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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í hagnýtri þjóðfræði sem samanstendur auk þessa texta af fjórum 

útvarpsþáttum. Skoðaðar verða birtingarmyndir múslima í fjölmiðlum, kvikmyndum og á 

veraldarvefnum og rýnt í þá orðræðu sem þar birtist. Jafnframt er velt fyrir sér viðbrögðum 

samfélagsins við fyrirhugaðri moskubyggingu í Reykjavík og gagnrýni þeirra sem harðast 

mótmæltu. Viðbrögðin eru borin saman við mótmæli er áttu sér stað um samskonar mál í New 

York borg. Er ótti þeirra sem beina mótmælum sínum gegn íslamtrú meiri en gagnvart öðrum 

trúarbrögðum og ef svo er, hverju sætir það? Í mörg ár hefur fréttaflutningur af 

Miðausturlöndum, múslimum, menningu þeirra og trúarbrögðum dregið upp svart hvíta mynd 

þar sem glögglega birtist kunnuleg orðræða, um „okkur“ og „hina“.  

Í ritgerðinni er jafnframt fjallað um áhrif kvikmynda á viðhorf almennings. Kenningar 

bandaríska fræðimannsins Jack Shaheen eru skoðaðar, en hann hefur rannsakað sögu 

Hollywoodmynda og rýnt í þá ímynd sem dregin er upp af múslimum þar. Hann heldur því 

fram að pólitík og Hollywood séu tengd nánum böndum og málefni líðandi stundar speglist 

iðulega í efniviði kvikmyndanna. Viðmælendur útvarpsþáttanna voru þau Bryndís 

Björgvinsdóttir þjóðfræðingur, Kristján Þór Sigurðsson mannfræðingur, Magnús Þorkell 

Bernharðsson miðausturlandafræðingur, Salmann Tamimi fyrrverandi formaður félags 

múslima og Sverrir Agnarsson núverandi formaður sama félags. Þau benda á hvernig við 

gerumst ítrekað sek um að einfalda bæði söguna, fréttir og frásagnir er varða múslima og 

menningarheim þeirra, þar sem bæði sannleikurinn og staðreyndir eru látnar liggja milli hluta. 
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Hugljómun 

Ég er stödd í þúsund og einnar nætur ævintýri í höfuðborginni Sanaa í Jemen þar sem tíminn 

hefur stöðvast. Angan af framandi kryddjurtum liggur í loftinu, hvítlaukur, saffran, turmerik 

og kóríander blandast þægilega saman og þrengir sér fyrir vitin. Þetta er brún ævintýraborg 

sem ilmar og virðist miklu frekar hafa verið bökuð en byggð. Húsin minna á fagurlega gerð 

piparkökuhús með hvítum skreytingum í kringum glugga og dyrastafi, marglitað gler í 

gluggunum líkt og úr glassúr. 

Konur ganga um strætin, flestar huldar svo að ekkert sést í þær nema dökk, vel máluð 

augun og glaðhlakkalegur glampi sést í þeim er þær ganga framhjá. Mig grunar að þær brosi 

þó ég sjái það ekki. 

Karlmennirnir klæðast hvítum serkjum eða einhvers konar pilsum, með þykk belti um sig 

miðja og íbjúgan rýting í fagurlega skreyttu slíðri, skorðaðan undir. Stærð rýtinganna er 

mismunandi og segir til um stöðu karlanna. Eftir því sem þeir eru stærri og skrautlegri, því 

meiri virðingu ber að sýna þeim. Yfir serknum klæðast þeir svo jakka og á höfðinu er 

vandlega vafinn vefjahnöttur. 

Og alls staðar spretta upp börn. Hlaupandi koma þau og umkringja ókunnugan 

útlendinginn; mjóslegin og mismunandi snyrtileg eins og barna er siður, en áberandi falleg. 

Óðamála fagna þau gestinum, bjóða hann velkominn og krefjast svara hvaðan hann beri að. 

Takmörkuð tungumálakunnátta hamlar innihaldsríkum samræðum, en forvitnin og glaðværð 

þeirra vegur þar margfalt upp á móti. Hér skiptir skilningur á tungumálum ekki svo ýkja 

miklu máli. 

Ég er stödd hér sem ferðalangur, hafði lagt af stað ásamt fleirum, með óljósar hugmyndir 

um fólk og samfélag, grunlaus um hvað biði mín og þá upplifun sem ég myndi verða fyrir. 

Svo mögnuð varð hún að mér fannst sem skilningavitin ætluðu að bregðast mér, fara á 

yfirsnúning og bræða hreinlega úr sér. Augun stóðu á stilkum, hugurinn neitaði að hvílast og 

það var ekki fyrr en nokkrum dögum eftir komuna sem ég loks örmagnaðist og náði að sofna. 

 

Sú er þetta ritar treysti lengi vel á að viðhorf vestrænna fjölmiðla til Miðausturlanda væri 

rétt og hlutlaust og að þar gæti varla verið svo ýkja mikill munur á milli landa á mannlífi,  

menningu eða trú. Það viðhorf  átti hins vegar eftir að kollvarpast þegar ég fékk tækifæri til að 

ferðast um þær slóðir og kynntist veruleika sem er mun flóknari og litskrúðugari en ég gat 

nokkurn tímann ímyndað mér. 
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Eftir ferð mína til Jemens átti ég síðar eftir að heimsækja Jórdaníu, Líbanon, Sýrland og 

Íran. Reynsla mín af þeim löndum var engu síðri en sú sem ég lýsti frá Jemen og opnaði augu 

mín fyrir því hversu mikill menningarmunur er á milli þessara landa, á hefðum, siðum og 

áherslum í trúarbrögðum. Þessi fjölbreytni var á skjön við þá svarthvítu mynd sem mér fannst 

ég stöðugt fá í gegnum vestrænan fréttaflutning frá þessum heimshluta, sem alltof oft er afar 

neikvæður og einkennist af frásögnum um stríðsrekstur, mannvonsku og ofstæki. Á hinn 

bóginn hef ég sjálf hvergi fundið mig jafn velkomna eins og í þeim löndum sem ég heimsótti 

og hvergi hef ég fundið fyrir jafn einlægri gestrisni og þar. 

Dæmi um slíkt var lítil uppákoma í Líbanon, en þar var ég stödd ásamt tuttugu og átta 

öðrum Íslendingum. Ráðgert var að ferðast um landið í nokkra daga áður en ferðinni væri 

haldið áfram yfir til Sýrlands. Einn daginn okkar í Beirút heimsóttum við flóttamannabúðirnar 

Sabra and Shatila, þar sem skelfileg fjöldamorð áttu sér stað árið 1982. Búðirnar, sem settar 

voru upp árið 1948, ná yfir hektara lands og þar hafa Palestínumenn þurft að dúsa áratugum 

saman, ríkisfangslausir og komast hvorki lönd né strönd. Talið er að þar búi núna allt frá tíu 

til tuttuguþúsund manns á þessu litla landsvæði, enda eru þrengslin ólýsanleg og fátæktin 

nístandi. 

Þar sem við velmegandi Íslendingarnir gengum um á milli húsa, heilsuðum og reyndum að 

ná utan um þessa skelfilegu tilveru, kom eldri maður hlaupandi í áttina til okkar. Í höndunum 

hélt hann á volgu brauði sem hann rétti í átt að einu mjóslegnu konunni í hópnum. Áður en 

hann afhenti brauðhleifinn, sagði hann eitthvað óðamála á arabísku, hneigði sig í bak og fyrir, 

brosti tannlausu brosi og fór. Leiðsögumaðurinn okkar sagði síðar að hann hefði lýst yfir 

áhyggjum sínum yfir holdafari konunnar, hún þyrfti greinilega á frekari næringu að halda og 

hann vildi sjá til þess. 
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1 Inngangur 

Eftir að hafa ferðast um Miðausturlönd og fundið iðandi margbreytileika mannlífsins, velvilja 

og gestrisni verður erfitt að una þeim einhæfa og neikvæða fréttaflutningi um þennan 

heimshluta sem mætir manni á Íslandi. Tilfinningin er svipuð og sú þegar maður rekur augun í 

skakka mynd á vegg sem ekki er hægt að horfa framhjá, né finna frið í sínum beinum fyrr en 

búið er að rétta hana af. 

Þegar Reykjavíkurborg útdeildi lóð undir mosku og fjandsamleg ummæli í garð múslima á 

Íslandi mátti sjá víða á netmiðlum landsins, fúkyrðaflaum þar sem gjörðum öfgamanna og 

hryðjuverka var klínt á nánast alla múslima í heiminum ákvað ég að inn í þessar samræður 

skyldi ég komast. Spurningarnar sem vöknuðu voru: hvaðan koma hugmyndir fólks um 

múslima og hverjir eru helstu áhrifavaldar? 

Þar sem ég er í meistaranámi í hagnýtri þjóðfræði var ákveðið í samráði við leiðbeinanda 

minn, Valdimar Tr. Hafstein, og svo síðar Ólaf Rastrick að hluti af lokaverkefninu yrði 

útvarpsþáttaröð og Kristín Einarsdóttir aðjúnkt í þjóðfræði féllst á að vera meðleiðbeinandi.  Í 

kjölfarið sat ég sumarnámskeið sem hún stýrði: Þáttagerð. Vinnsla fræðilegs efnis fyrir 

útvarp, en þar fengum við að kynnast starfi útvarpsmannsins, þáttagerð, viðtalstækni og fleira. 

Það var fastmælum bundið að þættirnir yrðu fjórir talsins, 30 mínútur hver og hófust skriftir 

að handriti að námskeiðinu loknu. Draumur minn var sá að þættirnir yrðu í því formi sem 

kallast fléttuþættir, en þar er efniviður þáttanna ofinn saman í brotum, en ekki sem ein 

samfelld frásögn. 

Ritgerðina hóf ég að skrifa á svipuðum tíma og útvarpsþættina, en rannsóknin og annar 

undirbúningur hefur þó staðið yfir frá því að ég byrjaði í þjóðfræðinni 2011. Fræðigreinar og 

bækur, fréttir, heimildarmyndir, prent- og netmiðlar eru allt hluti af þeim efniviði sem ég mun 

vitna í og nota í rökstuðningi mínum. Einnig mun ég vísa í viðtöl sem ég tók, en viðmælendur 

mínir voru þau Bryndís Björgvinsdóttir, þjóðfræðingur, Salmann Tamimi, fyrrverandi 

formaður félags múslima, Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor, Kristján Þór Sigurðsson, 

doktorsnemi og mannfræðingur, og Sverrir Agnarson, núverandi formaður múslima. 

Það sem gerði verkefnavalið flóknara, en jafnframt nátengdara lifandi stund, var sú 

staðreynd að á sama tíma og skrif stóðu yfir höfðu múslimar á Íslandi loks fengið þá 

staðfestingu á lóð sem þeir þurftu undir mosku, en eftir slíku samþykki höfðu þeir beðið síðan 

1999. Niðurstaðan olli töluverðu fjaðrafoki þar sem að fyrrum borgarstjóri Ólafur F. 

Magnússon var einn þeirra sem lögðu orð í belg. Í Morgunblaðinu þann 10. júlí. 2013 skrifaði 

Ólafur grein þar sem hann gagnrýnir harðlega ákvörðun borgaryfirvalda og telur lóðina alltof 
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góða fyrir múslima.1 Með ákvörðun sinni taldi hann yfirvöld ganga gróflega fram hjá öðrum 

trúfélögum, eins og Ásatrúarsöfnuðinum sem honum þótti verðskulda lóðina miklu fremur.2 

Skrif fyrrverandi borgarstjóra vöktu töluverða umræðu og síðar sama dag var Ólafur í 

símaviðtali hjá Síðdegisútvarpi Bylgjunnar þar sem hann vandaði múslimum ekki kveðjurnar, 

sagði þá fyrirferðamikla, með stæk lífsgildi og að þeir væru að dreifa sér út um allan heim. 

Hann staðhæfði einnig að í íslamstrú þrifist bæði fjölkvæni og kvenfyrirlitning þar sem konur 

væru skikkaðar til að haga sér og klæða eftir reglum öfgamannsins Múhameðs. Þegar Ólafur 

var spurður hvort þetta teldist ekki til fordóma, sagði hann slíkt af og frá: „Þetta á ekkert skylt 

við rasisma, þetta á skylt við það að verja konur fyrir ofbeldi, verja þjóðina og menningu 

hennar“.3 

Kristín Loftsdóttir mannfræðingur hefur skrifað um viðbrögð og skoðun Íslendinga á 

kynþáttahyggju í kjölfar endurútgáfu vísnabókarinnar 10 litlir negrastrákar árið 2007. 

Vísurnar um negrastrákana eru bandarískar að uppruna, en bókin er myndskreytt af íslenska 

listamanninum Muggi (Guðmundur Thorsteinsson f. 1891, d. 1924). Útgáfan vakti upp mikið 

fár þar sem harðvítugar deilur voru háðar víðs vegar í samfélaginu um hvort rétt væri að gefa 

hana út eða ekki. Mörgum þótti bæði vísurnar og myndskreytingarnar gegnsýrðar af 

kynþáttafordómum og ætti því ekkert erindi til barna í nútímanum. 

Kristín segir að þegar bókin sé sett í sögulegt samhengi sé ljóst að hún sé sprottin úr 

jarðvegi kynþáttafordóma sem þóttu sjálfsagðir í upphafi 20. aldar en málið sé ekki endilega 

svo einfalt. Við greiningu á þeirri umræðu sem átti sér stað segir hún allt benda til þess, að 

þær snúist einnig að stórum hluta um ákveðið minni sem er samofið þjóðernislegri sjálfsmynd 

á Íslandi og á þann hátt hugmyndum um sögu og fortíð Íslands. Slíkt minni verður hluti af því 

hvernig einstaklingar muna eftir eigin sögu og sjálfum sér, þ.e. sem hluta af íslensku þjóðinni.  

Rök þeirra sem aðhylltust útgáfuna voru m.a. þau að hér sé um að ræða gamla bók sem 

hafi sérstöðu í íslenskum bókmenntum, hún sé hluti af íslenskri menningu og þ.a.l. geti hún 

ekki verið uppfull af kynþáttafordómum. Einn útgefenda bókarinnar lét hafa eftir sér í 

blaðaviðtali að mörgum hverjum þætti vænt um bókina, hún væri menningarlegt verðmæti og 

                                                 

1
 Fleiri pistlar um sama efni birtust eftir Ólaf í Morgunblaðinu sumarið 2013: þann 17. júlí, 2. ágúst og 21. ágúst. 

2
 Í samtali við Hilmar Örn Hilmarsson í gegnum síma, sagði hann Ásatrúarsöfnuðinn hafa þurft að bíða í töluverðan tíma eftir lóð og 

ýmislegt komið upp á í því ferli. Aðilar innan borgarstjórnar hefðu sett sig upp á móti framkvæmdum, en auk þess hafi bakhjarl þeirra 

(bankinn) farið illa út úr hruninu 2008. Hann segist þó ekki hafa fundið fyrir andúð gagnvart söfnuðinum frá samfélaginu, en segir þó að 

alger vatnaskil hafi orðið í viðmóti gagnvart Ásatrúarmönnum eftir Kristnitökuhátíðina árið 2000. Þar hafi forráðarmenn kirkjunnar ætlað 

að meina þeim að taka þátt í hátíðinni og við slíkt hafi almenningsálitið algerlega snúist þeim á sveif og tilraunir kirkjunnar manna 

mistekist. Nú finni þeir eingöngu fyrir almennri velvild og hafa fengið úthlutaða lóð austan við Nauthól (símaviðtal 11. júlí. 2013). 
3
 Bylgjan: 10. júlí, 2013. 
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því gæti hann ómögulega tengt hana við rasisma.4 Svipuð rök koma fram í svari Ólafs F. 

Magnússonar þegar hann er spurður út í álit sitt á múslimum en vegna þess hversu annt 

honum er um hag þjóðarinnar, menningu hennar og velferð íslenskra kvenna eiga ummæli 

hans um yfirgang múslima og þeirra stæku lífsgildi, ekkert skylt við rasisma.  

Í útvarpsþættinum Harmageddon nokkru síðar á útvarpsstöðinni X - inu, hnykkti hann 

síðan enn frekar á málflutningi sínum og sagði stefnu íslam þekkta sem alþjóðlega 

hernaðarstefnu. Áberandi staðsetning moskunnar væri jafnframt sár mógðun við 

Vestmannaeyinga vegna þeirra þjáninga sem þeir urðu fyrir af hendi múslima í Tyrkjaráninu 

1627.5 

Einnig mátti sjá líflegar umræður á netinu, á bloggsíðum, athugasemdakerfum og síðast en 

ekki síst á fésbók en umræðurnar þar voru bæði misjafnlega málefnalegar og kurteisar. Auk 

þess blönduðust í málið og ollu töluverðum titringi ummæli hins egypska ímams hér á landi, 

Ahamad Seddeq, sem er klerkur hjá Menningarsetri múslima, en hann sagði í viðtali við 

Spegilinn að samkynhneigð stuðlaði að ránum á börnum sem væru síðan seld á markaði.6 

Það var síðan þegar nær leið sveitarstjórnarkosningum 2014 sem draga fór verulega til 

tíðinda. Þegar framboðslisti Framsóknarflokksins var kominn á hreint olli málflutningur 

oddvitans, Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur, heldur betur athygli. Hún vildi afturkalla 

lóðaúthlutun borgarinnar til múslima en einnig taldi hún að Íslendingar þyrftu að læra af 

reynslu Svía sem hefðu nýlega sett lög gegn nauðungarhjónaböndum. Orð hennar mátti skilja 

sem svo að hún teldi meiri líkur en minni á að múslimar hér á landi stunduðu slíkt og því 

þyrftu þjóðin að hafa varann á sér. Ummælin ollu miklum usla þar sem sitt sýndist hverjum 

og fjölmiðlar loguðu. Fólk annaðhvort fordæmdi harkalega málflutning hennar eða tók undir 

orð hennar og lofaði fyrir kjarkinn. Í kjölfarið fór fylgi flokksins á ævintýralegt flug en á 

örfáum dögum jókst það úr rétt tæpum þremur prósentum upp í rúmlega tíu. Enda fór það svo 

að á kosninganótt þakkaði Sveinbjörg Birna sigri hrósandi fjölmiðlum sérstaklega fyrir þá 

athygli sem henni hafði hlotnast fyrir ummæli sín og taldi þá sannarlega hafa hjálpað til við að 

skila henni þessu góða fylgi.7  

Þannig má segja að lóðaúthlutun borgaryfirvalda til múslima hafi dregið verulegan dilk á 

eftir sér og ekki útséð um að þeirri umræðu verði lokið þegar þetta er skrifað. Vegna hinnar 

líflegu umræðu á ritunartímanum var ég í hálfgerðum vandræðum, ekki alltaf viss um hvaða 

                                                 
4
 Kristín Loftsdóttir, 2013/1:101 – 124 

5 X – ið, 12.júlí: 2013. 
6 www.ruv.is: 2013. 
7 RUV: 31. maí, 2014. 
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efni ætti erindi í verkefnið og hvað ekki, hverju bæri að segja frá og hverju ekki. En umfjöllun 

um málefni múslima verður aldrei lokið eins og einn viðmælandi minn, Kristján Þór 

Sigurðsson, benti mér réttilega á. Með þunga í röddinni horfði hann hvasst á mig og sagði: 

„Meðan fordómar og vanþekking þrífast innan samfélagsins sem bitnar á minnihlutahópum, 

er okkar vinnu hér innan Háskólans aldrei lokið!“8 

Í formála bókarinnar Slæðusviptingar – raddir íranskra kvenna eftir Höllu Gunnarsdóttur  

segist Magnús Þorkell Bernharðsson prófessor hvetja nemendur sína hér á landi og í 

Bandaríkjunum til að líta ekki á menntun sína eða þekkingu sem einkamál. 9 Nemendur  við 

Háskóla Íslands og aðrar menntastofnanir fáist við margskonar athyglisverð málefni, jafnt í 

lokaverkefnum sínum sem í styttri námskeiðsritgerðum, sem ætti að vera almenningi 

aðgengileg. Hann bendir á að hægt sé að birta þær á netinu eða gefa út tímarit með úrvali af 

ritgerðum nemenda og þannig gera þá þekkingu sem þeir hafa aflað sér að almenningseign – 

þjóðfélaginu til góðs.10 Mig langar því að taka bæði áskorun Kristjáns og Magnúsar Þorkels 

með verkefni mínu og vonast til að það geti orðið hagnýtt framlag í þá umræðu sem á sér stað 

hér á landi. 

1.1 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í hagnýtri þjóðfræði sem samanstendur auk þessa texta af fjórum 

útvarpsþáttum. Ég mun skoða birtingarmyndir múslima í fjölmiðlum, kvikmyndum og á 

veraldarvefnum og rýna í þá orðræðu sem þar birtist. Er ótti þeirra sem beina mótmælum 

sínum gegn íslamtrú meiri en gagnvart öðrum trúarbrögðum og ef svo er hverju sætir það? Ég 

velti jafnframt fyrir mér viðbrögðum samfélagsins við moskubyggingu, gagnrýni þeirra sem 

harðast mótmæla og ber þau saman við mótmæli er áttu sér stað um sams konar mál í New 

York borg. Auk þess að leita fanga í fjöl - og netmiðla, mun ég skoða kenningar Shaheen um 

kvikmyndir og hvernig áhrif þeirra blandast inn í umræðuna.  

 

Spurningar sem leitast er við að svara eru: 

1. Hverjir eru helstu áhrifavaldar á viðhorf fólks til múslima hér á landi?  

2. Hvernig má sjá það viðhorf speglast í umræðunni um byggingu mosku á Íslandi? 

 

                                                 
8
 Viðtal við Kristján Þór Sigurðsson, 17. júlí. 2013.  

9
 Halla Gunnarsdóttir lauk meistaranámi í alþjóðasamskiptum frá Háskóla Íslands vorið 2008 og er bókin unnin upp úr lokaritgerð hennar 

um íranskar konur. 
10

 Halla Gunnarsdóttir 2008: 2-3. 
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Fræðilega þekkingu sæki ég til fræðimanna eins og Sverris Jakobssonar og Stuarts Hall, en 

báðir velta þeir fyrir sér kenningum um öðrun með mismunandi nálgun. Meðan Sverrir veltir 

fyrir sér sjálfsmynd Íslendinga á miðöldum og viðhorfi þeirra til múslima á sama tíma skoðar 

Stuart Hall hvernig viðhorf hins vestræna heims birtist m.a. í áhuga á líkamlegu útliti, 

kynhegðun og öðru atferli „hinna“ sem „við“ oftar en ekki teljum afbrigðilega. Eitt 

mikilvægasta framlag til rannsókna á þessu svið er bókin Orientalism, eftir fræðimanninn 

Edward Said, en hún kom út árið 1978. Í henni greinir hann hvernig ímyndin um hið framandi 

Austur sem vestrænir fræðimenn, skáld og stjórnvöld mótuðu í verkum sínum og var 

lykilþáttur í sjálfsmyndarsköpun Vesturlanda. Með meðvituðum og ómeðvituðum hætti hafi 

Vesturlönd í vissum skilningi „orðið til“ sem ímynduð rökvís, karlleg og yfirskipuð andstæða 

hins tilfinningabundna, dularfulla, kvenlega og undirgefna Austurs – og að þessi huglæga 

framsetning á veruleikanum hafi mótað samskiptasögu þessara heimshluta, bæði 

stjórmálalega og efnahagslega.
11

 Í grein sem Said skrifar af tilefni 25 ára útgáfuafmæli 

bókarinnar segir hann því miður lítið hafa breyst. Hann segir árásir stórveldanna bæði 

útreiknaðar og ágengar, en þau gangi hart fram og gagnrýni samfélög araba og múslima fyrir 

að vera eftir á, skorti á lýðræði og kvenréttindum, en Said bendir á að hugmyndir um hugtök á 

borð við nútímann, upplýsingu og lýðræði séu á engan hátt einfaldar og sjálfsagðar og þess 

eðlis að allir séu á eitt ásáttir um merkingu þeirra.
12

 

Fræðimaðurinn Mahmood Mamdani fjallar í grein sinni „Good Muslim, Bad Muslim: A 

Political Perspective on Culture and Terrorism“ um menningarlegt tal, en það er þegar alhæft 

er um hópa og fullyrðingum slengt fram um hegðun þeirra. Sem dæmi um slíkt er þegar leitað 

er eingöngu skýringa á hryðjuverkum og öðrum ódæðum sem öfgamúslimar valda, í 

trúarbrögð þeirra eða í menningu múslima, sem hann segir mikla einföldun.  

Magnús Þorkel Bernharðsson hefur fjallað um hlutverk trúarbragða í 

fjölmenningarsamfélögum og bækur eftir hann og skilar það efni sér með beinum eða 

óbeinum hætti inn í verkefnið. Þá má nefna bók sem veitir góða innsýn í málefnið, Islam – 

saga pólitískra trúarbragða eftir Jón Orm Halldórsson. Í henni er fjallað um trúna sjálfa og 

áhrifin sem hún hefur haft á þjóðfélög og stjórnmál þess rúma milljarðs manna sem iðka 

íslamska trú. Það er gert með því að rekja rætur og sögu þeirra samfélaga sem hún hefur 

mótað mest. Annað lesefni sem nýtist sem efniviður er m.a. Tyrkjaránið á Íslandi sem 

Sögufélagið gaf út 1906 -1909, doktorsritgerð Þorsteins Helgasonar, Minning og saga í ljósi 

                                                 
11 Ólafur Rastrick, 2013:153. 
12 Edward Said, 2012:159. 
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Tyrkjaránsins, Ríkisfang: Ekkert – flóttinn frá Írak á Akranes, Fjölmenning á Íslandi í 

ritstjórn Elsu Sigríðar Jónsdóttur og Magnúsar Þorkels Bernharðssonar, Ritið, tímarit 

Hugvísindastofnunar, 2. hefti ársins 2007, sem fjallaði um innflytjendur, auk íslenskra 

fjölmiðla á tímabilinu 2010 – 2013. Þar er átt við DV, Morgunblaðið, Fréttablaðið og 

Fréttatímann en auk þess var rýnt í netmiðla sem vitnað er  í jafnharðan þegar þá ber á góma. Í 

ritgerðinni eru borin saman mótmæli gegn moskunni hér á landi við þau sem áttu sér stað í 

New York, en þau voru hvað hatrömmust í kringum 2008, en fjölmargar greinar eru nýttar 

eftir fræðimenn og konur sem létu sig málið varða. Af öðru efni má nefna bók fræðimannsins 

Reza Aslan, No god but God, Patriot Acts – Narratives of Post – 9/11 Injustice tekin saman af 

Aliu Malek og að lokum bækur Jack Shaheens. Ekki má svo gleyma samræðum og 

ábendingum frá fólki sem ég hef umgengist á meðan á ferlinu stóð eins og kennurum, 

samnemendum, vinum og vandamönnum. Þær samræður hafa varpað öðrum bjarma á 

viðfangsefnið og hvatt mig til að halda áfram eða skoða hlutina á annan hátt. Slíkar samræður 

ber aldrei að vanmeta.   

1.2 Af öðrum rannsóknum 

Árið 2013 lauk Hilda Kristjánsdóttir meistaraverkefni í hagnýtri þjóðfræði, fyrst nemenda í 

þeirri grein, sem bar yfirskriftina Týnda samfélagið  - Kárahnjúkar. Í verkefninu skoðar hún 

það fjölbreytilega samfélag sem þar mótaðist og þrátt fyrir að hennar rannsókn tengist minni 

ekki beint, tel ég þó rétt að minnast á hana hér. Eins og múslimar var hópurinn sem hún 

fjallaði um ekki viðurkenndur af öllum innan hins íslenska samfélags og árekstrar ólíkra 

menningarheima áttu sér stað. Í rannsókninni kemur fram að viðhorf til útlendinganna hafi 

einkennst af vanþekkingu, fordómum og hræðslu, en þar segir: „Ýmsar sögusagnir fóru á 

kreik um hvurslags fólk þetta væri sem kom til Kárahnjúka að vinna, m.a. að þarna væru 

fyrrverandi og núverandi fangar sem væru í raun sendir í geymslu þarna, bæði morðingjar og 

glæpamenn“. Jafnframt kemur fram í rannsókn Hildu að fjölmiðlar og aðrir vefmiðlar hafi 

keppst við að flytja neikvæðar fréttir frá Kárahnjúkum s.s. eins og af slysum, slæmum 

aðbúnaði og kynferðislegu ofbeldi. Fréttir um jákvæða hluti af svæðinu hafi örsjaldan sést.13  

Nátengt verkefninu mínu er BA-rannsókn Valgerðar K. Einarsdóttur í alþjóðafræði við 

Háskólann á Bifröst: Ímynd múslima í vestrænum fjölmiðlum: samanburður á umfjöllun 

fjölmiðlanna BBC og RÚV um hryðjuverkaárásirnar í London, 7. júlí 2005. Þar skoðar hún 

ímynd múslima í vestrænum fjölmiðlum og notast m.a. við kenningar þeirra Samuel P. 

                                                 
13

 Hilda Kristjánsdóttir, 2013: 7-8. 
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Huntington og Edwards Said. Hún rýnir í fréttaflutning BBC af hryðjuverkaárásinni í London 

2005 og ber saman við fréttastofu Ríkisútvarpsins. Niðurstaða Valgerðar er sú að umfjöllun 

fjölmiðlanna hafi verið hlutlæg þegar kom að fréttum tengdum tilræðismönnunum og 

múslimum í heild, en þó hafi BBC gert betur grein fyrir viðmælendum sínum. Eitt af því sem 

kemur jafnframt í ljós og verður að teljast umhugsunarvert fyrir trúverðugleika fréttastofu 

RÚV er, að fréttirnar þaðan einkenndust af illa þýddu efni frá ýmsum erlendum fjölmiðlum.14  

Í meistararitgerð sinni frá Háskóla Íslands rannsakar Pétur Fannberg Víglundsson 

áhrifamátt sjónvarpsraðarinnar 24 hours. Ritgerðin heitir „Við erum ekki kennslubók í 

baráttunni gegn hryðjuverkum. Við erum sjónvarpsþáttur.“ Birtingarmynd öryggisstefnu 

Bandaríkjanna í sjónvarpsþáttunum 24, en þar varpar hann ljósi á hvernig öryggisstefna 

Bandaríkjanna í kjölfar árásanna 11. september 2001 er réttlætt í þáttunum. Orðræðan tekur 

miklum breytingum á milli þáttaraða og er hún yfirleitt í takt við þann tíðaranda sem var 

ríkjandi á þeim tíma sem hver þáttaröð af 24 hours var frumsýnd í sjónvarpi. Pétur styðst við 

orðræðugreiningu Foucault og nýtir hana til að svara spurningum eins og hvort pyntingar séu 

réttlætanlegar gegn hryðjuverkamönnum og hvort sértækar aðgerðir gegn múslimum séu 

lögmætar. Slíkar aðgerðir eru þegar kunnar og meðal annars staðfestist slíkt í bók Aliu Malek, 

en þar segja bandarískir múslimar frá því sem þeir hafi þurft að þola eftir 11. september, eins 

og t.d. tortryggni af hálfu samfélagsins, mannréttindabrotum og óréttmætum handtökum 

yfirvalda.15 

Fleiri ritgerðir hafa verið skrifaðar sem tengjast efninu þótt ekki séu þær allar tíundaðar hér 

og búast má við að fleiri eigi eftir að líta dagsins ljós, enda málefnið sífellt fyrirferðarmeira, 

bæði hér á landi og í alþjóðlegu tilliti. 

 

                                                 
14

 Valgerður K. Einarsdóttir, 2013: 27-29. 
15

 Alia Malek, 2011: 9-13 
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2 Arfur Tyrkjaránsins 

Nokkrir komust alls 

úr höndum þeirra, af 

hverju eg hefi ekki 

að segja, því eg og 

mín kona vorum 

fangi, þótt við sem 

aðrir af hræðslu og 

ótta streyttumst á 

móti þeim langan 

tíma og liðum þar 

mörg högg og 

hnjátu af [þeirra 

 spjótsköptum] þar 

til við urðum upp að 

gefast. Hefir mig 

það síðan furðað, að þeir drápu okkur ekki [þegar í stað], og hugði eg flestir af 

þessum væri enskir.16  

 

Í Lesbók Morgunblaðsins þann 21. júlí 2007 fjallaði Bryndís Björgvinsdóttir 

þjóðfræðingur um Tyrkjaránið og hvernig Íslendingar hafa í aldanna rás túlkað þann atburð. 

Blaðagreinina vann hún upp úr lokaritgerð sinni í BA í sagnfræði. Í stað þess að beina augum 

að grimmdarverkum Tyrkja, líkt og kemur fram í þjóðsögunum okkar og öðrum frásögnum 

um ránið, kom hún þeim til varnar. Tilgangur Bryndísar með grein sinni17 var m.a. sá að 

benda á hina einföldu sögutúlkun sem þjóðin hefur kosið sér í gegnum aldirnar en 

sannleikurinn sé hins vegar annar og mun flóknari. Í gegnum tíðina virðist vera sem 

Íslendingar hafi í frásögnum sínum og sögum af ránunum svert hlut múslima sérstaklega. Það 

átti þó ekki við séra Ólaf Egilsson, sem var fórnarlamb ránsins og lýsir atburðum ránsins í 

sjálfsævisögu sinni. Þar ber hann þeim sem kallaðir voru Tyrkir18 mun skár söguna heldur en 

                                                 
16 Tyrkjaránið á Íslandi 1627, 1906 – 1909: 94. 
17

 Viðtal við Bryndísi Björgvinsdóttur, 24. júní, 2013. 
18

 Voru frá Alsír og Marokkó. 

Mynd 1 Ottómanveldið eins og það leit út á 17. öld. 

http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yKJt9WDo-aA9HM&tbnid=-uifo2dBgA2DBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://asianhistory.about.com/od/turkeyhistoryculture/ss/OttomanEmpireMapFacts.htm&ei=B1-sU7KoD-WS7Abn3YD4CA&bvm=bv.69837884,d.ZGU&psig=AFQjCNHDH0LxgEkCbUl3EEVZRgen-XKE3g&ust=1403891835545615
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öðrum ránsmönnum. Aftur á móti þótti honum sérlega illir þeir Evrópumenn sem tilheyrðu 

glæpalýðnum, en í frásögn hans segir:  

Er það fólk [Tyrkir] ei mjög illilegt heldur hægt í viðmóti. En það kristið hefur 

verið geingið af trúnni er [...] miklu verra og grimmara. Lemstrar það og drepur 

kristna fólkið og er hið ómildasta því til handa, og þeir voru það, sem drápu 

fólkið, bundu og börðu.19 

    

Fyrr á tíð voru þeir kallaðir Tyrkir sem aðhylltust kenningar spámannsins Múhameðs og 

tilheyrðu því svæði sem kallað var Tyrkjaveldi. Það var einnig nefnt Ottómanveldi eða 

Ósmanska ríkið og var stórveldi við botn Miðjarðarhafs, frá árunum 1299 til 1923. Á 

blómaskeiði sínu undir lok 17. aldar, náði ríkið yfir hluta þriggja heimsálfa, breiddi sig yfir 

Balkanskagann, stærstan hluta miðausturlanda og Norður-Afríku. Með öðrum orðum frá 

Gíbraltarsundi í vestri til Kaspíahafs í austri og frá Austurríki í norðri til Sómalíu í suðri. 

Höfuðborg ríkisins var hin forna Konstantínópel, eða Istanbul eins og við þekkjum hana, eftir 

að soldáninn Mehmed hinn sigursæli náði henni á sitt vald árið 1453. 

Sverrir Jakobsson sagnfræðingur segir í grein sinni „Íslam og andstæður í íslensku 

miðaldasamfélagi“ að fyrir Íslendinga á miðöldum hafi múslimar verið bæði framandi 

heiðingjar og óvinir kristinnar trúar. Sú þekking á íslam sem lesa megi úr íslenskum 

handritum hafi verið frekar takmörkuð og mótsagnakennd þar sem lítill greinarmunur var 

gerður á múslimum og öðrum heiðingjum. Sjálfsmynd Íslendinga á miðöldum var mótuð af 

kristinni trú og því eðlilegt að þær hugmyndir um „hina“ sem óhjákvæmilega fylgja 

sjálfsmynd hópa hafi tekið mið af afstöðu kristinnar kirkju gagnvart íslam.
20

 

 

Í kennsluhefti Jónasar frá Hriflu, Íslandssaga handa börnum sem kom út 1915 og var 

kennd einna lengst af öllum bókum í grunnskólum landsins, eða hátt í sjö áratugi, er fjallað 

um ránin. Þar segir frá voðaverkum Tyrkja gegn Íslendingum, en samkvæmt Jónasi komu 

ræningjarnir alfarið frá Alsír, sem hann segir hafa verið þekkt ræningjabæli. Í textanum má 

greina mikla andúð á Múhameðstrú og þeim villimönnum sem hana aðhylltust, en þeir voru: 

„grimmir mjög og herskáir.“21 

                                                 
19

 Tyrkjaránið á Íslandi 1627, 1906 – 1909: 99. 
20

 Sverrir Jakobsson, 2012:11-32. 
21

 Jónas frá Hriflu, 1915: 46. 
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Þorsteinn Helgason fjallar í doktorsritgerð sinni um kennslubók  Jónasar og segir að 

staðreyndavillur í frásögn Jónasar séu ekki fleiri en gengur og gerist í slíkum bókum, en þegar 

litið sé á heildina kemur upp skýr mynd af þrískiptingu þátttakenda, þ.e. grimmlyndu 

ræningjunum, kúguðu Íslendingunum og gagnlausu Dönunum: „Lesandanum/barninu gefst 

færi á að samsama sig „sínu“ fólki og greina sig frá grimmum óaldarlýð og duglausum 

Dönum“.22
 

Bryndís Björgvinsdóttir segir að Íslendingar nútímans noti ránin til þess að magna áhrif 

boðskapar síns og þoli lítt aðra sögutúlkun en þá sem algengust er. Sem dæmi um slíkt segir 

hún frá presti í grein sinni sem flutti ræðu á prestaráðsstefnu árið 2003. Þar kvað hann 

múslima og íslam æða yfir Evrópu eins og fyrr á tímum og presturinn spyr: „Hvaða myrkur er 

það sem við bíðum eftir? Nýtt Tyrkjarán með nýjum formerkjum?23 

Í spurningum prestsins speglast sami ótti og hjá fyrrverandi borgarstjóra Reykjavíkur, Ólafi 

F. Magnússyni, þar sem þjóðin er hvött til að vera á varðbergi. Múslimum er líkt við einhvers 

konar plágu sem muni ryðjast yfir Vesturlandabúa og engu eira. Á bloggsíðu bæjarstóra 

Vestmannaeyjar, Elliða Vignissonar, kallar hann ránin „hryðjuverk“ upp á nútímatungu en 

einnig nota hann þau í málflutningi sínum þegar fyrir lá frumvarp á Alþingi um breytingar á 

fiskveiðistjórnunarlögum árið 2011. Bæjarstjórinn staðhæfði að ef frumvarpið yrði samþykkt 

myndi það leiða til slíks atvinnumissis og fólksfækkunar í Vestmannaeyjum að aðrar eins 

hörmungar hefðu ekki gerst síðan Heimaeyjargosið og Tyrkjaránin áttu sér stað. 

Íslendingum er einnig gjarnt á að nota orðið „Tyrkjarán“ yfir eitthvað sem tengist 

atburðum ársins 1627 ekki vitund og má þar t.d. nefna Halim Al málið en þar átti hin íslenska 

Sophia Hansen í forræðisdeilu við tyrkneskan barnsföður sinn. Mikil dramatík einkenndi þá 

umfjöllun en í Dagfara DV árið 1992 var þeirri atburðarás líkt við „Tyrkjarán hið nýja“.24 

Með skrifum sínum vildi Bryndís sýna fram á hvernig við höfum viljað halda í einfalda 

útgáfu af Tyrkjaráninu, svarthvíta frásögn af illviljuðum Múhameðstrúarmönnum frá Norður-

Afríku sem komu til þess að hrella hinu kristnu Íslendinga og valda skaða. Þegar 

frumheimildir séu skoðaðar komi hinsvegar annað í ljós:  

...vita muntu vilja, sem les, hverninn illþýði þetta er að ásýnd og búnaði. Þá er það 

af því að segja,  að það fólk er misjafnt, bæði til vaxtar og ásýndar, sem annað 

fólk. Sumir geysi miklir, sumir bjartir, sumir svartir, því það voru kristnir úr 

                                                 
22

 Þorsteinn Helgason, 2013:377-378. 
23

 http://www.kirkjan.is//annall/thorvaldur/2004-02-02/. Tekið úr grein Bryndísar Björgvinsdóttur, 2007:8-9 
24

 Dagfari,1992:4. 
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ýmsum löndum, enskir, franskir, spánskir, danskir, þýskir, norskir og hafa þeir 

hver sitt gamla klæðasnið, sem ei kasta trú sinni. Mega þeir alt vinna, það til 

fellur, og hafa stundum högg til.25 

 

Á vefsíðunni heimaslod.is, sem er menningar- og náttúrufarsvefur um Vestmannaeyjar, 

rekinn af bæjarfélaginu, er meðal annars sagt ítarlega frá ráninu og hvernig það bar að. Þar 

segir um uppruna ræningjanna: „Það nafn sem við notum yfir Tyrkina er því samheiti yfir 

menn frá þessu gríðarstóra svæði. Ekki er vitað um uppruna sjóræningjanna, svo þeir gætu 

hafa verið frá öllu Ottómanheimsveldinu“.26 Hvergi í frásögninni er vísað í hina merku 

samtímaheimild séra Ólafs né minnst á að ræningjarnir voru alls ekki eingöngu Ottómanar. 

Slíkt verður að teljast gagnrýnisvert, sérstaklega í ljósi þess að vefurinn er rekinn af 

sveitarfélaginu og styrktur af opinberum stofnunum eins og Menntamálaráðuneyti Íslands.27 

Einar Karl Haraldsson, almannatengill, tók grein Bryndísar Björgvinsdóttur óstinnt upp og 

skrifaði grein í Morgunblaðið stuttu síðar sem hét, Til varnar Vestmannaeyingum, hann segir: 

„Stundum verður maður aldeilis hlessa á þeim túlkunarfræðum sem ástunduð eru í 

eftirlegukimum marxismans í Háskóla Íslands. Þar virðast enn vera í tísku þau afsökunar- og 

afneitunarafbrigði vinstrimennsku sem felast í því að réttlæta alla þá sem gera árás á kristna 

menningu og vestræna lífshætti. Aðferðin felst í því að beygja heimildir undir steingeldar 

kenningar um nauðsyn þess að afbyggja merkingu sem flestra fyrirbæra og stofnana 

samfélagsins vegna þess að þau eru tæki  í höndum stéttaróvinarins“.28 Einari Karli er 

augljóslega mikið niðri fyrir, gerir háðslegt grín að skrifum Bryndísar og dæmir námið, sem 

hún er á þeim tíma nýútskrifuð úr, bæði marxískt og gamaldags. Ólíkt henni vitnar hann þó 

hvergi í heimildir máli sínu til stuðnings en Einar Karl telur sjálfsagt að líta fortíð sína með 

ljósi samtíðar, sem hún setur aftur á móti spurningamerki við. Auk þess fellur honum þungt sú 

gagnrýni sem Bryndís setur fram á kristna menningu í grein sinni.
29

  

                                                 
25

 Tyrkjaránin 1627, 1906 – 1909: 98. 
26

 www.heimaslod.is, 2013. 
27

 Tekið af vef heimaslod.is – Um Heimaslóð: „Heimaslóð er sögu-, menningar- og náttúrfarsvefur um Vestmannaeyjar sem rekinn er af 

Vestmannaeyjabæ. Efni vefsins kemur frá fjölmörgum aðilum. Vefurinn er í stöðugri endurnýjun og á hverjum degi eru greinar 

uppfærðar og skrifaðar. Fjölmargir aðilar standa að uppbyggingu vefsins. Þér er boðið að vafra um vefinn, nóta þeirra upplýsinga sem þar 

er að finna eða að taka þátt í því skemmtilega verkefni að gera vefinn betri og kom að uppbyggingu hans.  

Menntamálaráðuneytið í samstarfi við Iðnaðarráðuneytið hefur úthlutað styrk til þessa verkefnis til skráningar og miðlunar stafræns 

menningarefnis á landsbyggðinni. Verkefnið er hluti af Opinni menningu. Atvinnuleysistryggingarsjóður hefur veitt styrki í verkefnið og 

Nýsköpunarsjóður Námsmanna kom að verkefninu. Sparisjóður Vestmannaeyja hefur veitt styrk í verkefnið.“ 
28

 Einar K. Haraldsson, 2007:24. 

29 Einar K. Haraldsson, 2007:24. 
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Í sjálfsmynd felst vitund um að maður tilheyrir tilteknum hópi, t.d. „kristni“. Það felur 

jafnframt í sér að til er annar hópur, eða fleiri, sem maður tileyrir ekki, „hinir“. Sjálfsmyndin á 

sér þessa ranghverfu, sem er myndin af hinum. Sú mynd á um leið þátt í að skapa 

sjálfsmyndina. Með því að athuga rönguna sér maður hvernig réttan er og til þess að greina 

réttuna frá röngunni er nauðsynlegt að til sé ákveðið flokkunarkerfi.30 

Þeir atburðir sem gerðust hér á landi fyrir fjögurhundruð árum eru um margt flóknir og 

margbrotnir, en eins og gjarnan vill gerast, hafa þeir verið einfaldaðir verulega í gegnum 

aldirnar. Það að líkja þeim voðaverkum við nútímahryðjuverk eins og þau sem framin voru 

þann 11. september, m.a. vegna aðkomu múslima, verður þó að teljast afar hæpin túlkun á 

sögunni. Heimurinn eins og hann var þá er ólíkur heimi nútímans að svo fjölmörgu leyti og 

forsendur, aðdragandi og þátttakendur hvors atburðar fyrir sig eru gagnólíkir.  

 

                                                 
30

 Sverrir Jakobsson, 2012: 11. 
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3 Staðalímyndir, steríótýpur og áhrif kvikmynda 

Eiginmenn í Egyptalandi mega sofa hjá konum sínum eftir að þær gefa upp 

öndina samkvæmt frumvarpi sem er til umfjöllunar í egypska þinginu. Samkvæmt 

frumvarpinu mega karlmenn sofa hjá eiginkonum sínum eftir að þær gefa upp 

öndina og hafa heimild til þess allt að sex tímum eftir að þær falla frá. 

Eiginkonum er  einnig heimilt að gera slíkt hið sama með látnum eiginmönnum 

sínum. Þessi iðja er í flestum löndum bönnuð samkvæmt lögum en hún komst í 

hámæli í fyrra þegar marokkóski klerkurinn Zamzami Abdelbair lýsti því yfir að 

það sé ásættanlegt samkvæmt íslamskri trú að hafa mök við lík. Frumvarpið er eitt 

af mörgum sem mun hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir konur í Egyptalandi. Önnur 

frumvörp kveða á um að gera stúlkum kleift að ganga í hjónaband þegar þær eru 

aðeins fjórtán ára gamlar. Þá eru frumvörp í þinginu sem ætluð eru að skerða rétt 

kvenna til að skilja við maka og rétt þeirra til náms og vinnu.31 

 

Fréttin hér að ofan fór eins og 

eldur í sinu um heimsbyggðina á 

sínum tíma og birtist á 

fréttavefnum dv.is þann 28. apríl 

2012. Með fylgdi mynd af 

svartklæddum konum, huldum frá 

toppi til táar nema rétt glitti í 

augun. Viðbrögðin við fréttinni 

létu ekki á sér standa og vakti hún bæði óhug og andúð, enda erfitt að ímynda sér meiri 

villimennsku en að leggjast með líki. Síðar átti þó eftir að koma í ljós að fréttin var uppspuni 

frá rótum, runnin undan rifjum andstæðinga múslima.  

3.1 Við og hinir 

Hugmyndir fræðimannsins Stuart Hall um hið viðtekna og hvernig við skilgreinum okkur út 

frá öðrum tengjast mótun sjálfsmyndar. Það má lýsa því sem einhvers konar ferli, þar sem 

ákveðin „öðrun“ (e. othering) á sér stað, en það felur í sér að gera greinarmun á okkur og 

hinum. Lögð er áhersla á að benda á að ákveðinn munur sé til staðar, þar sem merking er lögð 

                                                 
31

 www.dv.is, 2012. 

Mynd 2 Myndin sem fylgdi fréttinni um líkriðlun 
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í þennan mun. Hall sem er undir áhrifum málfræðingsins Saussure, nefnir sem dæmi: við 

vitum hvað er „svart“ og þannig fær „hvítt“ merkingu í  gegnum muninn sem gerður er þarna 

á milli. Hann bendir á að það fólk sem er að einhverju leyti frábrugðið því sem telst venjulegt 

sé gjarnan útsett fyrir öðrun. Áherslan er lögð á þá þætti sem séu ólíkir, t.d. eins og litaraft, 

útlit, hegðun og menning. Þannig mótist staðalmyndir eða steríótýpur sem stuðli að því að 

viðhalda félagslegri reglu. Lýsa megi muninum sem táknrænum mörkum á milli þess sem sé 

talið venjulegt og hins  sem er talið afbrigðilegt, milli þess sem sé viðunandi og hins sem sé 

óviðunandi og þess sem tilheyri og þess sem geri það ekki – mörkin á milli okkar og hinna. 

Aðgreiningin stuðli að því að binda „okkur“ sem erum venjuleg saman og útiloka „hin“ sem 

eru óvenjuleg að einhverju leyti. Samkvæmt Hall á slík staðalmyndun sér stað þegar mikið 

valdaójafnvægi er til staðar. 

Í grein Stuart Hall,  „The Spectacle of the Others“, fjallar hann m.a. um svarta afreksmenn 

og birtingamyndir þeirra og veltir m.a. fyrir sér óviðurkvæmilegum ummælum sem dagblaðið 

The Sun lét falla um íþróttamanninn Lindford Christie. Ummælin snérust um kynfæri Christie 

sem þótti móta óvenju vel fyrir í keppnisbúningi hans. Svo virðist vera sem „við“ (hinir 

vestrænu) séum einhverra hluta vegna afar upptekin af líkamlegu útliti „hinna“ og ekki síður 

kynhneigð, en í huga okkar sé hún frumstæð, villt eða afbrigðileg á einhvern hátt.32 Í fréttinni 

sem getið er um hér að ofan má sjá það viðhorf speglast. Hinn vestræni heimur var tilbúinn að 

trúa því upp á egypska múslima að þeir horfðu girndaraugum á látna maka sína og vildu, eins 

og ekkert hefði í skorist, hafa lík þeirra til lagnaðar. Útbreiðsla fréttarinnar á milli miðla 

staðfesti það, en daginn eftir að hún birtist kom afsökunarbeiðni frá dv.is þess efnis að fréttin 

væri röng. Sér til afsökunar og til að bera í bætifláka yfir mistök sín, vísuðu þeir til 

heimspressunnar og sögðu fjölmiðla víða um heim hafa kokgleypt hana.33 

Reza Aslan, íransk-bandarískur sagnfræðingur og rithöfundur, segir að andúð á múslimum 

þar í landi hafi aukist gríðarlega undanfarin ár og hafi þannig verið töluvert meiri árið 2011 en 

fyrst eftir ódæðin þann 11. september 2001. Hann segir að með hæfilegri einföldun megi segja 

að í Bandaríkjunum sé nú litið á íslam sem eins konar ruslakistu. Öllum áhyggjum fólks og 

ótta sem það finnur fyrir í sambandi við skjögrandi efnhagsástandið sé varpað á nýjan og 

ókunnuglega pólitískan veruleika. Þar á hann við á sviði menningar, kynþátta- og trúmála sem 

                                                 
32

 Stuart Hall, 1997: 227-279. 
33

 www.dv.is, 28.4. 2012. 
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hafa umturnað heimsmyndinni hjá fólki. Bæði í Evrópu og Norður-Ameríku er svo komið, að 

hvaðeina sem talið er ókunnuglegt, framandlegt og ótryggt er falið í nafnbótinni „íslam.“34 

Rannsóknir Shaheen á Hollywoodkvikmyndum leiða að sömu niðurstöðu. Hann hefur 

skoðað kvikmyndir allt frá árdögum kvikmyndagreinarinnar og sú mynd sem þar birtist af 

múslimum, er sannarlega ekki fögur. Í bók sinni Reel Bad Arabs – How Hollywood Vilifies a 

People og í heimildamynd sem var gerð eftir henni tekur hann fyrir 1100 kvikmyndir sem 

hann segir allar eiga það sameiginlegt að lítillækka eða fordæma múslima á einhvern hátt. Í 

annarri bók eftir hann um svipað efni kemur fram að allt frá upphafi kvikmyndasögunnar 

megi greina andúð á múslimum, en eftir 11. september hafi hún síðan margfaldast. Í 

rannsóknum sínum skoðar hann hvernig hinum villta heimi í austri er lýst, kyngervum 

múslimskra karla og kvenna, en ekki síst pólitíkinni og ástæðunum sem liggja að baki.35 

3.2 Hið hættulega „Arabaland“ 

Í bókinni sem getið er hér á undan, staðhæfir höfundur að arabar séu sá hópur sem verstu 

útreiðina hefur fengið í gervallri sögu Hollywoodkvikmynda. Hinar illúðlegu staðalímyndir 

sem leggja íslam og araba að jöfnu við ofbeldi hafa verið við lýði í meira en öld þar sem 

yfirgripsmiklar mistúlkanir og þekkingareyður eru landlægar. 

Í ógrynni kvikmynda sem hann hefur skoðað er þeim lýst á afar einsleitan hátt, 

blóðþyrstum og sneyddum öllum mannlegum tilfinningum. Að ásýnd eru þeir oftar en ekki 

fúlskeggjaðir, með stingandi augnaráð og annað hvort með vefjarhött eða klút sem höfuðfat. 

Heiftin og græðgin drífur þá áfram en sem kaupsýslumenn eru þeir þó frekar vitgrannir og 

ætla með yfirgangi að kaupa allt sem hugurinn girnist. Þeir víla ekki fyrir sér að traðka á þeim 

sem standa í vegi fyrir markmiðum þeirra og þeir eru miklir harðstjórar í hjónabandinu.  

Birtingarmynd múslímskra kvenna hefur að sögn Shaheens verið aðeins á tvo vegu, annað 

hvort sem vansælir kynlífsfangar í kvennabúri eða sem þokkafullar magadansmeyjar. Í 

dansinum var þó hlutverk konunnar fyrst og fremst að hrífa karlmennina sem sátu allt í kring 

fullir girndar. Hulin blæju hafði hún sjaldnast nokkra rödd né áhrif á atburðarásina. Þetta er 

vel þekkt gömul staðalmynd en það vekur athygli að í kvikmyndum og sjónvarpsþáttaröðum 

ættuðum frá Hollywoodborg hefur sáralítil breyting orðið þar á. Konur eru oft og einatt í 

bakgrunni, huldar svörtum klæðum með andlitsblæjur, undirokaðar af karllegu valdi og fastar 

í fortíðinni. Múslimskum konum sem klæðast nútímaklæðnaði og skemmta sér með vinum og 

                                                 
34

 TedxConjeo, mín: 07:34-08:03, 2011. 
35

 Reel Bad Arabs, mín: 0:15-3:01, 2008. 
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njóta daglegs lífs bregður á hinn bóginn næsta sjaldan fyrir á hvíta tjaldinu.36 Þessa 

birtingarmynd má jafnframt sjá í fjölmiðlum þegar þær eru umfjöllunarefni þar á einhvern 

hátt. Í fréttinni sem rædd var hér að framan fylgdi mynd þar sem svartklæddar konur stóðu í 

hnapp, algerlega huldar nema rétt glitti í augun. Slíkur klæðnaður heitir Nikab og hefur 

hingað til verið frekar fátíður í Egyptalandi. Hann er hinsvegar algengur í löndum eins og 

Jemen og Saudi-Arabíu sem eru þekkt fyrir sára fátækt annars vegar og mikla harðstjórn hins 

vegar. Annars er slæðunotkun og höfuðbúnaður kvenna í miðausturlöndum afar 

fjölbreytilegur, en notkun hans fer eftir mismunandi hefðum eða siðum hvers lands útaf fyrir 

sig, trúarskoðunum og fleira. Jafnvel geta verið uppi ólíkar skoðanir innan fjölskyldna hvort 

konan kjósi að bera slæðu eður ei, en víða er það alfarið val kvennanna sjálfra að ákveða slíkt. 

 

Margar þeirra kvikmynda sem sýna hið viðtekna útlitsgervi, fas og innræti múslima eru 

frægar og teljast jafnvel sígildar, en aðrar eru minna þekktar eins og gengur. Dæmi um hinar 

þekktari eru myndir eins og Cast a Giant Shadow (1966), Raiders of the Lost Ark (1981), 

James Bond-myndin Never Say Never Again (1983), Back to the Future (1985), teiknimyndin 

Aladdín (1992), True Lies (1994), Father of the Bride II (1995), Gladiator (2000), Rules of 

Engagement (2000), Brothers (2009) og ótalmargar fleiri.37 

Sjónvarpsþáttaraðir eru núna orðnir enn áhrifameiri á kostnað kvikmyndanna en eins og 

vikið var að í inngangi fjallaði Pétur Fannberg Víglundsson í 

meistararitgerð sinni um sjónvarpsþáttaröðina 24 hours þar sem 

öryggisstefna Bandaríkjastjórnar er réttlætt í gegnum þættina. Ein af 

nýrri afurðum Hollywoodborgar þar sem sjá má sömu goðsagnir er hin 

geysivinsæla þáttaröð Homeland. Þáttasyrpan skartar meðal annars 

leikkonunni Claire Danes sem hefur verið hlaðin lofi og 

viðurkenningum fyrir  frammistöðu sína. Í þáttunum er hræðslan við 

yfirvofandi hryðjuverkaárás, sem er að sjálfsögðu beintengd við 

Miðausturlönd, alltumlykjandi og óttinn við trúarbrögðin mjög 

sýnilegur. Í ljós kemur að önnur aðalpersónan, hermaðurinn Brody, 

hefur snúist til íslamstrúar, enda reynist hann hafa illt í hyggju. Þar má sjá margar þær 

staðalmyndir sem Shaheen segir tíðkast í kvikmyndunum, m.a. harðsvíraða hryðjuverkamenn, 

forríkan prins sem hugsar um fátt annað en að gamna sér og kúgaðar konur, en jafnframt 

                                                 
36

 Reel Bad Arabs, mín:13:04-13:42, 2006. 
37

 Reel Bad Arabs, mín: 06:37-13:30, 2006. 

Mynd 3 Homeland 
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svikull Sádi-arabískur diplómat, sem í skjóli nætur leitar ásta hjá ungum karlmönnum.38 Vart 

þarf að taka það fram að engar af vestrænu persónunum glíma við kynlífsfíkn eða dulda 

samkynhneigð. Það mætti því segja að í söguþræðinum staðfestast kenningar Stuart Hall um 

áhuga og hugmyndir „okkar“ um kynhneigð „hinna“ sem oftar en ekki er á einhvern hátt 

„afbrigðileg“. 

Í bók Shaheen segja jafnframt bandarísk-arabískir leikarar ekki farir sínar sléttar. Þeir 

kvarta undan því að einu hlutverkin sem þeim bjóðist séu hlutverk hryðjuverkamanna eða 

eitthvað þaðan af verra. Gamanleikarinn Ahmed Ahmed fæddist í Egyptalandi en fluttist 

ásamt fjölskyldu sinni til Bandaríkjanna eins árs gamall. Hann segir frá því þegar hann reyndi 

að leita á náðir umboðsmanns síns til að verða sér út um eitthvað annað en hryðjuverkarullu. 

Umboðsmaðurinn svaraði honum á þá leið að á meðan hann héti þessu nafni yrði hann að 

sætta sig við að fá eingöngu slík hlutverk og þótt hann neitaði skipti það leikstjórann engu 

máli, hann myndi einfaldlega útvega sér annan leikara sem liti út eins og arabi og láta hann fá 

hlutverkið.39 

Sömu staðalmyndum hefur brugðið fyrir í íslenskri kvikmynd. Í barnamyndinni Algjör 

Sveppi og leitin að Villa er illmennið múslimi og sýnt í gervi „dæmigerðs“ araba. Dökkur á 

hörund, klæddur kufli og með höfuðklút. Illmennið rænir „barninu“ Villa, heldur því föngnu,  

hótar pyntingum og eins og araba er siður ætlar hann sér að „sprengja eitthvað upp“.40  

 

Slóvenski fræðimaðurinn Slavoj Zizek fjallaði um merkingu kvikmynda í grein sem birtist 

í breska dagblaðinu Guardian. Þar ræðir hann myndirnar 93 United sem Paul Greeengrass 

leikstýrir og World Trade Center eftir Oliver Stone. Báðar voru þær sýndar þegar fimm ár 

voru liðin frá árásunum þann 11. september og eru sagðar segja frá sönnum atburðum. Þeim 

var hrósað sérstaklega af gagnrýnendum fyrir trúverðugleika og því að falla ekki í of mikla 

tilfinningasemi. Zizek samsinnir því en setur jafnframt spurningamerki við frásagnarmáta 

þeirra. Myndirnar fjalla annars vegar um hetjudáð farþega 93 United flugvélarinnar sem tóku 

ráðin af flugræningjum sínum og komu í veg fyrir enn frekari hörmungar og hins vegar um 

slökkviliðsmenn sem björguðust við illan leik úr rústum Tvíburaturnanna. 

Það sem Zizek gagnrýnir er að hvergi koma fram í söguþræðinum raunverulegar ástæður 

þess að atburðirnir gerðust. Persónur myndanna gætu rétt eins hafa upplifað skelfilegan 

jarðskjálfta eða hvert annað flugrán. Í hvorugri myndinni er forsagan sögð sem gæti útskýrt 
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þessa grimmilegu hegðun óvinarins – saga sem skiptir máli svo að hægt sé að skilja 

heildarmyndina. Gagnrýnisleysi á utanríkisstefnu Bandaríkjanna telur Zizek algert, þ.á.m. á 

innrásina í Írak og stuðninginn við Ísraelsmenn, sem hann segir m.a. vera ástæður 

verknaðarins. Hann telur vanta alla innsýn og dýpt í atburðina, enda gæti veruleikinn verið 

Bandaríkjamönnum harla óþægilegur. Það sem hins vegar sé alveg ljóst og skýr skilaboð til 

áhorfenda, að við árás á föðurlandið beri hverjum og einum þegni, að „klæðast 

björgunarbúningnum og gera skyldu sína“.41 
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4 Fjölmiðlar 

Mikil líkindi eru milli birtingarmynda múslíma í afþreyingarkvikmyndum og í fjölmiðlum. 

Magnús Þorkell Bernharðsson segir að fordómar gagnvart múslimum séu nánast orðnir 

leyfilegir í Bandaríkjunum: „Múslimar eru sá hópur 

sem helst má vera með fordóma gagnvart. Ef fólk væri 

með slíkar staðhæfingar gagnvart öðrum hópum, myndi 

hins vegar vera brugðist við slíku og þá væri talað um 

hættulega fordóma og staðhæfingar“.
42 

Hann segir að 

eftir atburðina 11. september hafi múslimar í 

Bandaríkjunum ekki alveg vitað í hvorn fótinn þeir áttu 

að stíga og í stað þess að koma sér til varnar þegar að þeim var vegið, hafi þeir þagað þunnu 

hljóði. 

Í bókinni Patriot Acts – Narratives of Post–9/11 Injustice segja 18 múslimar, búsettir í 

Bandaríkjunum, sögu sína og lýsa þeim ofsóknum sem þeir hafa orðið fyrir eftir  

hryðjuverkaárásirnar. Þar er sláandi frásögn ungrar konu, Adama Bah, sem var handsömuð 

ásamt föður sínum af FBI um miðja nótt árið 2005, þá aðeins16 ára gömul. Í sex vikur var 

henni haldið í fangelsi og fyrst um sinn hafði fjölskyldan ekki hugmynd um hvar hún væri 

niðurkomin. Bah var sökuð um að hafa ætlað að sprengja sig í loft upp og í haldi var hún 

ítrekað niðurlægð á ýmsa vegu. Loks þegar hún var leyst úr haldi var hún skikkuð til að bera 

ökklaband í þrjú ár og útivistartími hennar takmarkaður. Afleiðingar þess var mikil einangrun 

og óöryggi auk þess sem bæði vinir og vandamenn forðuðust hana. Þeir óttuðust að láta sjá 

sig með henni auk þess sem suma þeirra grunaði að ökklabúnaðurinn innihéldi einhvers konar 

hlerunarbúnað. Aldrei fundust neinar sannanir fyrir ásökunum yfirvalda gegn henni né var 

hún heldur beðin afsökunar á þeirri meðferð sem hún sætti. Adama hefur ekki enn þann dag í 

dag hugmynd um af hverju hún var handsömuð né hvers vegna grunur lék á að hún ætlaði sér 

eitthvað illt.43 

Lýsingar annarra viðmælanda í bókinni eru á svipaða vegu og vitna um áreiti, fjandsamlegt 

viðmót og skerðing á persónu- og málfrelsi. Magnús Þorkell tekur undir þetta sjónarmið og 

segir að það geti verið töluverður streituvaldur fyrir múslima t.d. að fara í ferðalög því að á 

flugvöllum megi þeir eiga von á að vera teknir sérstaklega fyrir. Jafnframt geti verið snúið 
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Mynd 4 Adama Bah 
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fyrir þá að leigja húsnæði þar sem fólk sé sérstaklega 

tortryggið gagnvart þeim. Í viðtali mínu við Magnús segir 

hann mér frá rannsókn sem fræðimaður við háskóla þar ytra 

framkvæmdi, en sá fékk ungar bandarískar stúlkur til að ganga 

um New York borg og leika ferðamenn. Aðra vikuna vöppuðu 

þær um með myndavélar eins og hverjir aðrir túristar, tóku 

myndir og stöldruðu við á merkum stöðum án þess að nokkuð 

bæri til tíðinda. Hina vikuna gerðu þær nákvæmlega það sama 

en báru slæðu og þá mætti þeim fjandsamlegt viðmót og þær 

voru atyrtar. 

Ein birtingarmynd ófrægingarherferðarinnar gegn 

múslimum var útgáfa litabókar handa börnum sem gefin var út 

um svipað leyti og 10 ár voru liðin frá árásunum á Tvíburaturnanna. Bókin sem gefin var út af 

litabókafyrirtækinu Really Big Coloring Books
44

 bar titilinn We Shall Never Forget 9/11: The 

Kids Book of Freedom og var auk þess hugsuð sem fræðslubók fyrir börnin um hvað gerðist 

þennan skelfilega dag. Þar gátu börn litað myndir af brennandi Tvíburaturnunum, 

örvæntingarfullum New York-búum og dauðastund sjálfs sökudólgsins, Osama Bin Laden, og 

lesið sér til um hvað væri að gerast fyrir neðan 

myndirnar. 

Þó að aftakan hafi í raun gerst um nótt þegar 

bæði Laden og allt hans fólk reyndust vera í 

fastasvefni er hann engu að síður í litabókinni 

fullklæddur, í einkennisklæðnaði araba, kyrtli og 

með túrban á höfðinu, að reyna að skýla sér á bak 

við slæðuhulda konu sína. Eins og sannur heigull 

reyndi helsti andstæðingur Bandaríkjanna að nota 

konu sína sem skjöld á sjálfri dauðastundinni en án árangurs. Í viðtali fréttastofu ABC við 

útgefandann, Wayne Bell, sagðist hann vera að gefa út bók sem raunveruleg eftirspurn væri 

eftir, m.a. hjá foreldrum. Hins vegar blöskraði mörgum enda þótti textinn sem fylgdi 

myndunum gegnsýrður af múslimahatri. Bandarískir múslimar bentu á að í bókinni væru þeir 

                                                 
44

 http://en.wikipedia.org/wiki/Really_Big_Coloring_Books 

Mynd 5 Brennandi turnar – úr 

litabók 

Mynd 6 Banastund Bin Ladens – úr litabók 
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allir útmálaðir sem öfgatrúamenn en rétt eins og aðrir Bandaríkjamenn hefðu þeir misst 

ástvini, þjáðst og orðið fyrir miklu áfalli þennan dag45.  

Það er því ljóst að múslimar mega þola alls kyns ávirðingar og aðspurður um fordóma hér 

á landi segir Salmann Tamimi, fyrrverandi formaður félags múslima, slíkt vissulega þekkjast. 

Hann segir að á Íslandi sé fámennur hópur sem tengist Ísraelsríki og ýti undir lágkúrulegt tal 

um íslam og múslima. Um sé að ræða ljótan hatursáróður um íslam, múslima og moskuna 

sem þá langar til að reisa og að auðvitað sé slíkt særandi. Einnig fullyrðir sami hópur að allir 

múslimar fremji sifjaspell við dætur sínar sem sé að sjálfsögðu ekkert annað en rugl.46 Hér á 

Salmann við hóp sem heldur úti fésbókarsíðu sem ber yfirskriftina Við mótmælum mosku á 

Íslandi, en maður að nafni Skúli  Skúlason er talinn vera forsvarsmaður hennar. Auk þess 

heldur hann úti bloggsíðunni hryðjuverk.com þar sem miklu efni hefur verið safnað saman um 

allt það ógeðfelldasta í fari múslima, menningarheimi þeirra og trúarbrögðum. 

Þeir sem standa fyrir þessum síðum eru afar uppteknir af því ofbeldi sem múslimar fremja í 

heiminum, hvernig þeir kúga, berja og limlesta konur sínar, auk þess sem þeir eru ítrekað 

kallaðir barnaníðingar. Þar má sjá gróf ofbeldismyndbönd, skopmyndir sem vísa í dýrslega 

hegðun múslima og huldar konur eru bornar saman við svarta ruslapoka.47 Samt sem áður 

segist Skúli í viðtali við Pressuna ekki vera á móti múslimum sem slíkum, heldur aðeins 

hugmyndafræði þeirra48. 

Kristján Þór Sigurðsson er mannfræðingur og doktorsnemi við Háskóla Íslands sem er að 

rannsaka samfélag múslima á Íslandi og sjálfsmyndir þeirra. Hann segir að múslimar hér á 

landi komi hvaðanæva að úr heiminum, frá Miðausturlöndum, Suðaustur-Asíu, frá Norður- og 

Vestur-Afríku og Evrópu, en jafnframt hafi lítill hópur af Íslendingum tekið íslamstrú. Það 

þýði náttúrulega að menningarlega sé hópurinn fjölbreytilegur en íslamstrú sé sá þáttur sem 

sameinar fólkið. „Þó það tali allt um sig sem múslima, talar það mikið um hvert annað út frá 

upprunalegu þjóðerni eða einhverju öðru“, segir Kristján og bætir við: 

Sko og talandi um það, þetta hugtak, þetta orð múslimi er farið að vera svolítið 

pirrandi hugtak, því þetta er orðið svo uppáþrengjandi merkimiði á fólk. [...] Þegar 

þú heyrir orðið múslimi sérðu fyrir þér svona einhæfa mynd af einhverju fyrirbæri 

sem er meira og minna skilgreint af fjölmiðlum, af alls kyns álitsgjöfum og 

áróðursstofnunum. Hluti af þessu verkefni mínu er að sýna að á bak við þetta 
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vandræðahugtak er fólk. Fólki sem heitir eitthvað, það er að gera eitthvað, það eru 

karlar, það eru konur, það eru börn og þarna er fólk sem hefur það nákvæmlega 

sama markmið í lífinu og allir aðrir, þ.e. að segja lifa í friði við guð og menn, 

koma börnunum sínum á legg og til menntunar helst og hafa í sig og á.49 

 

Hann segir að jafnvel upplýst fólk komi sér stundum á óvart en umræðan um múslima sé 

stútfull af fordómum og klisjum. Hin aldagamla mýta sem Bryndís Björgvinsdóttir bendir á í 

Tyrkjaránsgrein sinni sé sprelllifandi, svo öflug staðalmynd raunar að nánast sé vonlaust að 

berjast við hana. Kristján segist hafa lent í rifrildi við fólk um þessi efni og við þau tilefni 

spurt viðmælendur sína: „Hefur þú einhvern tímann kynnst einhverjum múslimum?“, „Nei“, 

„Nú, veistu eitthvað um íslam?“, „Nei“, „Hefurðu lesið eitthvað í Kóraninum?“ „Nei“, 

„Hvernig veistu þetta þá? Hvaðan hefurðu þessar hugmyndir þínar?“ Það sé hinsvegar oftast 

fátt um svör og svo kemur að því að hann nenni hreinlega ekki að fara inn í þessar umræður.50 

Salmann og Kristján eru sammála um það að hópurinn sem heldur úti áróðurssíðunum sé 

fámennur og að alla jafna þurfi múslimar ekki að þola áreiti né fordóma frá Íslendingum. Þeir 

gagnrýna þó báðir hlut fjölmiðla sem þeir telja sýna afar neikvæða mynd af múslimum í 

Miðausturlöndum þar sem voðaverk, kvennakúgun og stríð virðist vera það eina sem er 

fréttnæmt. Rétt eins og í kvikmyndunum virðist nútími, áhugaverð menning eða jákvæðar 

fréttir sjaldan vera til umfjöllunar. Kristján bendir á að ranghugmyndir um múslima og íslam 

sé ekki eitthvað sem fljóti stjórnlaust um og fólk grípi af handahófi, heldur eru til sérstakar 

stofnanir í Bandaríkjunum sem framleiða þannig áróður. Þar vísar hann í skýrslu sem gefin 

var út af Center for American Progress og kom út 2011,51 en hún sýnir svart á hvítu að innan 

Bandaríkjanna eru aðilar, fyrirtæki og stofnanir sem hafa þann starfa að breiða út áróður gegn 

múslimum og íslamstrú. Skýrslan sýnir svo að ekki verður um villst að miklum fjármunum, 

eða hátt í 40 milljónum dollara, hafi verið veitt til þessara stofnana og áhrif þeirra teygi anga 

sína víða, m.a. til fjölmiðla, fræðasamfélagsins, kvikmynda, málflutnings álitsgjafa og víðar.  

Ein afleiðing áróðursins innan Bandaríkjanna, lýsir sér m.a. í ótta við vaxandi fylgi 

trúarinnar og fylgifiska hennar. Svo miklum í raun og veru að nauðsynlegt hefur þótt í sumum 

ríkjum að banna Sharíalög með lagasetningu.52 Óttinn er orðinn það áþreifanlegur að hluti 
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Bandaríkjamanna telur raunhæfa hættu á að íslamstrú og þær hefðir sem henni fylgja muni 

ryðja þeirra eigin í burtu. Til að koma í veg fyrir slíkt er talið brýnt að beita fyrirbyggjandi 

aðgerðum. 

Ótta af svipuðum toga mátti sjá í umræðunni hér á landi þegar þingmaður 

Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 

lagði fram fyrirspurn árið 2010, til þáverandi dómsmálaráðherra Ögmundar Jónassonar um 

hvort hann teldi ekki ástæðu til að banna búrkur hér á landi. Þorgerður, sem óskaði á þeim 

tíma eftir upplýstri umræðu um notkun búrkunnar á Íslandi, taldi greinilega hættu á að hún 

gæti orðið vandamál á Íslandi. Skoðun hennar var sú að hún ætti alls ekki heima í íslenskri 

menningu, einkum ef horft væri til kristinnar trúar og kvenfrelsis. Fjölmiðlar fengu álit 

Salmanns Tamimi á málinu á sínum tíma en hann undraðist þessa umræðu og sagði hana 

birtingarform þeirrar íslamsfóbíu sem færi vaxandi um heim allan. Búrkur hefðu aldrei verið 

notaðar hér á landi og engar líkur væru á því að þær yrðu vandamál hér í framtíðinni.53 Hann 

hvatti  þingmanninn að beina frekar kröftum sínum annað og sinna brýnni málum á alþingi, 

enda væri þar af nægu að taka.54 Svipaðar umræður urðu fyrirferðamiklar eftir ummæli 

oddvita Framsóknarflokksins Sveinbjargar Birnu Sveinbjörnsdóttur sem lagði til að lóð undir 

mosku yrði afturkölluð. Í fjöldamörgum athugasemdum við þær fréttir er vörðuðu efnið lýstu 

margir þungum áhyggjum sínum yfir stöðu mála, óttuðust bæði kvennakúgun og ofbeldi af 

hendi múslima. 

Salmann segir að fjölmiðlaáróðursvél með það markmið að sverta múslima og íslam hafi 

farið á fullt skrið í Bandaríkjunum eftir 11. september 2001, á svipuðum tíma og 

undirbúningur hófst fyrir innrás í Afganistan og Írak. Hann bendir á að Bandaríkjamenn höfðu 

samúð alls heimsins eftir þessa skelfilegu árás en í raun hafi þeir einfaldlega nýtt sér hana til 

að fremja sjálfir enn verri hryðjuverk. Þar á Salmann við seinna Persaflóastríðið sem nú er 

vitað að var farið í á röngum forsendum og var í raun ólöglegt. Afleiðingar innrásar 

Bandaríkjamanna inn í Afganistan en ekki síst Írak hafa verið skelfilegar og alls ekki fyrirséð 

hvernig málum þar muni lykta þegar þetta er ritað. „Að reyna telja öllum trú um að múslimar, 

einn þriðjungur mannkyns, séu upp til hópa hryðjuverkamenn og að trúin hvetji þá til að gera 

hitt og þetta, er ekki aðeins ósanngjarnt, heldur rugl“, segir Salmann.55 

                                                                                                                                                         
megi túlka þau í samræmi við breytta menningu og tíðaranda. Frjálslyndari múslimar telja hinsvegar að sharia-lögin verði að þróast í takt 

við breyttan tíðaranda og samfélagsgerð. 
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 Búrkur hylja ekki aðeins líkama kvenna heldur eru þær einnig með net fyrir augunum. Sú tegund af klæðnaði er mikið notaður í 
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Áhrif þessa málflutnings smitar víða út frá sér og ekki eingöngu í bandarísku samfélagi, 

heldur út um heim allan, þ.á.m. á fréttastofum eins og AP og Reuters, en fréttir þaðan rata oft 

á síður íslenskra fjölmiðla. Í svokölluðu manifestó–skjali fjöldamorðingjans Andreas Breivik 

vitnaði hann máli sínu til stuðnings margsinnis í það fólk sem hefur gengið hvað harðast fram 

í Bandaríkjunum.56 Þótt þeir bloggarar og álitsgjafar hafi að sjálfsögðu ekki borið ábyrgð á 

morðárásum Breiviks virðast skrif þeirra um íslam og fjölmenningarstefnuna hafa átt sinn þátt 

í að skapa þá heimssýn sem hinn norski byssumaður aðhylltist. Viðhorf þeirra sem hafa tjáð 

sig hvað mest gegn múslimum á Íslandi bera einnig keim af því að vera undir áhrifum þeirra, 

en greinar, hlekkir og fréttir á síðum eins og Mótmælum mosku á Íslandi og hryðjuverk.com 

koma frá þekktum áróðurssíðum. 

Í umfjölluninni sem fór af stað sumarið 2013 og svo aftur í aðdraganda 

sveitastjórnarkosninga 2014 hafa þung orð verið látin falla en staðsetning mosku og 

fyrirhugaðar framkvæmdir virðast hafa hrist verulega upp í mörgum. Fjallað verður um þá 

umræðu og undanfara hennar í næsta kafla. 
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5 Moskuframkvæmdir 

Múslimar hafa fengið úthlutað lóð í Reykjavík, til að koma í veg fyrir að þessir 

andskotar byggi mosku eða eitthvað annað á lóðinni þarf að grafa svínsskrokk þar 

í jörðu, þá telst landið vanhelgað og þeir verða að finna sér aðra lóð. Mér er mjög 

til efs að yfirvöld í Reykjavík hafi mikið langlundargeð gagnvart sífelldum 

lóðakröfum múslima, svo annað hvort verður þeim sagt að byggja á þessari lóð 

eða hætta við. Gröfum helling af svínaúrgangi, s.s. innyflum, hausa og hellum 

svínablóði á lóðina og þeir munu hrökklast burtu. Þetta var gert í Svíþjóð, með 

góðum árangri. Sýnum samstöðu og höldum fund og ræðum málin.57 

Svo segir Kristján nokkur Helgason á fésbókarsíðunni Mótmælum mosku á Íslandi þann 

30. janúar 2010 og var hluti af ummælum 

sem birt voru með frétt á vefmiðlinum 

Pressunni þar sem var fjallað um 

andstæðinga moskubyggingar á Íslandi og 

aðgerðir þeirra. Á sömu síðu lofuðu 

skoðanabræður hans verkið og hvöttu aðra 

sem voru á sama máli til sambærilegra verka. 

Lóðin sem um ræðir og múslimar hér á landi 

hafa nú fengið úthlutað hjá borgaryfirvöldum er í Sogamýrinni. Með frétt Pressunnar fylgdi 

mynd af svínshræi sem hafði verið komið ofan í holu en hinsvegar kom það fram á miðlinum 

að myndin tengdist fréttinni ekki beint.58 Ýmsir létu sig málið varða og þ.á.m. 

fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason sem lýsti algerri andúð á málflutningi mótmælendanna og 

taldi hann bera vott um stækan rasisma.59   

5.1 Félag múslima og umsókn um lóð undir mosku 

Félag múslima var stofnað í marsmánuði 1997 og tveimur árum síðar sótti það um lóð hjá 

Reykjavíkurborg undir mosku. Samkvæmt Salmann Tamimi, fyrrverandi formanni félagsins, 

töldu margir að trúarbrögðin kristni og íslam ættu að geta blómstrað auðveldlega hlið við hlið. 

Hann segir að fyrir flesta múslima sé nauðsynlegt að geta iðkað sína trú, en sjálfur er hann 
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 www.facebook.com -  Mótmælum mosku á Íslandi: 2012. 
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 Það var síðan rúmu ári síðar, þann 27. nóvember 2013, sem þrír menn sáust dreifa svínshöfðum í Sogamýrinni, rjóðuðu kross með blóði á 
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mosku á svæðinu (Kvöldfréttir Stöðvar 2, 27. nóvember, 2013).  
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 www.pressan.is: 2012. 

Mynd 7 Mynd sem fylgdi frétt Pressunnar 30.jan.2010. 
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fæddur og uppalinn í Jerúsalem þar sem kirkjur og moskur eru í nágrenni hvor við aðra. Þar 

skiptir engu máli hvort múslimi fer að biðja í moskunni eða kristinn arabi í hinni heilögu 

kirkju.60 

Það var þó ekki fyrr en síðsumars 2013 sem félagið fékk loks lóð í Sogamýri í Reykjavík 

undir mosku. Áætlað er að byggingin verði um 765 fermetrar að stærð og er hún hugsuð sem 

eins konar trúarmiðstöð þar sem fólk getur komið, beðist fyrir, fræðst, spjallað og leitað sér 

þekkingar. Moskan á að vera íslensk, fyrir íslenska múslima og á ekki að stinga í stúf við 

umhverfi sitt á neinn hátt að því er Salmann segir og að ráðgert sé að halda samkeppni þar 

sem álitlegasta teikningin verður valin. 

Í lögum Félags múslima á Íslandi er kveðið á um það markmið þeirra að gera múslimum 

kleift að iðka trú sína hér á landi, stuðla að jákvæðum viðhorfum þeirra er ekki fylgja íslam og 

koma í veg fyrir hvers kyns öfgar, ofstæki og yfirgang í nafni trúarbragðanna. Þeim 

markmiðum ætli þeir sér að ná m.a. með því að skapa félagsmönnum sínum vettvang til 

trúariðkunar með menningarstarfssemi og góðu fordæmi félagsmanna.61 Aðstaða múslima í 

Ármúlanum er löngu sprungin og kemur plássleysið berlega í ljós á hátíðisdögum eða þegar 

einhvers konar uppákomur eiga sér stað. Því er moskan jafnframt hugsuð sem félagsheimili 

og samkomustaður fyrir alla þá sem þangað vilja leita. 

Í grein eftir Hilmar Magnússon segir um moskur að orðið sé dregið af orðinu masjaid og 

þýði staður til að kasta sér á grúfu í tilbeiðslu og auðmýkt gagnvart Guði. Í fyrstu var ekki um 

að ræða ákveðin form bygginga heldur einungis staði fyrir trúaða að koma saman á, biðja og 

ráða sínum málum. Staðirnir gátu verið hvar sem var, jafnvel inni á heimilum fólks en 

samkvæmt Salmann segja elstu heimildir að fyrsta moskan hafi verið inni á heimili 

spámannsins Múhameðs og hafi verið einfaldur kofi með stráþaki. Hinar eiginlegu moskur 

hlaðnar eigin byggingarlegu myndmáli þróuðust smátt og smátt á fyrstu öld íslam, í takt við 

útþenslu trúarbragðanna.62 

Moskur geta múslimar í raun kallað alla þá staði sem hentugir eru til bænahalds, jafnvel 

þótt þeir séu einungis tímabundnir og þannig má finna þúsundir lítilla smámoska út um allan 

heim. Þótt moskan hafi frá upphafi fyrst og fremst verið ætluð til tilbeiðslu varð hún strax 

miklu meira en það. Þegar spámaðurinn stofnaði moskuna á heimili sínu í Medínu var hann 

nefnilega ekki einungis að skapa umgjörð utan um trúarlíf hins íslamska safnaðar heldur 

umgjörð um fyrsta múslímska samfélagið í heiminum. Moskan varð fljótlega staðurinn þar 
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sem menn komu til að sverja höfðingjum og furstum og fulltrúum þeirra hollustu sína en 

einnig vettvangur kennslu og skattheimtu, upplýsingamiðstöð og umgjörð um flesta þætti 

félagslífs og stjórnmála.63 

Í viðtali við tímaritið Grapevine og sem var tekið vegna ummæla Ólafs F. Magnússonar 

segir Sverrir Agnarsson núverandi formaður Félags Múslima ótta fyrrverandi borgarstjóra 

algerlega ástæðulausan. Hann segir að rétt eins og annars staðar í heiminum nýti múslimar hér 

á landi sér aðstöðuna í Ármúla sem mosku. Þar hafi þeir hist, spjallað og beðið saman án þess 

að nokkur vandamál hafi skapast né af þeim hafi stafað nokkur hætta. Með moskunni í 

Sogamýri fái þeir einfaldlega stærra húsnæði, þar sem m.a. mun verða bókasafn og möguleiki 

á að kynna trúarbrögðin betur fyrir fólki.64  

5.2 Mótmæli gegn mosku í New York borg 

Það er víðar en á Íslandi sem andóf gegn moskum hefur orðið áberandi, ein hin þekktari hafa 

verið í New York borg á svæði sem kallast Park 51. Í grein Liayakat Takim um málið segir 

hún að eftir 11. september 2001 hafi arabar og iðkendur múslimatrúar mátt þola afar 

fjandsamlegan áróður. Í upphafi greinarinnar reifar hún í stuttu máli sögu múslima í 

Bandaríkjunum og segir að snemma hafi borið á 

skilningsleysi og takmörkuðu umburðarlyndi gagnvart 

minnihlutahópum í landinu. Þar vísar hún í framkomu 

landnema við innfædda íbúa landsins en jafnframt hafi 

svertingjar, kaþólikkar, Japanir og aðrir 

minnihlutahópar einhvern tíma þurft að þola 

lítillækkun og útskúfun.65 

Í bókinni Patriot Acts – Narratives of Post- 9/11 

Injustice sem vitnað var í hér á undan, má sjá 

staðfestingu á þessu. Í formála segir Karen Korematsu 

frá merkri mannréttindarbaráttu föður síns  Freds T. Korematsu í heimsstyrjöldinni síðari. 

Hann var af annarri kynslóð bandarískra Japana, fæddur og uppalinn í Bandaríkjunum og leit 

á sig sem slíkan. Þegar Japanir réðust á Pearl Harbor í árslok 1941 ákváðu bandarísk 

stjórnvöld að veita hernum leyfi til að handtaka þá Japani sem þeir töldu að ríkinu stafaði 

hætta af og senda þá í fangabúðir. Korematsu barðist hart gegn því sem hann taldi vera 
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mannréttindabrot yfirvalda og óréttlæti, en vegna andstöðu sinnar var hann bæði sakfelldur og 

um tíma fangelsaður. Eins og múslimar nútímans þurftu japanskir Bandaríkjamenn að þola 

innilokun, misrétti og fordóma samfélagsins en aldrei sannaðist á þá nokkur glæpur. Eftir 

merk réttarhöld voru honum og öðrum Japönum dæmdar skaðabætur, auk þess sem þingið 

bað eftirlifendur afsökunar. 

Það var síðan árið 1998 sem þáverandi forseti Bandaríkjanna, Bill Clinton, heiðraði Fred T. 

Korematsu með borgaralegri frelsisorðu fyrir mannréttindarbaráttu sína,  æðstu viðurkenningu 

sem bandarískur þegn getur hlotið. Eftir árásirnar á Tvíburaturnana biðlaði Korematsu til 

yfirvalda og varaði þau við þeim fordómum sem gætu skapast í kjölfarið, sérstaklega gagnvart 

fólki  ættað frá Miðausturlöndum. Hann minnti stjórnvöld á fyrri glappaskot og hvatti þjóðina 

eindregið til að endurtaka ekki sömu mistökin.66 

Hvorki stjórnvöld né samfélagið tóku aðvaranir Korematsu alvarlega en í grein Takim er 

rakið hvernig  staða múslima innan samfélagsins hafi versnað til mikilla muna eftir 11. 

september. Reglugerðir um nánast óheftan aðgang að persónuupplýsingum voru settar og 

samþykktar án mikillar andstöðu frá þingmönnum eða samfélaginu. Óútskýrðar handtökur, 

yfirheyrslur, hleranir og annað áreiti var umborið og leyft, allt í nafni þjóðaröryggis og 

varúðarráðstafana. Skyndilega máttu bandarískir múslimar eiga von á því að vera handteknir 

hvar og hvenær sem er, en sömu sögu segja viðmælendur Aliu Malek í bók hennar og vitnað 

er í hér á undan.  

Þessi andúð á múslimum er þó ekki ný af nálinni að mati Takim en eins og Shaheen telur 

hún helstu ástæðurnar vera átök Ísraelsmanna við Palestínumenn, gíslatökumálið í Íran, 

Salman Rushdie málið og Persaflóastríðin. Ranghugmyndir um íslam séu auk þess algengar í 

fjölmiðlum landsins og trúarbrögðin skilgreind sem ofstækisfull. Umræðuna má heyra víða og 

meðal þeirra sem beiti sér eru bæði stjórnmálamenn og fjölmiðlar en sá hópur sem þó hefur 

gengið hvað harðast fram eru kristnir bókstafstrúarmenn. Þeir saka múslima um að vera 

hryðjuverkamenn, fordæma alfarið trú þeirra og brenna jafnvel Kóraninn á almannafæri. 

Gjáin milli trúarbragðanna virðist gliðna stöðugt meir og meir og er Takim ekki bjartsýn á að 

það bil brúist í bráð. 

Svipað var uppi á teningnum þegar kom að byggingu sem múslimar hugðust reisa í grennd 

við Ground Zero þar sem Tvíburaturnarnir höfðu áður staðið. Strax í upphafi bar á mikilli 

andúð á ráðagerðinni en í raun og veru var hugmyndin aldrei sú að reisa mosku, heldur 

byggingu þar sem m.a. yrði leikhús, sundlaug, leikvöllur, bókabúð og fleira. Í byggingunni, 
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sem hefur fengið öll tilskilin leyfi og verður reist, fá múslimar aðstöðu á tveimur hæðum og 

gert er ráð fyrir því að þarna verði eins konar miðstöð trúarbragða. Greinarhöfundur vitnar í 

Faisal Abdur Rauf, eins af hvatamönnum hugmyndarinnar, sem segir að miðstöðin sé hugsuð 

fyrir alla New York búa sem 

eins konar félagsmiðstöð. 

Þangað geti þeir leitað sér 

þekkingar, tekið þátt í 

samræðum um trúmál, sótt 

sýningar, stundað íþróttir og 

fleira.67 Hluti byggingarinnar 

hefur þegar verið opnaður, 

þ.á.m. bænaaðstaðan, en áætlað 

er að framkvæmdum ljúki á næstu árum.68 

Jeanne Halgren Kilde fjallar um átökin sem urðu vegna byggingaframkvæmdanna og 

staðsetningar „moskunnar“ í grein um málið en þar rétt eins og á Íslandi virtist staðsetningin 

fara fyrir brjóstið á Bandaríkjamönnum. Þung orð voru látin falla og mikið um hreinar 

rangfærslur, en málið tók töluvert pláss í fjölmiðlum þar vestra. Til dæmis var staðhæft að 

„moskan“69 yrði staðsett á Ground Zero reitnum en svo er alls ekki heldur er hún í nokkur 

hundruð metra fjarlægð frá svæðinu.70 Forsetaefni Rebúblikaflokksins á þeim tíma, Newt 

Gingrich, lét hafa eftir sér að „moska“ á þessu svæði væri álíka og ef nasistar myndu byggja 

minnismerki við hliðina á Holocaust-safninu í 

Washington D.C.71 

Reza Aslan sýnir á fyrirlestri sínum auglýsingar sem 

tengdar voru forsetakosningum þess tíma. Þar minnir 

afar djúp og dramatísk karlmannsrödd áhorfendur á þær 

hörmungar sem urðu þann 11. september 2001. Í einu 

myndbrotinu er sýndur ömurleiki rústanna af 

Tvíburaturnunum en fagnandi múslimar í öðru. Staðhæft 
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er í auglýsingunni að á meðan Bandaríkjamenn voru í sárum hefðu múslimar um heim allan 

glaðst. Til staðfestingar á illsku þeirra og ómennsku ætluðu þeir sér síðan að reisa mosku á 

sama stað sem eins konar minnisvarða um afrek sín. Tekið skal fram að hvergi kemur fram 

hvenær eða hvar myndskeiðið með fagnandi múslimunum er tekið né hvort það tengist 11. 

september á nokkurn hátt.72 

Ein af rökunum fyrir andstöðunni var m.a. sú að með henni töldu andstæðingarnir að verið 

væri að sverta minningu hinna látnu en fyrir þeim var og er staðurinn bæði táknrænn og 

heilagur: rými sem er merkt blóði ástvina þeirra og þar sem þeir drógu síðasta andann.  

Helgi staðarins má rekja til yfirlýsingar fyrrverandi borgarstjóra, Rudolph Giuliani en eftir  

árásirnar lýsti hann staðnum sem heilögum („sacred ground“) og var sá frasi mikið notaður 

eftir það í fjölmiðlum. Til staðfestingar á heilagleikanum fundust síðan krosstákn í rústunum 

sem fyrir hina kristnu Bandaríkjamenn urðu eins konar jartein. Tákn sem túlkuð voru sem 

von, hughreysting og sönnun þess að hinn almáttugi Guð væri nærri. Kilde segir að íbúar New 

York borgar og aðrir þegnar landsins hafi orðið þess áskynja og sannfærðir um, að hér eftir 

yrði staðurinn nánast ósnertanlegur. Minnisvarði um dauða, hrylling og ólýsanlegan sársauka, 

en jafnframt um það líf sem eitt sinn var og þá öryggistilfinningu sem borgararnir höfðu átt að 

venjast. Stoðunum hafði verið kippt harkalega undan þeim og sannarlega yrði tilveran aldrei 

söm og áður.73 

5.3 Mótmælin gegn mosku á Íslandi og Group 1627 

Umfjöllunin um moskuframkvæmdir á Íslandi og mótmælin í kjölfarið urðu fyrirferðarmeiri í 

fjölmiðlum sumarið 2013 og aftur vorið 2014 en áður hafði sést hér á landi. Lóðaúthlutun 

Reykjavíkurborgar, greinar og viðtöl við Ólaf F. Magnússonar og síðar útspil oddvita 

Framsóknarflokksins hleyptu þeirri umræðu af stað en ýmsir blönduðu sér í málið. 

Hins vegar hafa starfað hér á landi samtök mun lengur sem hafa sett sig alfarið upp á móti 

veru múslima í landinu og eru andsnúnir fyrirhugaðri moskubyggingu. Samtök þessi kalla sig 

Group 1627 og voru stofnuð 11. september 2002,  ári eftir hryðjuverkaárásirnar í New York. 

Formaður þeirra er Skúli Skúlason, sá hinn sami og er talinn hafa stofnað síðurnar Mótmælum 

mosku á Íslandi og hryðjuverk.com og áður hefur verið minnst á. Á heimasíðu hópsins útskýra 

þeir tilurð nafnsins, en það er vísun í og til minningar um Tyrkjaránið, „fyrstu innrás múslima 

á Ísland og með þeim hörmulegu afleiðingum sem það leiddi af sér“. Íslendingar eru hvattir til 
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að gleyma aldei ránunum, því eins og segir: „því þar var þeim hið sanna íslam kynnt í 

verki“.74 

Á síðunni segir að ástæðan fyrir stofnun samtakanna sé ótti en eftir árásirnar á 

Tvíburaturnana þótti sýnt að múslimar hefðu hafið innrás í Vesturlönd. Þeir telja jafnframt að 

engin heimsálfa sé óhult því ástæðan fyrir útþenslu múslima sé árásargirni sem eigi rætur 

sínar að rekja til hugmyndafræði Múhameðs spámanns. Sú hugmyndafræði einkennist fyrst og 

fremst af ofbeldi og grimmd. Group 1627 heldur úti töluverðu kynningarstarfi og dreifingu 

upplýsinga, en vegna „óskaplegrar trúgirni og barnaskapar sem þjái síðustu kynslóðir, bæði 

hérlendis sem og erlendis,“ þurftu þeir að fara leynt með þá kynningu í upphafi. Dreifibréf 

hópsins voru send út hálfsmánaðarlega, þ.á.m. til áhrifafólks, eins og stjórnmálamanna, 

menntafólks og kennimanna. Sum þeirra fengu talsverða umfjöllun í fjölmiðlum og vöktu 

hneykslun, að sögn hópsins sérstaklega hjá „hópum menningarmarxista, fjölmenningarsinna 

og áhangenda múslima.
75

 

Hvort Ólafur F. er kunnugur starfsemi Group 1627 veit ég ekki, en málflutningur hans er 

áþekkur þeim sem þar má sjá. Í þriðju blaðagrein hans sumarið 2013 sem birtist í 

Morgunblaðinu 21. ágúst, segir: 

Það er móðgun við Íslandsöguna og alveg sérstaklega við Vestmanneyinga sem 

minnast hryllingsins frá 16.–18. júlí 1627, þegar allt líf á staðum var lagt í rúst, 

hátt í 250 teknir fastir og tugir drepnir. Hinir handteknu voru fluttir í þrælahald til 

Alsír, en múslimar voru svo afkastamiklir í þrælatöku og þrælasölu, allt frá dögum 

Múhameðs, að það á meginþátt í fjöldadauða Afríkumanna vegna íslams, sem 

nemur 120 milljónum manna. [...] Vestmanneysku þrælarnir lifðu margir af, enda 

sendir beint um borð í skip. Vestmannaeyjabyggð var í rúst í langan tíma eftir 

Tyrkjaránið. [...] Og munum að það voru sömu Ottómanar, sem á árum fyrri 

heimstyrjaldar myrtu milljónir varnarlítilla kristinna Armena, Grikkja og 

Assýríúmanna. Dauðaganga Armenanna hófst 24. apríl 1915, sem er dagsetning 

sem allir Íslendingar ættu að minnast, eins og Evrópuráðið gerði 24. apríl 1998. 

Tyrkir hafa hvorki gengist við þessum glæp né beðist afsökunar á honum en vilja 

samt komast í Evrópubandalagið. Umsókn þeirra nýtur velþóknunar evrópskra 

vinstrimanna og annarra andlegra systkina íslensku Samfylkingarflokkanna, sem 

vilja flýta íslamsvæðingu og hruni þjóðríkja í Evrópu.76 
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Rétt eins og Bryndís Björgvinsdóttir bendir á vísa þeir sem óttast múslima og íslam hér á 

Íslandi oft til Tyrkjaránanna og leggja þá atburði að jöfnu við nútíma hryðjuverkaárásir. Í 

pistlum sínum lýsir Ólafur F. takmarkaðri hrifningu sinni á umsóknarferli Íslendinga inn í 

ESB en inngöngu þangað leggur hann að jöfnu og jákvætt viðhorf til múslima sem í hans 

huga þýðir ekkert minna en hrun og eyðileggingu.77 Þann samanburð má einnig sjá víða á 

síðunni Mótmælum mosku á Íslandi, en þar er ESB talið hjálpa til við að framfylgja 

yfirráðarstefnu múslima með því að bjóða upp á nánast óheftan aðgang þeirra inn í 

sambandslöndin.78 

Mörgum andstæðingum múslima er spámaðurinn Múhameð hugleikinn og víða má lesa í 

umfjöllun þeirra litríkar yfirlýsingar um hann. Skrif um slíkt speglast í grein Ásgeirs 

Ægissonar sem birtist í Morgunblaðinu 10. ágúst 2013 en hann segist bæði hafa lesið 

Kóraninn og fleiri trúarrit tengd íslamstrú. Niðurstöður hans eru þær að ekki fari á milli mála 

að spámaðurinn hafi verið hið versta fúlmenni, en einnig: morðingi, nauðgari, barnaníðingur, 

lygari, sadisti, ræningi og glæpaforingi. Um trúarbrögðin segir hann í sömu grein: 

Ein ljótasta hlið íslams er kúgun kvenna og kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. 

Múhameð giftist Aishu þegar hún var 6 ára og hafði kynmök við hana 9 ára (eða 8 

ára í sólárum). Sem sagt, hann nauðgaði henni við 9 ára aldur og misnotaði hana 

reglulega upp frá því. Þetta er ástæðan fyrir því að sharía, lögmál íslams, leyfir 

körlum að giftast stúlkubörnum allt niður í 6 ára gamlar. Mörg slík tilfelli er að 

finna í Afganistan í dag. Kóraninn líkir konum við búfénað og á mörgum stöðum í 

trúarritum íslams eru réttindi kvenna sett lægra en karla.79 

 

Í grein Ásgeirs birtist það sem Stuart Hall fjallar um í áðurnefndri grein80, þ.e. afgerandi 

skoðanir „okkar“ á kynhneigð „hinna“. Í augum Ásgeirs stunda múslimar afbrigðilegt kynlíf, 

kúga, nauðga og eru samviskulausir barnaníðingar. Máli sínu til stuðnings vísar hann síðan í 

lifnaðarhætti Múhameðs spámanns, sem var uppi á 7. öld e. Krist. Salmann Tamimi gagnrýnir 

þessa túlkunaraðferð afdráttarlaust og segir afar vafasamt að bera saman hefðir fyrr á öldum 

við þær sem við teljum eðlilegt núna. Hvað er rétt og rangt sé háð tíðarandanum hverju sinni 
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og Salmann segir að ef það hefði talist óeðlilegt á þeim tíma að fastna sér svo unga konu, 

hefði Múhameð verið útskúfaður úr eigin samfélagi og aldrei náð neinni hylli sem spámaður.81 

Jón Ormur Halldórsson segir í bók sinni Islam – saga pólitískra trúarbragða að líf 

Múhameðs hafi að öllum líkindum verið mun nær því sem menn teldu vera til fyrirmyndar en 

þeirri viðteknu skoðun sem haldið er fram á Vesturlöndum. Hann segir að í þeim miklu 

átökum sem kristnir menn áttu í við múslima í aldanna rás varð til ákveðin mynd af Múhameð 

á Vesturlöndum sem vafalítið er mjög úr samhengi við sannleikann. Í hefðbundinni útgáfu 

kristinna manna af ævi Múhameðs er áhersla lögð á kvensemi hans, hermennsku og grimmd. 

Lengi vel var í umferð á Vesturlöndum saga um flogaveiki hans og stundum önnur um 

drykkjuskap og brjálsemisköst. Jón Ormur segir þó engar heimildir til sem styðja við neitt af 

þessu nema hugsanlega sögur um meinta kvensemi spámannsins. Þær eru byggðar á þeirri 

staðreynd að Múhameð gekk að eiga nokkurn hóp kvenna en það var þó ekki fyrr en eftir 

fráfall fyrstu konu hans, Khadiju. Fram að því hafi verið tekið til þess hvað hann var henni 

trúr sem þó var ekki hluti af ímynd karlmannsins á þeim tíma. Það er hins vegar þrennt sem 

hafa verður í huga varðandi hjónabönd Múhameðs. Í fyrsta lagi voru þau flest pólitísk í eðli 

sínu en hann gekk að eiga dætur höfðingja sem gengu með ættbálka sína til liðs við 

spámanninn. Í öðru lagi þótti fjölkvæni leiðandi manna á þessum tíma meira en sjálfsagður 

hlutur en þetta var talinn mikilvægur þáttur í viðleitni ættbálkasamfélagsins til bestu afkomu 

heildarinnar. Í þriðja lagi er kynlíf í íslam litið öðrum augum en í kristinni trú. Kynlíf er talið 

meðal helstu gersema sem guð gaf mönnum. Bæði karlmenn og það sem óvanalegra er, einnig 

konur, voru hvött til þess að njóta þess sem best þau máttu, en þó einungis innan hjónabands. 

Múhameð reyndi ekki að leyna áhuga sínum á samneyti við konur og margt er eftir honum 

haft um þann unað. Hins vegar fylgdi þessu hjá Múhameð mikil og ströng siðavendni um 

allan umgang kynjanna og helgi hjónabandsins. Jafnframt segir Jón Ormur að sögur um 

grimmd Múhameðs séu vafalítið tilbúningur kristinna manna enda engar heimildir fyrir slíku. 

Nokkur hrottaverk hafi sannarlega verið framin af mönnum undir hans stjórn en þó sé ekkert 

sem bendi til þess að hann hafi verið grimmur maður á þess tíma mælikvarða. Þvert á móti er 

til mikill fjöldi sagna og sumar þeirra má styðja haldbærum sögulegum rökum um mildi hans 

og viðkvæmni sem þótti ekki sérlega heppilegur þáttur í fari karlmanns né leiðtoga á tímum 

Múhameðs.82 

Í þættinum Sunnudagsspjall – um hugmyndir, gamlar og nýjar í umsjón Ævars 

Kjartanssonar útvarpsmanns ræddi hann einn sunnudaginn við Bjarna Randver Sigurvinsson 

um íslam. Bjarni Randver starfar á vegum Þjóðkirkjunnar m.a. að málefnum er snúa að 
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samskiptum trúfélaga. Hann segist hafa orðið var við mikla andstöðu og fordóma gagnvart 

lóðaúthlutun Reykjavíkurborgar en eitt af því sem virðist fara fyrir brjóstið á fólki er 

staðsetningin. Í Morgunblaðsgreinum Ólafs F. er m.a. komið inn á þetta. Hann segir að með 

því að byggja mosku í Sogamýrinni sé hættan sú að byggingin verði að eins konar auðkenni 

borgarinnar þar sem hún muni blasa við vegfarendum niður Ártúnsbrekkuna. Slíkt telur 

Ólafur F. ótækt og hefur m.a. áhyggjur af því að sú sjón gæti sært Vestmannaeyinga 

sérstaklega þar sem moskan yrði þeim eilíf áminning um Tyrkjaránin og harðræði 

Múhameðstrúarmanna í garð þeirra árið 1627.83 Bjarni Randver segir að þegar rýnt sé í 

umræðuna megi sjá að ekki aðeins sé staðsetningunni fundið allt til foráttu heldur er moskan 

sjálf sem tákn, með bænaturnum og mögulega bænaköllum, það sem veki óhug hjá fólki84. 

Á síðu Group 1627 segir að moskan sé eitt aðal stjórn- og baráttutæki múslima. Þar inni 

séu dómar og stjórnmálalegar ákvarðanir teknar og það sé þeim hulin ráðgáta hvernig pólitísk 

stofnun gat gabbað út úr borgarstjórninni gefins lóð. Þeir benda á að vegna staðsetningarinnar 

hafi lóðin mjög mikilvægt hernaðarlegt gildi m.a. vegna innkeyrslunnar í borgina. Áhyggjur 

samtakanna beinist að staðsetningu moskunnar og nálægð við helstu umferðaræðar, m.a. 

vegna þess að þar geti múslimar athafnað sig á sem árangursríkastan hátt þegar að árás kemur. 

Borgaraleg skylda Group 1627 sé að vara aðra samfélagsþegna við aðsteðjandi hættu.85 

Bjarni Randver segist hafa reynt um töluvert skeið að ræða málin við helstu menn innan 

samtakanna en án nokkurs árangurs. Allar jákvæðar umræður um múslima eru annaðhvort 

hunsaðar, máðar út eða viðkomandi borið á brýn að ljúga. Hann segir að upplýsingar og 

áróður sæki samtökin í erlendar hugveitur þar sem stöðugt sé hamrað á rangfærslum. Þeir sem 

standi á bak við Group 1627 hafi þýtt eða endurritað yfir eitt þúsund erlendar greinar en efni 

þeirra kemur aðallega frá erlendum samtökum eða hugveitum sem helga sig baráttu gegn 

múslimum, ekki síst frá Bandaríkjunum, hugveitum eins og til dæmis jihadwatch.org.  

Bjarni segir samtökin Group 1627 mjög virk og á hverjum degi sendi þau ótal tilkynningar 

sem m.a. birtast á fésbókarveggjum þessara tæplega 5000 meðlima sem lýst hafa opinberlega 

stuðningi við síðuna.86 Það sýnir hversu mikið fylgi þessi samtök hafa en meðlimafjöldinn 

jókst umtalsvert bæði við umræðurnar sumarið 2013 í kjölfar lóðaúthlutunar borgarinnar og 

síðan aftur í aðdraganda sveitastjórnarkosninganna  2014.
87
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6 Menningarlegt tal og fréttaflutningur 

Átta ára gömul stúlka lést nýverið í Jemen 

aðeins fáeinum klukkustundum eftir að hún var 

látin giftast sextugum manni. Stúlkan, sem átti 

rætur að rekja til Kúveit, lést að sögn 

dagblaðsins Al Watan úr innvortis blæðingum í 

kjölfar nauðgunar af hálfu eiginmanns hennar. 

Talið er að kynfæri hennar hafi rifnað. 

Hjónabandið hafði verið skipulagt af fjölskyldu 

hennar sem nú krefst þess að eiginmaðurinn verði fangelsaður. Þvinguð 

hjónabönd barna og fullorðinna manna eru mjög algeng í Jemen, en tæpur 

helmingur stúlkna þar giftist fyrir átján ára aldur.88 

 

Þessi frétt birtist á vefmiðlinum dv.is þann 8. september 2013. Meðfylgjandi var mynd af 

sparibúnu skælbrosandi stúlkubarni og við hlið hennar sat aldraður karlmaður, alvörugefinn á 

svip. Undir myndinni stóð: „Sá siður að gifta börn er algengur víðs vegar í  Asíu“.89 Ekki 

þurfti að bíða viðbragða enda efni fréttinnar umdeilt og á skömmum tíma voru skrifuð 236 

ummæli við fréttina, þar sem fólk lýsti viðbjóði sínum á villimennskunni. Meðal ummælanna 

voru: „Velkomin í Sogamýri!“ „Undir þetta er Gnarrliðið að byggja,“ „Skutla einni 

kjarnorkusprengju á Jemen, það vantar bílastæði,“ „Hugsa sér, margir vilja bjóða svona 

söfnuð velkomin til Íslands“.90 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi ráðherra og núverandi yfirmaður UN Women hjá 

Sameinuðu þjóðunum, mótmælti fréttinni og taldi hana uppspuna frá rótum. Á fésbókarsíðu 

sinni segir hún daginn sem fréttin birtist að fjölmiðlar um allan heim hafi undanfarna daga 

sagt frá hryllilegum örlögum 8 ára stúlku frá Yemen. Þeirri frétt svipi hins vegar til frásagnar 

sem gekk ljósum logum um heimsbyggðina fyrr á árinu en þá áttu atburðirnar að hafa gerst í 

Afganistan.  

Ingibjörg segir að flest bendi til að þessar fréttir séu runnar undan rifjum andstæðinga 

múslima og margar sambærilegar sögur eigi uppruna sinn hjá öfgafullum hægri mönnum, 

m.a. amerísku Teboðshreyfingunni. Skýrslan Fear.inc sem áður hefur verið minnst á og kom 
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út árið 2011, birtir bæði nöfn stofnana, fjölmiðla, stjórnmálamanna og einstaklinga í 

Bandaríkjunum sem beita sér í þeim áróðri sem Ingibjörg Sólrún vísar í. Þeirra á meðal eru 

stjórnmálakonan Michele Bachmann, bloggarinn Pamela Geller, þekktir bandarískir 

predikarar og ótal fleiri.91 Ingibjörg bendir á að í ,,fréttinni“ er engra heimildamanna getið, 

engrar staðfestingar leitað hjá yfirvöldum, læknum eða mannréttindasamtökum í viðkomandi 

löndum en samt éta miðlar þetta upp hver eftir öðrum. Færsla hennar rataði í fjölmiðla92 og 

blönduðust inn í ummæli fólks við hina umdeildu frétt. Þótt margir hafi tekið undir sjónarmið 

hennar virðist sumum þykja einu gilda hvort fréttin sé sönn eður ei:  

Hryllingsviðbjóður!! Hvort sem þessi frásögn er sönn eða ekki breytir það ekki 

því að þessi hryllingur er að gerast. Ætlar svo Ísland að skjóta skjólshúsi yfir 

trúarbrögð sem  samþykkja karlaveldi og kvennakúgun?? Eru viðkomandi aðilar 

að gera grein fyrir því  hvaða afstöðu þeir eru í raun að taka....aðeins að 

hugsa!!!!93  

 

Í ummælum viðkomandi skiptir sannleiksgildi fréttarinnar engu máli, hvort um raunverulegan 

atburð sé um að ræða eða flökkusögu, þ.e. ýkta eða upplogna frásögn sem skýtur upp 

kollinum aftur og aftur. Rökin í ummælunum hér á undan eru þau að einhvers staðar í 

heiminum sé mögulega verið að fremja slíkt ódæði og sennilega eru gerendur svipaðrar gerðar 

og þeir sem Íslendingar ætla að „skjóta skjólshúsi yfir“.  

Í tilefni af fréttinni hér að ofan hafði ég samband við DV (þann 9. okt. 2013) og spurði m.a. 

spurninga um erlendar fréttir, vægi þeirra innan miðilsins, hvert þær væru sóttar og hve 

margir blaðamenn sæju um erlend málefni. Samskiptin fóru fram í netpóstaformi. Þau voru 

ánægjulega hröð og svörin bárust á innan við klukkutíma. Þar var ég upplýst um að 

blaðamenn skiptu fréttunum bróðurlega á milli sín þar sem reynt væri að finna áhugaverð 

sjónarhorn. Orðrétt segir í svari blaðamannsins: „Óskrifaða viðmiðið er það að ef 

blaðamanninum þykir fréttin áhugaverð þá finnist lesandanum það líka. Blaðamönnum er í 

sjálfsvald sett hvað þeir skrifa um“.94 Blaðamaður bauð síðan upp á að ef að á mér brynnu 

fleiri spurningar væri meira en sjálfsagt að svara öllu því sem þeir gætu. Ég nýtti mér boðið 

og sendi snarlega fyrirspurn um fréttina frá Jemen. Mér lék forvitni á að vita hverju DV menn 
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svöruðu gagnrýni Ingibjargar Sólrúnar, sérstaklega í ljósi þess að þeir höfðu lent í því áður að 

birta frétt um múslima sem reyndist með öllu tilhæfulaus, sbr. fréttina um mök við lík í 

Egyptalandi. Einnig langaði mig að vita hvort þeir teldu neikvæða umfjöllun fjölmiðla um 

múslima og miðausturlönd smita út frá sér, þ.e. hún gæti jafnvel haft áhrif á viðhorf fólks til 

þeirra múslima sem hér byggju. Skemmst er frá því að segja að verulega hægðist á hraða 

skilaboðasamskiptanna, reyndar svo mjög að svörin frá miðlinum hafa enn ekki borist er þetta 

er ritað. 

Salmann segir að svo virðist sem fjölmiðlar leiti oft eftir neikvæðum fréttum eins og til að 

æsa fólk upp eða viðhalda æsingnum. Gott dæmi um slíkt séu þær miklu umræður sem 

lóðaúthlutun Reykjavíkurborgar hlaut en þá hafi fjölmiðlar í kjölfarið staldrað sérstaklega við 

neikvæðar fréttir frá hinum íslamska heimi, um nauðganir, nauðungarhjónabönd, barnaníð og 

annan hrottaskap. Slíkt geri að sjálfsögðu fátt annað en að ala á enn frekari fordómum. Að 

auki bæti ekki viðhorfið til heimshlutans stöðugur fréttaflutningur af blóðugum og hörðum 

átökum, eins og aldrei sé neitt annað þar um að vera.95 

Sverrir Agnarsson, núverandi formaður Félags múslima á Íslandi, segir fullyrðingar eins og 

þær sem fólk hafði uppi um Jemenfréttina vissulega kunnuglegar en staðreyndin sé hins vegar 

sú að efni fréttarinnar hafi lítið sem ekkert með íslamstrú að gera. Miklu frekar vísi hún í 

rótgróna hefð í afar frumstæðum samfélögum þar sem fátækt og lágt menntunarstig er 

einkennandi. Hann segir marga Íslendinga vita afar fátt um menningarheim múslima og íslam 

en þeir hinir sömu séu alls ófeimnir við að slengja fram fullyrðingum sem flestar séu rangar. 

„Áráttan sem pirrar mig hvað mest sem múslima er þegar maður lendir í því ítrekað að alls 

kyns fólk úti í bæ er að útskýra fyrir mér á hvað ég trúi!“96  

Nadia Tamimi er íslenskur múslimi og hefur alist upp hér á landi meira og minna frá 

barnæsku en hún segir svipaða sögu og Sverrir. Líkt og hann þurfi hún iðulega að hlýða á fólk 

sem telur sig allt vita um íslamstrú eftir að hafa fylgst með fréttum. Í viðtali við bleikt.is segir 

hún: „Fólk horfir á æsifréttir, sér hryðjuverk og blóðsúthellingar, en slíkt kemur trúnni 

nákvæmlega ekkert við. Það eru sko klikkhausar alls staðar! Í kristinni trú, búddatrú, hjá 

vottum Jehóva og mörgum öðrum trúarsamfélögum“. Nadia segist vissulega upplifa fordóma 

gagnvart íslam og í raun sé stórfurðulegt hvað fólk lætur út úr sér: 

Einu sinni kommentaði ég undir frétt um moskuna: „Hlakka til að sjá fallega 

mosku rísa í Reykjavík.“ Viðbrögðin létu ekki á sér standa: „Farðu heim til þín, 
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arabatussa! Þetta er landið okkar, fokk off,“ sagði einn. „Farðu til Pakistan og 

láttu nauðga þér þar,“ „Þú og þitt fólk eruð öll hryðjuverkamenn!“ 

Kommentakerfinu var lokað stuttu eftir þessi skrif. Þetta er hræðilegur talsmáti, 

hvort sem þú ert með byggingu mosku eða ekki.97 

 

Oft eru múslimar kallaðir hryðjuverkamenn upp til hópa og þá segist Nadia sjá fyrir sér 

föður sinn, afa, ömmu og annað frændfólk. Það sé virkilega sárt en hún viti að sjálfsögðu 

betur. „Stundum vildi ég að fólk myndi fræðast áður en það talar og skrifar“.98 

Í lýðræðisríki gegna fjölmiðlar margs konar hlutverki eins og að upplýsa, fræða og móta 

skoðanir almennings. Þeir skemmta, eru vettvangur auglýsinga, tilkynninga, farvegur fyrir 

skoðanir yfirvalda, hagsmunahópa og almennings. Að auki móta fjölmiðlar á margvíslegan 

hátt menningu þess hóps þar sem þeir starfa. Þeir eru mikilvæg uppspretta upplýsinga fyrir 

almenning í nútímanum sem m.a. stuðlar að lýðræðislegri umræðu og í gegnum fjölmiðla 

hefur almenningur aðgang að fjölbreyttum og vonandi sem áreiðanlegustum upplýsingum. 

Það mætti halda því fram að fjölmiðlar séu spegill samfélagsins á hverjum tíma, en um leið 

eru þeir mótunarafl með því einu að veita sumum málum athygli en ekki öðrum og með því 

að halda fram skoðunum um tiltekin mál. Flestir treysta því að fjölmiðlar veiti þeim traustar 

upplýsingar um málefni líðandi stundar, bæði það sem gerist heima fyrir og erlendis. Ef 

fjölmiðill veitir ekki réttar upplýsingar eða gefur ítrekað ranga mynd af aðstæðum, þá hefur 

almenningur ekki tækifæri til að mynda sér upplýstar skoðanir þar sem upplýsingarnar eru 

einfaldlega ekki fyrir hendi eða rangar. 

Þegar lítil sprengja sprakk steinsnar frá Stjórnarráðinu 31. janúar 2012 voru meðlimir 

fésbókarsíðunnar Mótmælum mosku á Íslandi fljótlega komnir með kenningar um hverjir 

þarna væru að verki; múslimar og engir aðrir, enda bæri handbragðið þess skýr merki. 

Óhæfuverk sem þessi væru Íslendingar ekki þekktir fyrir: „Það er pottþétt útlendingar þar að 

verki – Íslendingar gera ekki svona [koma fyrir sprengjum]. Líklega einhverjir hælisleitendur 

sem ekki er búnir að fá ríkisborgararétt og lúxusíbúð innan þriggja mánaða“.99 

Hið sama gerðist við mun skelfilegri atburði þegar hryðjuverkin í Noregi áttu sér stað, 22. 

júlí, 2011. Rétt eftir að sprengjan sprakk í miðborg Óslóar máttu norskir múslimar þola áreiti, 

ávirðingar og barsmíðar, áður en hið sanna kom í ljós. Jafnvel var stokkið af stað hér á landi, 
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en í bloggi sínu hjá DV gagnrýnir Frans Gunnarsson vefinn AMX harðlega fyrir fljótfærnisleg 

viðbrögð sín. Hann segir: 

„Múslimar myrða Norðmenn“ 

Þetta hefði geta orðið fyrirsögn í fréttum í gær ef fréttamiðlar hefðu tekið mark á 

þeim fjölmörgu netsóðum sem stukku til og blammeruðu múslima fyrir þessi 

hörmulegu hryðjuverk í Noregi. Margar netpersónur væntanlega fullvissar í sinni 

réttsýnu trú að auðvitað voru þarna múslimar að verki. 

 

„Hræsni Össurar - studdi hryðjuverkasamtök fyrir nokkrum dögum!“ 

Þetta er fyrirsögn hjá vefmiðlinum AMX og vekur mikla furðu enda eru  

einkennisorð vefsins „Vönduð miðlun frétta.“ Þarna er AMX að tengja ferð 

utanríkisráðherra til Palestínu nú á dögunum með einhverri sturlaðri  

hugsun við hrikalegar árásir í Osló og á norsku eyjunni Utoya.100 

 

Þótt varla sé hægt að bera saman 

Stjórnarráðssprengjuna og hryðjuverkin í Noregi, má 

þó segja að viðbrögðin séu ekki óáþekk. Í báðum 

tilfellum var múslimum samstundis kennt um og í 

báðum tilfellum áttu þær ályktanir ekki við nein rök 

að styðjast. Maðurinn sem kom pappakassanum fyrir 

hjá Stjórnaráðinu, og var lýst af vitnum sem eldri 

manni og silalegum í hreyfingum, reyndist 

Íslendingur í húð og hár. Ástæðuna fyrir 

verknaðinum sagði hann síðar í blaðaviðtali vera 

óánægju með störf ríkisstjórnarinnar en stuttu seinna 

átti sami maður eftir að lýsa yfir áhuga sínum á 

forsetaframboði.101 
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 Alhæfingar um hópa og hegðun þeirra kallar fræðimaðurinn Mahmood Mamdani 

menningarlegt tal [Culture talk]. Hann segir að slíkt eigi við þegar kemur að hryðjuverkum 

og öðrum ódæðum sem öfgamúslimar valda.
102

 Þá er leitað skýringa á verknaðinum í gegnum 

trúarbrögð eða menningu múslima en það segir Magnús Þorkell Bernharðsson mikla 

einföldun. Hann segir að fólk kenni trúarbrögðunum alfarið um, í stað þess að velta fyrir sér 

öðrum ástæðum, s.s. pólitík, geðheilsu, fátækt eða öðru. Annað virðist vera upp á teningnum 

þegar um vestræna hryðjuverkamenn er að ræða eins og t.d. hinn norska Anders Breivik. Í 

stað þess að rýna í hverrar trúar hann hafi verið eða kenna norskri menningu um, tónlist Grieg 

eða kristinni trú í Noregi, var bakgrunnur hans skoðaður, andleg heilsa, áhrifavaldar og fleira. 

Norðmenn hafi ekki verið útmálaðir sem kynþáttahatarar né hryðjuverkamenn eftir það 

ódæði, líkt og gerist þegar um múslima er að ræða.103 Hins vegar þótti sýnt að Breivik hafði 

kynnt sér vel og orðið fyrir miklum áhrifum af þeim áróðurstofnunum og bloggurum sem 

skýrsluhöfundar Fear. Inc fjallar um, en í Manifestoskjali hans voru ótal tilvitnanir þaðan.  

Annað dæmi um menningarlegt tal má lesa um í bók Sigríðar Víðis Jónsdóttur, Ríkisfang: 

Ekkert – Flóttinn frá Írak á Akranes, en þar rekur hún ævi palestínskra flóttakvenna frá Írak 

sem íslensk stjórnvöld ákváðu að bjóða pólitískt hæli árið 2008. Bókin kom út árið 2011 og 

hlaut m.a. viðurkenningu Hagþenkis – félags höfunda fræðirita og kennslugagna. Hún segir 

frá umræðu sem skapaðist hér á landi um það leyti sem von var á flóttakonunum, en 

samskonar ótti greip um sig gagnvart fyrirhugaðri moskubyggingu. Töluverð mótmælaalda 

reis yfir þeirri ákvörðun ríkisstjórnarinnar að bjóða konunum hæli á Íslandi og meðal þess 

sem bent var á var að menningarmunurinn væri of mikill, kostnaðurinn fyrir samfélagið of hár 

og því var jafnvel haldið fram að fólk úr heimshlutanum væri bæði þjófótt og ofbeldisfullt. 

Málið reyndist sitjandi sveitarstjórn Akranessbæjar svo erfitt að hún varð óstarfhæf og ný tók 

við. Sigríður veltir þessum viðbrögðum fyrir sér og segir þá staðreynd athyglisverða að engin 

slík umræða hafi átt sér stað þegar samþykkt var að taka á móti 54 Kólumbíumönnum eða 

fjölskyldum frá fyrrverandi Júgóslavíu. Þá þótti ekki ástæða til að minnast á kostnað eða 

menningarmun.104 
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7 Lokaorð - Skökk mynd á vegg 

Reza Aslan, rithöfundur og fræðimaður, segir að einn liður í því að sporna við einsleitum 

viðhorfum og fordómum sé menntun en hins vegar segir hann rannsóknir sýna að hún ein og 

sér dugi ekki til. Áhrifaríkari aðferð til uppræta andúð á milli hópa eru samskipti á milli 

þeirra. Ein leið  er þó til sem skiptir algerlega sköpum, að mati Aslan, en það er að segja 

sögur. Sögur af hvers kyns tagi sem við segjum hvort öðru og upplifum í gegnum hvers kyns 

miðla: Við lestur á bókmenntum, með því að horfa á kvikmyndir, hlýða á tónlist, virða fyrir 

sér myndlist, upplifa leikverk á sviði og leita fróðleiks í fjölmiðla. Sögur sem við segjum 

hvert öðru og hjálpa til við að rétta af skökku myndina á veggnum.
105

  

Tilhneiging hins vestræna heims til að draga upp þá mynd af múslimum og samfélögum 

þeirra sem vanþróuðum og framandlegum speglast gjarnan í fjölmiðlum, vestrænum 

kvikmyndum og víðar. Aðgreiningin virðist eiga sér stað á milli austurs og vesturs og er 

þessum tveimur menningarheimum iðulega stillt upp sem einhvers konar andstæðum. Bryndís 

Björgvinsdóttir bendir á í umfjöllun sinni um Tyrkjaránið að við nýtum okkur flokkunarkerfið 

um „okkur“ og „hina,“ þar sem hið vestræna er gott, lýðræðislegt og umburðarlynt, en austrið 

slæmt, niðurnjörvað og kúgandi. Sagan, eins og hún hefur birst mönnum um ránið, austrið, 

hefðir og menningarheim múslima, hefur verið svo einfölduð í gegnum tíðina að í raun mætti 

segja hana beinlínis ranga. Hvort sem um er að ræða frásagnir í sögubókum, fjölmiðlum, 

kvikmyndum og víðar, blasir við brengluð mynd sem hefur haft víðtæk og mótandi áhrif á 

skoðanir fólks. 

Hið neikvæða viðhorf Íslendinga til Múhameðstrúarmanna fyrr á öldum má eflaust rekja til 

Tyrkjaránsins og auðvitað er ekkert sem réttlætir slíkan glæp. Hinsvegar verður að vera hægt 

að gera þá kröfu við gerð námsefnis eða í opinberri samfélagsumræðu nú á tímum að haft sé 

það sem sannara reynist. Í samtímalýsingu séra Ólafs Egilssonar sem sjálfur var fórnarlamb 

ránanna kemur það skýrt fram að ránsmenn voru ekki eingöngu múslimar heldur einnig 

Vestur-Evrópubúar sem af einhverjum ástæðum höfðu orðið viðskila við samfélag sitt. Ekkert 

bendir heldur til þess að ránin hafi verið af trúarlegum toga spunnin, þ.e.a.s. að með þeim hafi 

múslimar viljað ná sér niðri á kristnum mönnum, heldur fyrst og fremst voru þau framin í 

auðgunarskyni. Rétt eins og þegar kristnir menn rændu Afríkubúum og gerðu þá að söluvöru 

líkt og um búpening væri að ræða. Eins og þekkt er var þar komið fram við það fólk af mikilli 

óbilgirni langt fram á tuttugustu öldina og vilja jafnvel sumir meina að enn eimi eftir af því 

misrétti. 
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Í fjölmiðlum hefur birtingarmynd múslima gjarnan verið sú að þeir séu upp til hópa 

ofstækisfullir öfgamenn, einsleitur hópur bókstafstrúaðra einstaklinga. Sú ímynd á þó að  við 

lítil rök að styðjast, enda eru múslimar hátt í 1,5 milljarður og dreifast mun víðar en einungis 

um Arabalöndin. Þó trúin sameini þá eru þeir mun fjölbreyttari hópur en margir gera ráð fyrir, 

með ólíkar áherslur, hefðir og menningu, rétt eins og aðrir trúarhópar. Það þættu skrýtnar 

alhæfingar ef það yrði heimfært á alla kaþólikka í heiminum að þeir væru hinir verstu 

barnaníðingar m.a. vegna framgöngu starfsmanna kaþólsku kirkjunnar gagnvart börnum, 

þ.m.t. hér á landi. Við Íslendingar yrðum jafnframt seint ánægir með að vera allir stimplaðir 

fjárglæframenn og svikahrappar af því einu að örfáir útrásarvíkingar fóru hamförum og komu 

þjóðinni í þrot. 

Ef fjölmiðill gerist sekur um að gleypa við frétt, sem síðar kemur í ljós að var uppspuni frá 

rótum, frétt sem gerir fátt annað en að ala á fordómum og viðbjóði gagnvart minnihlutahóp 

innan samfélagsins, ætti að vera hægt að gera þá kröfu til hins sama fjölmiðils að vanda næst 

betur til verka. Það getur hann gert með því vera á varðbergi gagnvart þeim erlendu 

fréttaveitum sem hann notast við, sérstaklega þeirri er hann fékk falsfréttina frá eða leita sér 

staðfestingar hjá þeim sem til málanna þekkja. Það verður einnig að teljast vafasöm ákvörðun 

ritstjórnar að hleypa í gegn grein þar höfundur lýsir spámanni múslima sem hrotta, 

glæpaforingja, barnaníðingi, nauðgara og morðingja.
106

 Fyrirlitningin sem þar birtist og 

beinist gegn múslimum er alger og sú spurning vaknar hvort miðillinn hefði birt jafn óvægin 

skrif þar sem íslensk þjóðkirkja og kristin trú væri rægð jafn rækilega?    

Edward Said segir að með því að framandgera austrið öðlumst við vestrið ákveðið vald. 

Það er t.d. ekki óalgengt viðhorf á Vesturlöndum að álíta vestrænar þjóðir þeim íslömsku 

göfugri á þeim forsendum að vestræn þekking sé nú í algleymingi. Í því samhengi er talað um 

þekkingu sem staðbundið fyrirbæri og litið framhjá hnattrænum og þvermenningarlegum 

áhrifum sem aldrei hafa verið meiri en einmitt nú. Horft er alfarið framhjá því að nútíma 

vestræn þekking er að miklu leyti afsprengi þekkingar Austurlanda fyrr á öldum.
107

 

Svo virðist sem fjölmiðlar eigi oft erfitt með að komast hjá neikvæðri umfjöllun um 

Miðausturlönd og sannarlega er ástandið þar dökkt um þessar mundir, en því meira áríðandi er 

að opna fjölmiðla fyrir fleiri röddum og í fjölbreyttara samhengi. Það er hægt með því að leita 

til hófstilltra radda um málefnið, fræðimanna og þeirra sem þangað hafa komið eða búið, 

þeirra sem hafa kynnt sér bæði svæði þess og sögu. 

                                                 
106

 Sbr. grein Ásgeirs Ægissonar sem vitnað er í, í kafla 5.3. 
107 Edward Said, 1981:9-23. 
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Þannig er hægt að hjálpast að við að rétta af skökku myndina á veggnum. 
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Viðauki 1: Um gerð útvarpsþáttanna – „Nú ber hörmung til handa“ 

Á námsferlinum hef ég setið nokkur námskeið tengd fjölmiðlun, mér til fróðleiks og gagns, en 

ekki síður til að svala áhuga mínum á fjölmiðlum. Meðal þeirra eru Blaðaskrif um þjóðfræði (í 

samstarfi við Fréttablaðið), Fréttamennska og Þáttagerð og Vinnsla fræðilegs efnis fyrir 

útvarp (í samvinnu við RÚV). Stjórnendur og fyrirlesarar hafa verið reynt fjölmiðlafólk sem í 

námskeiðunum hefur miðlað af þekkingu sinni mismunandi starfsaðferðum, hvað beri að 

varast og hvað sé vænlegt til árangurs. Hvort sem þetta fólk hefur séð um fjölmiðlatengt efni, 

fræðilegt eða afþreyingu innan miðlanna hafa allir lagt ríka áherslu á að hlutverk 

fjölmiðlamannsins með frásögn sinni væri að „krækja“ í neytandann: að fyrirsögnin á 

fréttinni, fyrsta setningin eða upphafsstefið í þættinum, næði slíku taki á þeim sem horfir, 

hlustar eða les að hann vilji halda áfram að kynna sér málið. Fjölmiðlamaðurinn setji sig þ.a.l. 

í stellingar veiðimannsins sem með ákjósanlegri beitu hendi öngli fyrir bráðina og klófesti. Í 

harðnandi samkeppni miðla á milli sé nauðsynlegt að fyrirsagnir frétta hafi þessar svokölluðu 

krækjur og á lista yfir mest lesnu fréttirnar á vefsíðum þeirra séu fréttir sem beri krassandi 

fyrirsagnir.  

Í umræðum á námskeiðunum hef ég ítrekað spurt kennara og fyrirlesara um erlend málefni 

og hvort ekki mætti gera þeim ítarlegri skil í fjölmiðlum. Flestir hafa tekið jákvætt í þær 

ábendingar en benda jafnframt á að við efnahagshrunið hafi fjölmiðlar, líkt og önnur fyrirtæki 

þurft að draga verulega saman seglin. Starfsfólki sem hafði mikla reynslu og 

sérfræðiþekkingu hafi verið sagt upp, aðsendir pistlar og greinar nánast ekki keypt lengur og 

sameina hafi þurft fréttastofur. Umfjöllun um erlendar fréttir og málefni hefur ekki farið 

varhluta af ástandinu og skorið hefur verið niður þar eins og annars staðar. Auk þess segja 

hinir reyndustu fjölmiðlamenn að áhugi neytenda á erlendum fréttum sé frekar takmarkaður, 

áhuginn einskorðist við að þær tengist Íslendingum á einhvern hátt. Krækjan eða beitan 

verður þ.a.l. að hafa vísun til Íslands. Þar sem ég hef fyrst og fremst verið neytandi 

fjölmiðlunar, en ekki gerandi, mun ég ekki gera neina tilraun til þess að efast um þessa 

fullyrðingu. Hún kemur frá fólki sem þekkir og hefur starfað við fjölmiðla áratugum saman. 

Hinsvegar fer hún í taugarnar á mér og það töluvert. Hún lýsir ákveðinni sjálfhverfu og rembu 

í þjóðarsálinni sem erfitt er að una við, en á sama tíma útskýrir hún betur og gerir skiljanlegri, 

óttann við hið ókunnuga og aðkomumanninn.  
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Verklýsing á þáttargerð  

Eftir að hafa setið námskeið Kristínar Einarsdóttur, Þáttagerð. Vinnsla fræðilegs efnis fyrir 

útvarp, fór ég fljótlega að myndast við að semja handrit að þáttunum sem fylgja áttu 

meistararitgerðinni. Með góðfúslegu leyfi Ragnheiðar Gyðu Jónsdóttur fékk ég að fylgjast 

með henni að störfum þar sem hún undirbjó þátt er útvarpa átti á sumardaginn fyrsta, 2013. 

Ragnheiður Gyða, sem hefur starfað í áratugi í útvarpi og er þar öllum hnútum kunn, leiddi 

mig í gegnum ferlið, allt frá handritagerð, upplýsingasöfnun, lagavals til vinnu með 

tæknimanni í hljóðveri. Sú innsýn var ómetanleg og hjálpaði mikið til við skilning á 

uppsetningu handrits. Að semja handrit þar sem viðmælendur eiga að vera leiðarstef í gegnum 

þættina en hafa ekki tekið viðtal við einn einasta gekk ekki nægilega vel upp. Þ.a.l. frestaði ég 

því um stund og hafði samband við þá einstaklinga sem mig langaði að kæmu fram í 

þáttunum. Það voru þau Bryndís Björgvinsdóttir þjóðfræðingur, Kristján Þór Sigurðsson 

mannfræðingur og doktorsnemi, Magnús Þorkell Bernharðsson sagnfræðingur og prófessor í 

miðausturlandafræðum, Salmann Tamimi fyrrverandi formaður múslima á Íslandi og Sverrir 

Agnarsson núverandi formaður múslima. Þau tóku öll vel í beiðni mína og voru viðtölin tekin 

upp á mismunandi stöðum. Við þau Bryndísi og Kristján Þór spjallaði ég í húsnæði Háskóla 

Íslands, Salmann og Sverri hitti ég í aðstöðu múslima í Ármúlanum en við Magnús Þorkel 

talaði ég í hljóðveri í gegnum síma og var viðtalið tekið upp. Viðtölin skrifaði ég síðan 

nákvæmlega niður og þar með gat ég rýnt í hvað ég ætlaði mér að nota í handritunum og hvað 

ekki. 

Viðtölin við viðmælendur mína eru ekki spiluð sem ein samfelld heild, heldur brýt ég þau 

upp með upplestri, tónlist eða hljóðdæmum (effektum). Jafnframt kynni ég ekki efnið í 

upphafi eða afkynni í lokin heldur munu þulir útvarpsins sjá um slíkt með texta sem ég mun 

láta þeim í tjé. Með þessu verklagi er ég að daðra létt við fléttuformið þó að vissulega sé það 

mun flóknara ferli. Fléttuþættir, sem á ensku eru nefndir montage-þættir, eru ólíkir öðrum 

útvarpsþáttum en í þeim eru lausir endar þar sem hlustendum eru látið eftir að ráða í efnið. 

Sömu grunnþættir eru í fléttuþáttum og í leikritum, þ.e.a.s. ris, flétta og lausn og oft er talað 

mál látið renna saman við umhverfishljóð og aðra effekta svo að úr verður ljóðræn og 

brotakennd frásögn. Þess konar þættir þykja mér ákaflega heillandi form og má ég til með að 

nefna nokkra sem ég tel sérstaklega vel heppnaða en þeir eru: Dýr í búri eftir Viðar 

Eggertsson, Ég nenni ekki að tala í dag, eftir Þorgerði E. Sigurðardóttur og Mig dreymir 

þegar ég sef, eftir Frey Arnarsson. Í þætti Viðars er vöggustofan Hlíðarendi sögusvið þáttarins 

en hún var rekin á sjötta áratugnum. Sagt er frá ungabörnum sem þar dvöldu og þeirri 

tilfinningalegu einangrun sem þau máttu sæta. Foreldrar barnanna fengu aldrei að snerta 
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börnin sín, aðeins að horfa á þau í gegnum gler, en vöggustofan var síðar kölluð af 

mikilsmetnum sálfræðingi: „Gróðrastía andlegrar veiklunar“. Viðar og tvíburasystir hans voru 

ein af þessum börnum og varð þátturinn einn sá allra umtalaðasti síðari ára. Meginuppistaða 

hans er frásögn móður sem verður að láta börn sín frá sér og inni í þeirri frásögn eru jafnframt 

ummæli vinkonu hennar og fóstru hans. Viðar fléttar bútum úr sýningu EGG-leikhússins á 

leikriti franska leikritahöfundarins Raymond Cousse, Drög að svínasteik þar sem að hann 

sjálfur lék einleik. Í þáttinn er endurgerður fundur borgarstjórnar frá 2. mars 1967 þar sem 

Sigurjón Björnsson, sálfræðingur og þáverandi borgarfulltrúi flytur brot úr ræðu sem hann 

flutti þá og Ingunn Ásdísardóttir brá sér í hlutverk Auðar Auðuns, þáverandi forseta 

borgarstjórnar.
108

 

Þáttur Þorgerðar, Ég nenni ekki að tala í dag, fjallar um fyrirtíðarspennu kvenna og 

hvernig henni getur fylgt mikil vanlíðan sem fáir tala um, en hún sjálf er viðfangið. Auk þess 

að lýsa sinni eigin líðan, fléttar hún inn í samræður sínar við vinkonur sínar, systur, móður og 

kvensjúkdómalækni sem lýsir fyrirbærinu á læknifræðilegan hátt. Um er að ræða persónulega, 

tragíkómíska frásögn af mánaðarlegu ferðalagi á vit þunglyndis og brjálsemi sem fylgir 

fyrirtíðarspennu kvenna, en þátturinn var síðar tilnefndur til hinnar virtu Prix Europa-

verðlauna í flokki heimildarþátta fyrir útvarp. 

Í þætti sínum Mig dreymir ekki þegar ég sef segir Freyr frá dramatísku lífi frænku sinnar 

Ástu Eyvindardóttur og nöturlegum örlögum hennar. Ásta var listamaður, viðkvæmt bóhem 

sem fór illa út úr fíkniefnaneyslu og samböndum sínum við karlmenn. Freyr ræðir við systkini 

hennar og föður, leikarann Eyvind Erlendsson, en auk þess les hann úr bréfum Ástu og spilar 

hljóðupptökur þar sem heyra má hana flytja list sína. Saman fléttar hann síðan þessum brotum 

listilega vel saman svo úr verður afar áhrifarík og falleg frásögn. 

Ég myndi gjarnan vilja fá tækifæri til að mennta mig í þessari tegund af útvarpsgerð og 

hver veit nema af því verði síðar, en ég lít svo á að þessir þættir mínir séu einskonar létt daður 

við formið þangað til. 

Við öflun efnisins leitaði ég töluvert á náðir internetsins þar sem ég varð mér út um brot úr 

kvikmyndum, tónlist og fleira. Þetta hlóð ég niður og hafði tilbúið fyrir tæknimenn útvarpsins 

þegar að upptöku kæmi. Töluverður tími fór í nákvæmnisvinnu við handritagerðina, eins og 

að mæla tíma, mínútur, sekúndur og brot, þar sem hver bútur fyrir sig þurfti að standa 

sjálfstæður svo að vel færi.  

                                                 
108 www.ruv/hladvarp, 2014. 
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Í fyrsta þættinum er viðmælandi minn Bryndís Björgvinsdóttir og umfjöllunarefnið er 

sögutúlkun Íslendinga á Tyrkjaránunum. Í aldanna rás hafa staðreyndir þeirra voðaverka 

brenglast töluvert eins og lesa má í þjóðsögunum en einnig hafa þau verið notuð á ákveðinn 

hátt í pólitískri umræðu. Slíkt er jafnvel gert enn þann dag í dag og í blaðagrein sem Bryndís 

vann upp úr BA-verkefninu sínu við Háskóla Íslands og var birt í Lesbók Morgunblaðsins 

þann 21. júlí, 2007 gagnrýnir hún slíka nálgun. Grein hennar: „Hvers er verið að minnast – til 

varnar „Tyrkjum“, olli talsverðum titringi og ástæðan fyrir því að ég fékk hana til spjalls var 

vegna skrifa Ólafs F. Magnússonar, fyrrverandi borgarstjóra, en þar notar hann Tyrkjaránið 

sem rök gegn moskubyggingu hér á landi. Hann telur staðsetninguna sérstaklega særandi fyrir 

Vestmannaeyinga. Greinarnar vöktu mikla athygli og í viðtölum við Ólaf var augljóst að 

annaðhvort hafði hann ekki kynnt sér samtímaheimildir um ránin nægilega vel eða kaus að 

líta framhjá þeim. Í Síðdegisútvarpinu á Bylgjunni lætur hann þung orð falla í garð múslima, 

lýsir þeim sem plássfrekum og yfirgangsömum, rétt eins og fyrr á tíð, og vísar í Tyrkjaránin 

máli sínu til stuðnings. Hann lætur hinsvegar hjá líða að minnast á hið sanna í málinu en eins 

og kemur vel og rækilega fram í Reisubók Ólafs Egilssonar voru ræningjarnir ekki eingöngu 

Tyrkir  heldur alþjóðlegt glæpagengi þar sem stór hluti ræningjanna kom frá Evrópu. 

Ég bað Illuga Jökulsson að lesa upp textabrot úr Reisubók séra Ólafs Egilssonar sem 

skotið var inn í viðtalið við Bryndísi, texta sem hún vitnaði sérstaklega í og var ein af þeim 

heimildum sem hún nýtti sér í rannsóknarstörfunum. Vera Sóley Illugadóttir fréttamaður hjá 

Ríkisútvarpinu las bæði úr greinum Ólafs F. en einnig fréttir sem ég taldi ástæðu til að hafa 

með. Þær segja flestar frá hryllilegum ódæðum múslima úti í heimi en sannast hefur að þær 

séu uppspuni frá rótum. Vera Sóley er ein af þeim sem sér um erlend málefni á fréttastofu 

Ríkisútvarpsins og því fannst mér tilvalið að leita til hennar en fréttirnar eru þó fæstar þaðan.  

  

Þáttur númer tvö fjallar um áhrif fjölmiðla á skoðanir okkar á múslimum. Viðmælendurnir 

eru þeir Kristján Þór Sigurðsson og Magnús Þorkell Bernharðsson. Kristján Þór er í 

doktorsnámi við Háskóla Íslands og hefur undanfarin ár skoðað samfélag múslima hér á landi 

og sjálfsmyndir þeirra en Magnús Þorkell er þekktur prófessor í miðausturlandafræðum og 

hefur skrifað bækur og fjölda greina um efnið. Hann hefur bæði kennt í háskólum í 

Bandaríkjunum og á Íslandi um árabil. 

Upphafsstef þáttarins er brot úr heimildarmyndinni 102 minutes that changed America, en 

hún samanstendur af myndböndum frá fjölda fólks sem statt var í New York þann 11. 

september og tók upp það sem fyrir augu bar. Myndskeiðin hafa verið skeytt saman í réttri 
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tímaröð en enginn sögumaður talar yfir myndbrotin né heldur sér áhorfandinn hver er á bak 

við myndavélina. Ástæðan fyrir því að ég valdi að byrja þáttinn á broti úr þeirri mynd er sú að 

það er samdóma álit viðmælenda minna að eftir þá atburði hafi orðið ákveðin vatnaskil í 

viðhorfi fólks til múslima og íslamstrúar. Einnig nota ég annað brot úr myndinni í miðju 

þáttarins en þar heyrir hlustandinn þá ógn og skelfingu sem varð þegar það varð ljóst að 

raunveruleg hryðjuverkaárás átti sér stað. 

Sú frásögn sem sló mig hvað mest í bókinni Patriot Act – Narratives of Post – 9/11 

Injustice og ég segi frá í ritgerðinni er af hinni ungu Adama Bah sem var fangelsuð af FBI 

aðeins 16 ára gömul og þurfti að þola ótrúlega framkomu af hendi yfirvalda. Mér fannst sú 

frásögn eiga fullt erindi í þættina, enda voru raunir hennar bein afleiðing af 11. september. 

Svipaðar frásagnir segist Magnús Þorkell hafa heyrt en í viðtalinu segir hann fordóma og 

áreiti hverskonar gagnvart múslimum hafi aukist gríðarlega síðan þá. 

 

Upphafsstef þriðja þáttar byrjar á bænakalli en hann fjallar um sögu moskunnar á Íslandi 

og þau viðbrögð sem hafa orðið við lóðaúthlutun Reykjavíkurborgar. Viðmælandinn er 

Salmann Tamimi, fyrrverandi formaður félags múslima, en ég hitti hann tvívegis til að ræða 

málin. Til að lesa upp skilgreiningu á hvað moska er, hvaðan hún er uppruninn og hvaða 

tilgangi hún þjónar, hafði ég samband við Kristján Sigurjónsson, fréttamann hjá 

Ríkisútvarpinu og bað hann um að lesa þann texta. Ólíkt Illuga og Veru þekkti ég Kristján 

ekki neitt, en ég kom mér hinsvegar í samband við hann netleiðis og tók hann afar 

ljúfmannlega í beiðni mína. Mjúk rödd hans er afar áheyrileg og þótti mér hún hæfa innihaldi 

textans vel. Í þessum þætti líkt og öðrum las Vera Sóley síðan fréttir inn á milli  sem vísa í 

umfjöllunarefnið.  

Í fjórða þættinum fjalla ég um áhrif kvikmynda á viðhorf okkar til múslima, en 

fræðimaðurinn Jack Shaheen hefur skoðað Hollywoodmyndir allt frá upphafi og komist að 

því að birtingarmyndir þeirra eru afar neikvæðar. Í heimildarmyndinni Reel Bad Arabs, How 

Hollywood Villifies a people og er gerð eftir samnefndri bók, veltir hann því fyrir sér hvort sú 

ímynd sem áhorfandinn sjái þar hafi áhrif og hvernig. Hlustandinn fær að heyra brot úr 

heimildarmyndinni þar sem talað er við Jack Shaheen en auk þess eru brot úr kvikmyndum og 

bandarískum sjónvarpsþáttum spiluð. Viðmælandi minn er Sverrir Agnarsson, núverandi 

formaður múslima, en auk þess les ég töluvert meira upp en í hinum þáttunum. Þarna kom í 

ljós að eitthvað sem sjálfsagt er að hlusta á um leið og horft er, t.d. kvikmyndir, kemur ekki 

endilega vel út í útvarpi. Dæmi sem ég taldi nauðsynleg voru of löng við hlustun og 

samansettur kom hann ekki sérlega vel út. Vegna óánægju minnar hlotnaðist mér auka 
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stúdíótími þar sem þátturinn var gerður nánast upp á nýtt og tel ég þá útkomu töluvert skárri 

en þá fyrri. 

Stúdíóvinnan var afar ánægjuleg, þar sem reynsla tæknimanna, leikni og notalegt viðmót er 

eftirminnilegt. Þau Jón Þór Helgason, Lydia Grétarsdóttir og Atli Már Steinarsson hjálpuðu á 

alla kanta við gerð þáttanna, sýndu mikla fagmennsku og velvilja til að bæta fyrir 

byrjendarbrag höfundar. Þau eiga tvímælalaust miklar þakkir skyldar fyrir og að sjálfsögðu 

einnig viðmælendur mínir og upplesarar. Kristín Einarsdóttir leiðbeinandi var síðan ávallt 

nærri sem með þekkingu sinni, húmor og eilífri hvatningu gerði reynsluna enn áhugaverðari 

fyrir vikið.   
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Viðauki 2 – Handrit útvarpsþátta  

I. þáttur – Arfur Tyrkjaránsins 

 

00:00 – 00:50 – Upphafsstef – Sen Gelmez Oldun 

 

Illugi Jökulsson les úr Reisubók séra Ólafs Egilssonar: 

00:52 – „Óttinn við Tyrki á 15. og 16. öld var afskaplegur í kristnum löndum…“ 

01:40 – „…særingarkvæði ort á móti þeim og skammir um þá og Mahomet spámanni þeirra“. 

 

Þulur þáttarins: 

01:41 – „Í Morgunblaðinu þann 21. júlí árið 2007 fjallaði Bryndís Björgvinsdóttir…“ 

02:07 – „…og kemur fram í þjóðsögunum okkar og öðrum frásögnum um ránið, kom hún 

   þeim til varnar…“ 

 

Bryndís Björgvinsdóttir: 

02:08 – „Umm já, ég held að hvatinn á bak við þessi skrif hafi verið bara einfaldlega sá…“ 

03:32 – „…og þetta hafi verið svona alþjóðlegt yfirbragð á þessum ræningjahópi.“   

 

Illugi les úr Reisubók séra Ólafs Egilssonar: 

03:33 – „en vita muntu vilja, sem les hverng illþýði þetta er að ásýnd og búnaði…“ 

04:08 – „… Mega þeir alt vinna, það til fellur, og hafa stundum höggi til.“ 

 

Bryndís Björgvinsdóttir: 

04:09 – „Og ekki bara það, heldur líka sko, sko af því af því að við köllum þetta alltaf   

  Tyrkjaránin…“ 

08:28 – „…verður að rosalega stóru atriði að þetta séu sko andstæðingar svona kristinnar   

  menningar“  

 

Þulur:  

08:28 – 08:33  „dv.is, 21. ágúst, 2013“ 

 

Vera Sóley Illugadóttir les pistil Ólafs F. Magnússonar: 

08:33 – „Það er móðgun við Íslandssöguna og alveg sértaklega við Vestmannaeyinga…” 

10:33 – „… Segir Ólafur það móðgun við Íslandssöguna og Eyjamenn í kjölfarið“ 

 

Bryndís Björgvinssdóttir: 

10:34 - „Og eins og Ólafur Egilsson skrifaði sjálfur, að þá segir hann að Tyrkir voru um    

 borð…“ 
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11:25 – “…þeir höfðu þá annað hvort tekið upp islam eða verið bara einhvers konar   

 trúleysingjar“  

 

Illugi Jökulsson les úr Reisubók séra Ólafs Egilssonar: 

11:26 – „Er það fólk [Tyrkirnir] ei mjög illilegt heldur hægt í viðmóti…“ 

11:47 – „…og þeir voru það, sem drápu fólkið, bundu og börðu“. 

 

Þulur les: 

11:48 – „Umfjöllunin um moskuframkvæmdir á Íslandi og mótmælin í kjölfarið urðu   

 fyrirferðarmiklar…“ 

13:59 – „…sérstaklega hjá hópum menningarmarxista, fjölmenningarsinna og áhangenda    

 múslima“. 

 

Bryndís Björgvinsdóttir: 

14:00 – „já já málið með Tyrkjaránið, það sem ég held að margir átti sig ekki á…“ 

16:17 – „…sveigja þau og beygja svona þannig að þau passi við einhvern veginn pólitíkina í 

  dag.“ 

 

Lokalag –  Sen Gelmez Oldun  
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II. Þáttur – Fjölmiðlar 

 

Upphafsstef – Tekið úr heimildarmyndinni: 102 minutes that changed America 

 

00:00 – 02:10 feidar út, viðtal við Kristján hefst - hætt 02:21. 

 

Kristján Þór Sigurðsson: 

02:20 –„Já, ég er sem sagt búinn að vera í nokkur ár að gera sem sagt svona   

 vettvangsrannsókn...“ 

03:05 – „...verið svona að reyna taka eða reyna vera viðstaddur og reyna taka þátt í sem flestu 

  sem hægt er...“ 

 

Þulur kynnir viðmælanda: 

 Kristján Þór Sigurðssson, mannfræðingur og doktorsnemi við Háskóla Íslands. 

 

Kristján Þór Sigurðsson: 

03:10 – „Ég byrjaði nú á þess því að ég ætlaði að athuga fyrirbæri eins og svona sem   

  maður...“ 

05:08 – „...minna skilgreint af fjölmiðlum, af allskyns álitsgjöfum og áróðurstofnunum.“ 

 

Þulur: 

„dv.is, 8. september. 2013“.  

 

Vera Sóley Illugadóttir les um átta ára stúlku í Jemen: 

05:13 –  „Átta ára stúlka lést nýverið í Jemen aðeins fáeinum klukkustundum...“ 

05:51 – „...en tæpur helmingur stúlkna þar giftist fyrir átján ára aldur.“ 

 

Kristján Þór Sigurðsson:  

05:52 – „það er hluti af þessu verkefni mínu að sýna að á bak við þetta vandræðahugtak...“ 

07:42 – „... gegn þessari staðalmynd, gegn þessari þrúgandi ímynd sem felst í þessu orði.“ 

 

Magnús Þorkell Bernharðsson: 

07:43 – „já, sko þetta hugtak Menningarlegt tal er ekki frá mér komið heldur...“  

08:14 – „...þ.e.a.s. það notar menningarlegar ástæður til þess að útskýra ákveðin fyrirbæri...“ 

 

Þulur kynnir viðmælanda: 

Magnús Þorkell Bernharðsson, sagnfræðingur og prófessor í Miðausturlandafræðum. 
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Magnús Þorkell Bernharðsson: 

08:20 – „hann segir að t.d. með 11. september eða þegar múslimar eiga í hlut, þá grípur fólk 

  til einföldunar...“ 

10:17 – „...menningarlegt tal ónákvæmt og kannski hjálpar ekkert endilega til þess að útskýra 

  stöðuna“ 

 

Kristján Þór Sigurðsson: 

10:18 – „En maður verður var við það að fordómar eru eitt af því sem er svona ólæknandi...“ 

11:05 – „...ég þyrfti að fara verja fullt af einhverjum hlutum og ég sagði bara ég nenni þessu 

  ekki“. 

 

(Hér lét ég tæknimanninn skeyta saman úr viðtalinu sem ég tók við KÞS) 

 

11:05 – „Það er því miður jafnvel upplýstasta fólk, það kemur mér stundum  oft á óvart...“ 

12:20 – „…Nei“, hvernig veistu þetta þá? Hvaðan hefuru þessar hugmyndir þínar?“ 

 

Brot úr 102 minutes that changed America spilað: 

12:19 – „That! What is that falling...“ 

13:58 – feidar út og viðtalið við Magnús Þorkel tekur yfir. 

 

Magnús Þorkell Bernharðsson: 

13:58 – „Eftir 11. september þá brugðust þeir við skiljanlega með þögn, þeir vissu bara...“, 

15:27 – „...reyna koma fram á skárri umfjöllun um íslam sem er ekkert endilega bara   

  neikvæð“. 

 

Þulur: 

15:28 –„Í bókinni Patriot Acts – Narratives of Post – 9/11 Injustice segja 18 múslimar…” 

16:53 –„...hún var handsömuð né hvers vegna grunur lék á að hún ætlaði sér eitthvað illt.“ 

 

Magnús Þorkell Bernharðsson: 

16:54 – „ég heyrt mörg slík dæmi, bæði bara svona frekar lítil, svona óþægindi sem fólk...“ 

18:25 –„...á flugvöllum og þessháttar og svo líka þessi smáatvik sem skipta máli“. 

 

Kristján Þór Sigurðsson: 

18:26 – „Sko, ábyrgð fjölmiðla, eins og í öllu öðru er gífurlega mikil en þeir standa engan...“ 

20:55„...og þeir fóðra ekki bara fjölmiðla, heldur almenning með hugmyndum.“ 

 

20:56 – Lagið Mustapa með hljómsveitinni Queen 

22:25 – Lag byrjar að feida út og viðtalið við Kristján tekur yfir... 
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Kristján Þór Sigurðsson: 

22:25 – „Það er t.d. helmingur í fylkjum Bandaríkjanna sem hafa lent í svona móral panik...“ 

24:18 –„...Það er ekkert hægt að kalla það neitt annað...“ 

 

Þulur: 

eyjan.pressan.is, 9. september, 2013. 

 

Vera Sóley Illugadóttir les um rangan fréttaflutning: 

24:23 –  „Margt bendir til þess að hryllileg frásögn af 8 ára stúlku...“ 

26:00 – „...þó ekki sé verið að auka á hann með tilbúnum sögum“ 

 

Kristján Þór Sigurðsson: 

26:01 –„Ég held að fólk hafi meiri fordóma gagnvart islam vegna þess að það er alltaf...“  

28:05 – „...hlaða einhverjum hugmyndum og gildum inn í þetta orð sem eiga ekkert heima 

  þar.“ 

 

Lokalag – Sen Gelmez Oldun  
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III. Þáttur – Moskuframkvæmdir 

 

00:00 - 01:43 - Bænakall 

 

Þulur: 

Á vefritinu hugsandi.is segir: 

 

Kristján Sigurjónsson, fréttamaður 

01:45 – „Byggingin sem í daglegu tali er kölluð moska hefur næstum...“ 

02:07 – „...trúarbrögðum, enda ekki algerlega um sambærilegt fyrirbæri að ræða.“ 

 

Salmann Tamimi: 

02:08 – „Félag múslima á Íslandi var stofnað í mars 1997 og það var hugmyndin...“ 

02:55 – „...í raun og veru fyrir utan þjóðkirkjunni að fá lóð til að byggja mosku...“ 

 

Rödd þular kynnir viðmælanda: 

Salmann Tamimi, fyrrverandi formaður félags múslima 

 

Salmann Tamimi: 

02:58 – „Og okkur taldi þetta alveg upplagt að á þessu tímabil að Ísland...“ 

05:03 – „...að leika við það í svo langan tíma. Þetta eru fjórtán ár eitthvað soleiðis.“ 

 

Rödd þular: 

pressan.is, 30. janúar. 2012. 

 

Vera Sóley Illugadóttir les: 

05:08 – „Andstæðingar þess að moska verði byggð í Reykjavík hafa grafið svínaskrokka...“ 

06:48 –„...Hann lýsir yfir ánægju að menn séu reiðubúnir að mótmæla með þessum hætti.“ 

 

Kristján Sigurjónsson les: 

06:49 –„Orðið moska er dregið af arabíska orðinu masjid og þýðir í bókstaflegri merkingu...“  

07:47 – „...ákveðinnar sjálfsmyndar í formi táknmynda fyrir trúarbrögðin.“ 

 

Salmann Tamimi: 

07:48 –„Sko, það er hérna. Ég skal segja þér að ég myndi segja það að 90% Íslendinga...“  

09:05 –„...ég meina, sem er ekki manneskjulegt einu sinni og ekki að tala um það“. 
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Þulur: 

dv.is, 27. apríl. 2012. 

 

Vera Sóley Illugadóttir les frétt um líkriðlun í Egyptalandi: 

09:10 – „Eiginmenn í Egyptalandi mega sofa hjá konum sínum...“ 

10:01 – „...að skerða rétt kvenna til að skilja við maka og rétt þeirra til náms og vinnu.“ 

 

Salmann Tamimi: 

10:02 – „Ég skil hræðsla hjá fólki, þegar til dæmis þegar þeir heyra allan þennan 

11:58 – „...stórríki og fara fikta við landið og gera allskonar vitleysu einhvern tímann“. 

 

Kristján Sigurjónsson les: 

11:59 – „Moskur geta múslimar í raun kallað alla þá staði sem hentugir eru til bænahalds...“ 

12:43 – „...upplýsingamiðstöð og umgjörð um flesta þætti félagslífs og stjórnmála.“ 

 

Þulur: 

12:44 – Í grein Ásgeirs Ægissonar sem birtist í Morgunblaðinu, laugardaginn 10. ágúst...“ 

13:57 – „...eigin fjölskyldumeðlimum fyrir það að fylgja ekki reglum íslams og klerkanna.“ 

 

Salmann Tamimi: (Tekið úr seinna viðtalinu sem ég átti við hann) 

13:58 – „Það er eina mál sem hérna, það eru allir að tala um Sharíalög...“ 

15:38 – „...Hvað kemur það mér við hvernig hún á að vera klædd og hvernig þú átt að vera 

  klædd.“ 

 

Rödd þular: 

dv.is,  29. apríl, 2012. 

 

Vera Sóley Illugadóttir les frétt um rangan fréttaflutning: 

15:39 – „Heyrðir þú um nýju lögin í Egyptalandi sem kveða á um að...“ 

 17:17– „...það sé gert með því að fjalla um jaðarbrot eins og um meginstrauminn sé að ræða“ 

 

Salmann Tamimi: 

17:18 – „Ég hringi oft í blöðum þegar ég sé þegar ekki, ekki sem stemmir ekki, sko...“ 

18:14 – „...þriðjung mannkyns sé svona heimskir, eða trúarbrögð sem gengur ekki.“ 

 

Kristján Sigurjónsson les: 

18:14 –„En moska er ekki eingöngu gríðarstórt rými, hún hefur líka innviði...“ 

19:29 – „...það hlutverk sem hún gegnir enn í dag, nefnilega að kalla hina trúuðu til bæna“. 
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Salmann Tamimi: 

19:30 – „Ég er að meina okkar hlutverk sem félag múslima er ekkert að vinna bara núna...“ 

20:25 – „...fara yfir okkar kennsluefnum og gera betur samfélag, fyrir okkur alla.“              

 

Lokalag: Sen Gelmez Oldun 
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IV. Þáttur – Áhrif kvikmynda 

 

00:00 – 01:17 -  Trailer úr Homeland notað sem kynning. 

 

Þulur þáttarins: 

01:18 – „Í heimildarmyndinni Reel Bad Arabs - How Hollywood Vilifies a People…” 

01:50 – „...en gleði, mannúð eða fjölbreytilegt mannlíf er vandfundnara að finna. 

  

Úr heimildarmynd Reel Bad Arabs – How Hollywood Villifies a people  

01:51– „For thirty years...“ 

02:39 – „...steriotypes that robs entire people there humanity“. 

 

Þulur les: 

02:40 – „Shaheen segir að nánast í öllum myndum þar sem "Arabaland" kemur við sögu...“ 

03:36 – „...tilfinningu áhorfandans, að um fjarlægan og óskiljanlegan heim sé um að ræða“. 

 

03:36  Tónlist úr Alladín 

 

Þulur les: 

04:51 – „Í ógrynni kvikmynda þar sem múslimar koma við sögu er þeim nær eingöngu...“ 

05:31 – „...Þeir eru harðstjórar í hjónabandinu og einir karla kúga þeir konurnar sínar.“ 

 

Sverrir Agnarsson: 

05:32 - „Ja, ég sko nefni það sem dæmi þegar....“ 

06:10– „...Múhameðstrúarmenn trúa því að konur hafi ekki sál“ 

 

Þulur kynnir viðmælanda: 

Sverrir Agnarsson, formaður félags múslima á Íslandi 

 

Sverrir Agnarsson: 

06:15 – „Þetta stóð í íslenskri landafræðibók á milli ´60 og ´70 og var kennd mörg ár...“ 

07:03 „...er ekkert öðruvísi en í öðrum trúarbrögðum.“  

 

Þulur: 

 

07:04 – „Birtingarmynd arabískra kvenna í kvikmyndum var lengi vel aðeins á tvenna   

  vegu...“ 

07:28 –„...með lostafullum hreyfingum sínum fékk hún þá til að girnast sig kynferðislega“. 
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Jack Shaheen:  

07:29 –  „The highly sexualised bellydancer“ 

08:07 – „...the more Hollywood keeps them locked in the passed“  

 

Magadanstónlistarbrot, lækkar og er undir rödd þular 

 

Þulur: 

08:29 – „Hulin blæju hafði hin múslimska kona sjaldnast nokkra rödd eða nokkur áhrif...“ 

08:59 – „...vinum og njóta daglegs lífs, eins og hver annar, er hins vegar afar fátítt að bregði 

  fyrir“. 

 

Magadansbrotið – hækkar upp aftur, spilist í 40 sek. 

 

Þulur: 

Pressan.is, 6. mars. 2012. 

 

Vera Illugadóttir les frétt um Nýnasima hér á landi: 

09:37 –„Nýnasimsi virðist hafa skotið hér rótum í kjölfar hrunsins...“ 

11:40 – „...sagði Erla Bolladóttir, framkvæmdastjóri Alþjóðaseturs“ 

 

Sverrir Agnarsson: 

11:42 – „En, jú mér finnst það hafa breyst verulega núna...“ 

12:27– „...hef verið duglegur að svara á þessum félagsmiðlum undanfarið.“ 

 

Jack Shaheen: 

12:28 – „Politics and Hollywood´s images are linked...“ 

12:53 –„...springs from the same DNA, end quote.“ 

 

Þulur: 

12:54 – „Eitt af því sem Shaheen telur að hafi tvímælalaust haft áhrif á ímyndarsköpun...“ 

13:53 – „...fangelsað, pyntað og drepið, er saga sem ekki enn hefur verið sýnd eða sögð í   

  Hollywoodborg.“ 

 

Sverrir Agnarsson: 

13:54 – „Þessi rosalegur umskipti um aldarmótin koma frá Bandaríkjunum...“ 

16:20 – „...Þar hefuru langmestu raunverulega þar sem þú getur snúið út úr“. 

  

Þemalag Homelands spilað 

 

Þulur: 

16:41 – „Margar þeirra mynda sem sýna hina ákveðnu steríótýpu af múslímum eru frægar...“  

18:33 – „...Og viti menn, eins og araba er siður, ætlar hann sér að sjálfsögðu að "sprengja   

  eitthvað upp“. 
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Spilað brot úr myndinni – Leitin að Villa 

18:34 – „Halló, - oh guð, hvernig komust...“ 

19:43 – „...Vissuð þið að það mætti ekki segja sprengja í lest.“ 

 

Jack Shaheen: 

19:44 – „The humanity is not there...“ 

20:14 – „...Then they deserve to die, right - sprengjuhljóð“  

 

Þulur: 

20:15 – „Ef hamrað er stöðugt á illsku, ógn, ótta í garð ákveðins hóps 

20:47 – „...tilbúna birtingarmyndina og trúum þess vegna öllu hinu versta upp á hann“. 

 

Lokalag– Sen Gelmez Oldun 
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