd av extremismen - tre år i en
kommunistisk sekt". Så beskriver förlaget (Norstedts) Utviks skildring av sina tre år i KPS
(Kommunistiska Partiet i Sverige) på 1980-talet. KPS var ett renlärigt marxist-leninistiskt parti
längst ut på vänsterkanten, som såg andra.
12 jan 2012 . Dessutom har han skrivit fyra romaner: Simone (1993), Hata regnet hata livet
(1994), Anna min älskade (2005) och Pojken med cyklop (2010). 2011 släpptes hans
självbiografi Med Stalin som gud , om den egna tonårstiden som aktiv i det kommunistiska
partiet KPS. Utvik är också litteraturkritiker på SVT.
19 sep 2011 . ”Med Stalin som Gud” – en självbiografisk dokumentär. Magnus Utviks
berättelse om några ungdomsår i en liten stalinistisk, Albanien-orienterad sekt har fått stor
uppmärksamhet. Massor med tidningar, liksom bloggar, har tyckt till om boken. Omdömena
har genomgående varit mycket positiva, men tyvärr.
Marx kallade religionen ”ett opium för folket”, och längre fram sade Lenin: ”Varje religiös idé,
varje idé om gud överhuvudtaget, . är en vedervärdig nedrighet.” När patriarken i . Men i juni
1941 satte Tyskland i gång ett massivt angrepp på Sovjetunionen, vilket kom som en
fullständig överraskning för Stalin. Vid slutet av.
Med Stalin som Gud has 34 ratings and 3 reviews. Sven said: En väldigt intressant och läsvärd
bok. Personligen hade jag nog inte börjat läsa boken om den.
Med Stalin som gud – Magnus Utvik; Moonie – Ilben Mye (om Moon-rörelsen); Om det så
skulle kosta mig livet – Margareta Sturesson. (Om Lone Star / Kingdom Center.) Pastorerna i
Knutby – Mårten Nilsson; Sekten – Peter Pohl; Sekten på dimön – Mariette Lindstein. Del ett i
en roman-triologi, som inspirerats av hennes 25.
3 dec 2013 . KPS, Kommunistiska Partiet i Sverige, är ett renlärigt marxist-leninistiskt parti,
som upphöjt Stalin till gud och Albanien som sitt himmelrike. Vad är det som lockar och får
den tonårige Magnus att söka sig bort från vännerna i KU till en sektliknande gruppering, som
inte väjer för att bruka väpnat våld för att.
13 sep 2011 . Kommunistdiktaturen Albanien var himmelriket och Stalin var gud. Det
vänsterextrema partiet KPS var stalinistiska fundamentalister och kallades för kommunisternas
Jehovas Vittnen. Partiet bildades 1982, just när den breda vänsterrörelsen på 70-talet hade lagt
sig. De var ett hundratal personer som.
4 apr 2014 . Allt avslöjades då tre av dem som placerats på Scheikes gård för några
sommarveckor i läkande miljö, rymde och sökte hjälp hos förbipasserande. Författaren och
poeten Magnus Utvik kom för ett par år sedan ut med självbiografiska boken ”Med Stalin som
Gud” (2011). Den är en djupdykning i den egna.

Pris: 48 kr. Pocket, 2012. Finns i lager. Köp Med Stalin som Gud : tre tonår i en kommunistisk
sekt av Magnus Utvik på Bokus.com. Boken har 3 st läsarrecensioner.
Rekommenderad läsning: Sektsjuka, Håkan Järvå. Påverkan och manipulation, Håkan Järvå
och Peter Dahlgren. Med Stalin som Gud, Magnus Utvik. Tuktad till Frihet, Magnus Utvik.
Going Clear, Scientology, Hollywood and the Prison of Belief, Lawrence Wright. Sekter och
hemliga sällskap i Sverige och världen, Clas.
22 okt 2011 . Ny bok att läsa igen! Det skiljer rätt så många år mellan Magnus Utvik och mig
och som jag förstår så var utgångsläget lite annorlunda också men vi delar upplevelsen att ha
varit med ett extremt parti. Jag kom ju från samma rörelse som Utvik alltså vänsterpartiet (K)
med ett rätt långt medlemskap innan…
31 Mar 2017 - 22 min - Uploaded by ulfullfUnder sina tonår gick Magnus Utvik med i en
kommunistisk sekt som förespråkade väpnad .
26 jun 2014 . I ”Med Stalin som Gud” har Magnus Utvik tidigare skrivit om sin tid i en
kommunistisk sekt och han utgår från sina erfarenheter därifrån när han beskriver Scheike.
Utvik berättar i slutet av boken att han blev helt utmattad av att skriva den. ”Att skriva om
Scheikes kollektiv har påverkat mig som människa.
28 mar 2014 . Men lagd bredvid hans förra bok den självbiografiska Med Stalin som Gud, som
handlade om Utviks egna erfarenheter av sekter, i det fallet en kommunistisk cell på åttiotalet,
så borrar de här två böckerna från sina vitt skilda håll ändå en bra bit ned i sektmentalitetens
svarta hjärta. När Hans Scheikes.
. roman, 2005 Pojke med cyklop, berättelse, 2010 Med Stalin som Gud finns även inläst som
ljudbok Norstedts Besöksadress: Tryckerigatan 4 Box 2052 103 12 Stockholm
www.norstedts.se Norstedts ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, grundad 1823 © 2011 Magnus
Utvik och Norstedts, Stockholm Omslag: Magnus Lundh.
3 jan 2012 . Sökandet efter mening och samhörighet får den 17-årige småstadskillen Magnus
att hamna i dåligt sällskap. De nya kompisarna ser honom, men kräver kompromisslös
lojalitet. Under tre…
21 apr 2015 . Med Stalin som Gud - mycket bra bok! Magnus Utvik har jag ju sett och hört på
TV en del och jag minns när denna bok utkom och han blev intervjuad om den. Jag minns att
jag blev intresserad, men sen föll den i glömska. Nu fanns den på bokrean och det var nog ett
av de bättre reaköpen i år. Han berättar.
Ändhållplats SverigeFransson, Ramona. Ändhållplats Sverige. Author: Fransson, Ramona.
178419. Cover. MårbackaLagerlöf, Selma. Mårbacka. Author: Lagerlöf, Selma. 150743. Cover.
Heja, heja!Haag, Martina. Heja, heja! Author: Haag, Martina. 155754. Cover. Med Stalin som
GudUtvik, Magnus. Med Stalin som Gud.
Libris 9864082. ISBN 91-46-21272-8; Utvik, Magnus (2010). Pojke med cyklop [Elektronisk
resurs]. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 11909071. ISBN 978-91-43-50816-1;
Utvik, Magnus (2011). Med Stalin som Gud: tre tonår i en kommunistisk sekt. Stockholm:
Norstedt. Libris 12135103. ISBN 978-91-1-303511-6.
Titeln är slutsåld hos förlaget. Tre tonår i en kommunistisk sekt. Vad får den sjuttonårige
Magnus att vända vännerna i Kommunistisk Ungdom ryggen och söka sig till ett sektliknande
parti, som upphöjt Stalin till gud och ser Albanien som sitt himmelrike? Vad är det som lockar
med en ideologi som inte väjer för att bruka.
8 feb 2012 . Opinion. Bok. Med Stalin som gud. Magnus Utvik. Norstedts förlag. 2011. En bok
med titeln Med Stalin som Gud för snabbt tankarna till Göran Skytte och liknande
nykonservativa personers bekännelser om revolutionära ungdomssynder. Författaren Magnus
Utviks berättelse om sin tid i det lilla, och för de.
Det är, med andra ord, människor och deras institutioner som är ofullkomliga – inte Gud.

Alexander Solzjenitsyns gripande och efterföljande fängslande och inre exil är ett eklatant
exempel på hur det kunde gå till under Stalin-diktaturen. Minsta antydan till kritik av systemet
och dess huvudexekutör, sann eller falsk, kunde få.
16 okt 2012 . Håkan inviger Magnus i SKF/ML:s (senare KPS, Kommunistiska Partiet i
Sverige) närmast dogmatiska marxist-leninistiska övertygelse där Stalin upphöjts till Gud och
”alla partier i Sverige som kallar sig kommunistiska är borgerliga arbetarpartier som går
kapitalets ärenden.” Inställningen till Stalin blev i.
8 dec 2011 . Albaniens forne ledare Enver Hoxha. Foto: Pica/Scanpix. Några strödda
upplysningar om Albanienkommunismen har kommit i min väg under årens lopp. Som
historien om vänskapsresenärerna som blev osams och anklagade varandra för
småborgerlighet när de inte kunde bestämma sig för vad de skulle.
28 nov 2017 . Med stor irritation försöker jag läsa mig igenom Staffan Heimersons krönika om
hur #metoo kan liknas vid både häxjakten i Salem 1692 och Stalins utrensningar. Jag förstår
att Aftonbladet söker klick. Att de tjänar på en sån här text. Men fy fan för att de beslutade sig
för att publicera den. För det första.
Magnus Utvik, författare till Med Stalin som Gud och före detta medlem i kommunistisk sekt.
Håkan Järvå, leg psykolog, före detta scientolog och författare/redaktör till Sektsjuka –
Bakgrund, Uppbrott, Behandling och Manipulation och Påverkan Helena Löfgren, leg
psykoterapeut och före detta medlem i Moon-rörelsen
30 nov 2013 . Med Stalin som gud · Magnus Utvik Pocketförlaget. Otäck vänstersekt. Det
fanns en gång en ultramaoistisk sekt där man under några månader piskade borgaren ur
varandra – och i dag har vi en del vildhjärnor i det svarta blocket på demonstrationerna.
Annars har få vänstergrupperingar levt upp till den.
Till Stalin leder inte bara självhärskarlinjen från tsarerna utan även den religiösa linjen från
ikonerna och helgonen. Stalin var Gud. Den förenande länken mellan denreligiösa kulten av
Stalin och den ryska ortodoxa kristna traditionen varLenin, närmare bestämt den statligt
organiserade kulten avLenin. Inskrivandet avLenin.
10 sep 2011 . Jag var medlem i Sveriges värsta Stalinsekt, kfml(r), i början av 1970-talet. Detta
säger jag för att ge förutsättningar för min personliga infallsvinkel på Magnus Utviks nya bok,
Med Stalins om Gud (Norstedts förlag). Sedan jag lämnat denna sekt befann jag mig fram till
slutet av 1978 i kretsen kring SKP.
Nyskick. Pocketförlaget | Utg. 2012 | Pocket. | 307 s. | 9789186969554 | Denna bok är
förlagsny. | Språk: Svenska | Ämnesord: Utvik, Magnus | | LEVERANS: Denna bok skickar vi
inom 3-5 vardagar. … läs mer. Säljare: h:ström - Antikvariat & Bokhandel (företag). 85 SEK
Inrikes enhetsfrakt Sverige: 45 SEK In Stock.
23 nov 2011 . Med Stalin som gud. Jag trodde att jag hade ganska bra koll de olika
vänstergrupper som florerade på 70-talet. Men jag kände faktiskt inte till att det fanns något
som hette SKF/ML, vilket uttyddes Sveriges Kommunistiska Förbund/Marxist–Leninisterna.
Senare omdöpt till KPS, Kommunistiska Partiet i.
21 maj 2012 . Magnus Utvik, författare och litteraturkritiker, känd från SVT:s morgonsoffa,
skildrar i den självbiografiska boken ”Med Stalin som gud” sina ungdomsår i en
kommunistisk sekt. I sitt sökande efter gemenskap, tro och tvärsäkra svar lämnade Utvik
Vpk:s ungdomsförbund för KPS, Kommunistiska Partiet i.
13 jan 2017 . Hamnade häromkvällen i animerad politisk diskussion på en privat fest. Lite som
på 60- och 70-talen. En något uppeldad vän hävdade att Putin kan bli ”som Stalin”. Jag tyckte
det var ”struntprat”. Höga röster, fingrar som viftade. Till slut hamnade vi naturligtvis hos
Trump. Efteråt fick jag behov att formulera.
Till frågan om alla de frågetecken som Magnus Utvik väcker. Ett svar på boken "Med Stalin

som gud- Tre tonår I en kommunistisk sekt.": Magnus Utviks fantasifulla roman "Med Stalin
som gud", har orsakat en lavin av välmenande kritik. Speciellt I borgarpressen. Jag unnar
honom den litterära framgången. Problemet är bara.
I kampen om vem som ska bli hans efterträdare besegrar Stalin Trotskij som tilldelas Lucifers
roll och på Stalins order mördas, 1940, i Mexico City. Lenin är nu gud och Stalin blir hans
profet. Men efter sin död förvandlas Stalin snabbt till en usel människa i tecknet av
avstaliniseringen. Lenin däremot äras i Sovjetunionen till.
Med Stalin som Gud. Av: Utvik, Magnus. Medietyp: E-ljudbok. 305215. Omslagsbild. Astrid
Lindgren i Stockholm. Av: Johansson, Anna-Karin. Medietyp: E-ljudbok. 311264.
Omslagsbild. Jan Guillou - utifrån. Av: Frigyes, Paul. Medietyp: E-ljudbok. 246419.
Omslagsbild. Religionernas historia - kristendomen. Av: Wibeck.
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