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Útdráttur 

Í þessarri ritgerð er sýnt fram á hvernig hægt er að líta á vestrænan skilning á múslimum og 

íslam sem mýtu í skilningi Rolands Barthes, þar sem merkingin byggir á Austurlandafræðum 

Edwards Said og kenning hans um Sjálfsmyndir, afneitun og ofbeldi varpar ljósi á 

mýtusköpunarferlið. Fyrst verður farið yfir mýtusköpunaferli Barthes og síðan reifaðar 

kenningar Said um Austurlandafræði annarsvegar og Sjálfsmyndir, afneitun og ofbeldi  

hinsvegar. Þessar kenningum er síðan tvinnað saman og settur fram rammi utan um virkni 

ferlisins og merkingu niðurstöðunnar. 

Notast er við útgáfu af vinnulagi við orðræðugreiningu sem Charles Antaki annarsvegar og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson hinsvegar leggja fram til að greina merki þessarar mýtu í 

orðræðunni á Íslandi. Gerð er orðræðugreining á umræðunni sem átti sér stað á netmiðlum 

vorið 2014 í kjölfar ummæla oddvita Framsóknar og flugvallarvina um að afturkalla ætti 

úthlutun á lóð ætlaða mosku til Félags múslima á Íslandi. Niðurstaðan sýnir að hægt sé að 

greina mörg af megin einkennum Austurlandafræða og mýta í orðræðu andstæðinga 

moskubyggingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Ritgerðin gildir 12 einingar (ECTS) af 120 eininga námi í stjórnmálafræði og 60 eininga námi 

í kynjafræði. Ritgerðin var samin undir leiðsögn Silju Báru Ómarsdóttur og henni fær mínar 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og sýnda þolinmæði. Ágúst Arnórsson og Gísli Garðarsson 

eiga skilið þakkir fyrir aðstöð sína og CreditInfo einnig fyrir að veita aðgang að 

Fjölmiðlavaktinni. Kaupfélaginu þakka ég sýndan stuðning , en máttur þess er mikill.  

Sérstakar þakkir fá þeir sem svo frjálslega tjá skoðanir sínar á vefmiðlum, en án þeirra hefði 

þessi ritgerð ekki verið möguleg. 
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Mýtur, múslimar og misskilningur 

 

Haustið 2001 tóku 19 menn stjórn á fjórum farþegaflugvélum og notuðu þær til að fremja 

voðaverk. Þessir menn voru frá Sádí-Arabíu, Líbanon, Egyptalandi og Sameinuðu arabísku 

furstadæmunum. Flestir voru milli tvítugs og þrítugs. Allir voru þeir múslimar. Árás þessi var 

ekki aðeins árás gegn saklausum borgurum, sagði forseti Bandaríkjanna í ræðu sama kvöldið, 

heldur var hún árás á lífstíl og frelsi Bandaríkjanna, framin af því að þau voru „Bjartasta ljós 

frelsis og tækifæra í heiminum.“1 Þessar árásir settu hryðjuverk rækilega í sviðsljósið í 

Bandaríkjunum og urðu þau að helstu ógn og óvini þeirra, og með þeim hins frjálsa heims, 

sem myndi nú rísa upp til þess að „verja frelsið og allt það sem er gott, og réttlátt, í 

heiminum.“2  

Hinn 20. september, níu dögum eftir árásina, lýsti forseti Bandaríkjanna stríði á hendur 

hryðjuverkum með þeim orðum að „stríð okkar byrjar á Al Qaida, en því lýkur ekki þar, því 

lýkur ekki fyrr en hver einasti hópur hryðjuverkamanna hefur verið fundið, stöðvaður og 

sigraður.“3 Gerði hann hér engan greinarmun á hryðjuverkamönnunum sjálfum og ríkjunum 

sem studdu þá. Forseti þessi tók skýrt fram að óvinurinn í þessu mikla stríði gegn 

hryðjuverkum væri ekki múslimar, heldur öfgamenn sem fylgdu rangri túlkun á íslam. „Við 

berum virðingu fyrir trú ykkar, boðskapur hennar er góður og friðsamlegur, og þeir sem 

fremja illvirki í nafni Allah, lastmæla Allah.“4 Í Afghanistan, sem var undir stjórn Talibana, 

taldi hann vera hægt að sjá áætlanir Al Qaida fyrir heiminn, þar sem konur máttu ekki keyra 

og fólk var sett í fangelsi fyrir að eiga sjónvarp eða hafa of stutt skegg. Bandaríkin, sagði 

hann, „bera virðingu fyrir fólkinu í Afghanistan [...] en fordæma stjórn Talibana.“5 

Skömmu seinna hófst síðan þetta stríð Bandaríkjanna og fleiri Vesturlanda gegn 

hryðjuverkamönnum í Mið-Austurlöndum. Þetta var þó ekki aðeins barátta Bandaríkjanna, 

heldur „...barátta siðmenningarinnar, allra þeirra sem trúa á framþróun og fjölmenningu, 

                                                
 
 
 
 

1 George W. Bush, ,,Address to the Nation on the September 11 Attacks.“ http://georgewbush-
2 George W. Bush, ,,Address to the Nation on the September 11 Attacks.“ 58 
3 George, W. Bush, ,,Address to the Joint Session of the 107th Congress.“ http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_Bush.pdf  (sótt 5. september 2015). 
68 
4 George, W. Bush, ,,Address to the Joint Session of the 107th Congress.“ 68 
5 George, W. Bush, ,,Address to the Joint Session of the 107th Congress.“ 67 
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umburðarlyndi og frelsi“.6 Í baráttu milli „frelsis og ótta,“ milli „réttlætis og grimmdar“  sagði 

forsetinn, „er guð ekki hlutlaus.“7  

Fyrir bandarískum almenningi voru þetta rökrétt viðbrögð við árás sem hann taldi sig ekkert 

hafa gert til að kalla yfir sig af höndum fólks sem hann hafði varla gert sér grein fyrir að væru 

til. Því er kannski ekki að furða að almenningur hafi ekki þekkt sögulegt og menningarlegt 

samhengi sem lá að baki þessum atburðum en þó mætti ætla að forseti þessi hafi þekkt og 

notið góðs af aldagamallri þekkingarsöfnun vestrænna fræðimanna um löndin í Austri, og að 

sú þekking hafi haft mótandi áhrif á skilning hans á atburðunum og viðbrögð hans við þeim. 

 

1 Inngangur 

Í þessarri ritgerð verður reynt að sýna fram á að hægt sé að samtvinna kenningu Roland 

Barthes um mýtusköpun við Austurlandafræði Edwards Said. Reynt verður að setja fram 

ramma um hvernig hægt er að líta á þann skilning sem ríkir á Vesturlöndum um múslima og 

íslam sem mýtu í skilningi Barthes þar sem hugmyndir Said varpa ljósi á bæði innihald og 

upptök hennar. Notast verður við grein Said, „Sjálfsmyndir, afneitun og ofbeldi“ til að varpa 

ljós á ferli þessarar mýtusköpunar.  Að lokum verður gerð tilraun til að greina merki þessarar 

mýtu í orðræðunni á Íslandi. Gerð verður orðræðugreining á umræðunni sem átti sér stað á 

netmiðlum vorið 2014 um úthlutun lóðar ætlaða mosku til Félags múslima á Íslandi og reynt 

að finna merki þessarar mýtu í henni. 

 

 

 

 

 

                                                
 
 
 
 

6 George, W. Bush, ,,Address to the Joint Session of the 107th Congress.“ 70 
7 George, W. Bush, ,,Address to the Joint Session of the 107th Congress.“ 73 
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2 Kenningarammi 

Hér verða færð rök fyrir því að hægt sé að varpa ljósi á vestrænan skilning á múslimum og 

íslam með samþættingu kenninga Rolands Barthes og Edwards Said. Fyrst verður farið yfir 

kenningu Roland Barthes um mýtur, þar sem hann lýsir því hvernig tákni er ljáð ný merking 

til að þjóna nýjum tilgangi sem pólitískar ástæður liggja að baki. Næst verða hugmyndir 

Edwards Said um Sjálfsmyndir, afneitun og ofbeldi skoðaðar, en þar talar hann um það sem 

gerist þegar einstaklingar og þjóðir eru svipt menningarlegum, sögulegum og samfélagslegum 

tengslum og hvaða áhrif það hefur á sjálfsmyndarsköpun þeirra. Leitast verður við að sýna 

fram á hvernig er hægt að líta á það ferli sem lið í mýtusköpun í skilningi Barthes. Loks er 

fjallað um  hugmyndir Edwards Said um Orientalism eða Austurlandafræði. Þar rekur hann 

sögu samskipta Vesturlanda við Austurlönd og sýnir fram á með afgerandi hætti hvernig 

viðhorf Vesturlanda til Austurlanda eru byggð á valdamisvægi og mismunun og hvernig 

Vesturlönd hafa notað yfirbragð þekkingar sinnar til að þjóna pólitískum tilgangi. Að lokum 

verður reynt að sýna fram á að hægt sé að nota þessar tvær kenningar Said til að útskýra 

ríkjandi viðhorf til múslima á vesturlöndum út frá kenningunni um mýtusköpun. 

2.1 Mýtusköpun Rolands Barthes 
Einfaldasta svarið við spurningunni „Hvað er mýta?“ er að mýta er ákveðin tegund tjáningar. 

Mýtur eru skv. Barthes, allt í senn tjáningarform, samskiptakerfi og skilaboð, táknfræðilegt 

kerfi, tungumál, gildi, tjáning sem er réttlætt óþarflega mikið, og orðræða sem hefur verið 

stolið og síðan skilað á ný8. Mýtur verða til þegar tákni er ljáð viðbótarmerking til að hægt sé 

að helga það öðrum tilgangi. Til þess að skilja betur bæði hvað felst í mýtum og hvert 

notagildi þeirra er er gott að líta á hvernig þær verða til.e 

2.1.1 Tákn: hlutur fær merkingu  

Barthes byggir á hugmyndum Ferdinand de Saussure sem setti fram kenningu sína um 

táknfræði skömmu eftir aldamótin 1900. Táknfræði átti að fást við það hvernig merking er 

tjáð í samskiptum fólks. Saussure hafnaði þeirri ríkjandi skoðun að með tjáningu væru 

manneskjur að „leika eftir“ fyrirbærið sem þær töluðu um. Þess í stað taldi hann að tjáning 
                                                
 
 
 
 

8 Roland Barthes, „Myth Today“ Mythologies., þýðandi Annette Lavers. (New York City: The Noonday Press, 1991), 107-
160. 
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fæli í sér tilvísun í ákveðna hugmynd (e. concept). Þegar ein manneskja á samskipti við aðra á 

sér stað samspil milli þess sem um er rætt og merkingarinnar sem vísunin dregur fram hjá 

báðum aðilum. Þannig felur tjáninga það í sér að við notum táknvísi9 (e. signifier) sem getur 

verið t.d. orð, myndir eða hljóð, til að vísa í einhverja hugmynd eða merkingu sem við erum 

að reyna að koma til skila. Þessa hugmynd er „hið táknaða“, (e. signified) en orðið merking 

verður notað hér.10 Tjáning á sér þannig stað þegar táknvísir er notaður til að draga fram 

merkingu.  Barthes bætir við þetta hugmyndinni um þriðja hlutann, táknið, sem er niðurstaða 

þessa samspils táknvísis og merkingar. Tákn er útkoman, táknvísir sem er hlaðinn 

merkingunni.11 

Táknfræðikerfi Barthes skiptist þannig í þrjá hluta í stað tveggja. Táknvísir er það hvernig við 

vísum í hlutinn með tungumálinu. Hvaða fyrirbæri sem hægt er að hlaða með merkingu getur 

verið táknvísir.12 Taknvísirinn hefur enga merkingu í sjálfum sér, heldur vísar hann í ákveðna 

merkingu hjá þátttakendum í tjáningu. Þeir leggja síðan merkinguna (e. the signified) í 

táknvísinn. Hún er í raun skilningur þátttakenda í tjáningunni á táknvísinum, allar þær 

hugmyndir, skoðanir, vitneskja eða hvaðeina annað sem þeir tengja við hann.13  

Orðið „epli“ er þá táknvísir og vísar í fyrirbærið epli. Orðið er ekki eplið sjálft, heldur aðeins 

samansafn hljóða eða stafa sem draga fram ákveðna merkingu sem við tengjum við það. 

Merkingin er allar þær tengingar sem orðið ber með sér, bæði eðlislegir hlutir eins og að það 

sé gult eða rautt, sætt eða súrt, en líka menningarlegar tengingar þess, t.d. tengingar við 

Frumsyndina. 

Úr þessu tvennu verður síðan táknið - táknvísir hlaðinn merkingu. Allt sem getur borið með 

sér merkingu: myndir, hlutir, bækur, hljóð o.s.frv. getur verið táknvísir, og með þeirri 

merkingu sem það er hlaðið getur það verið tákn. Þetta kallast fyrsta stigs merkingarkerfi, þar 

sem einhverju sem ekki hafði merkingu áður er ljáð merking.14 Það er þó ekki til umfjöllunar 

                                                
 
 
 
 

9 Ath. höf.: Stundum er notast við íslenskunina merkingarmið eða táknmið sem þýðing á signifier, en ég tel „táknvísir“ gefa 
skýrar til kynna virkni þess sem um er rætt og verður því notast við þá þyðingu hér. 
10 Perry Meisel, Introduction: Saussure and his Contexts. Course in General Linguistics. höfundur Ferdinand de Saussure, 
Wade Baskin. (New York City: Columbia University Press, 2011), 19-20.  
11 Roland Barthes, „Myth Today“ Mythologies., þýðandi Annette Lavers. (New York City: The Noonday Press, 1991), 111. 
12 Roland Barthes, „Myth Today“ 107-109 
13 Roland Barthes, „Myth Today“ 110-115. 
14 Roland Barthes, „Myth Today“ 111. 
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hér nema sem undirstaða fyrir annars stigs merkingarkerfi, mýtusköpun, sem verður nánar 

útlistað hér að neðan. 

 

2.1.2 Mýtusköpun: tákn verður mýta 

Barthes telur að tákn geti jafnframt orðið táknvísar í annars stigs merkingarkerfi og eðli 

merkingar þess þannig tekið breytingum. Það er eitt af einkennum táknvísa að þeir hafa ekki 

sjálfir merkingu, heldur vísa þeir í merkingu. Til þess að hægt sé að gera fullbúið tákn að 

táknvísi þarf því að jaðarsetja þá merkingu sem táknið hefur.15 Í mýtusköpun er fyrri 

merkingunni þó ekki eytt, heldur er henni ýtt til hliðar til að skapa pláss fyrir nýja merkingu. 

Hugtakið formmynd (e. form) er notað fyrir tákn sem hefur undirgengið þetta ferli og er orðið 

að táknvísi í annars stigs merkingarkerfum. Formmyndin innheldur ekki lengur merkingu sem 

táknið hafði, en vísar þó í hana og gefur okkur ákveðinn merkingarramma.16 Til skýringar 

getum við ímyndað okkur hús sem búið er að rífa allt innan úr. Húsið er ennþá að einhverju 

leyti sama hús og það var áður, það á sér sömu fortíð, sömu sögu af fjölskyldum sem áttu 

heima þar. Þó svo að húsið sé bara formið af því sem það áður var, bara útveggir og þak, þá er 

ekki hægt að aftengja það að öllu leyti við sögu og merkingu sína. Þessi skel af húsi er eins og 

formmyndin okkar.  Barthes talar í þessu samhengi um að merkingin sé full en fjarverandi á 

meðan formmyndin er til staðar en tóm.17  

Þegar merking táknsins hefur verið jaðarsett og það gert að formmynd er merkingunni skilað í 

formmyndina eftir að hafa tekið einhverjum breytingum. Þessi nýja merking er sett fram til að 

þjóna ákveðnum tilgangi og til að koma ákveðnum skilaboðum til skila. Formmynd sem hefur 

tekið á sig þessa nýju merkingu er mýta.18 Með öðrum orðum mætti þannig segja að mýta sé 

tákn þar sem merkingunni og tengingunni við raunveruleikann hafi verið breytt. 

Ímyndum okkur nú að í skelinni af húsinu sem nefnt var hér að ofan væri reist safn þar sem 

heimili síðustu fjölskyldunnar sem bjó þar væri endurgert til minningar um lifnaðarhætti fólks 

á þeim tíma. Húsið er ekki lengur heimilið sem þar var heldur líkneski af því sem er sett fram 

                                                
 
 
 
 

15 Roland Barthes, „Myth Today“ 111-117. 
16 Roland Barthes, „Myth Today“ 116-117. 
17 Roland Barthes, „Myth Today“ 120. 
18 Roland Barthes, „Myth Today“ 123-125. 
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til að koma á framfæri einhverjum skilaboðum. Merkingin er sú sama en eðli hennar hefur 

breyst.  

  

2.1.3 Nokkur einkenni mýtu – „...að hafa eitt sinn verið skapaðir“19 

Nú hefur verið farið yfir mýtusköpunarferlið, frá táknvísi til tákns og frá tákni til formmyndar 

og loks mýtu. Þó eru nokkur atriði varðandi mýtur sem mikilvægt er að hafa í huga til þess að 

hægt sé að skilja hver áhrif þeirra eru útávið og nákvæmlega hvaða breytingar verða á 

merking þeirra í þessu ferli. 

Fyrst má telja til nokkur skilgreiningaratriði mýtna. Í fyrsta lagi, þar sem mýta er 

tjáningarform getur hvað sem er verið mýta svo lengi sem það er tjáð í samskiptum. Þá eru 

það aðferðirnar en ekki innihaldið sem segja til um hvað er mýta og hvað ekki. Loks eru 

mýtur búnar til úr efni sem þegar hefur verið unnið með og samspil þess efnis er ólíkt 

samspils táknvísis og merkingar í fyrsta stigs merkingarkerfi að því leyti að það er ekki lengur 

aðeins fræðilegt, heldur á virkni þess sér stað meðvitað, allavegana að einhverju leyti. 20 

Einnig eru eru nokkur einkenni sem varpa ljósi á verkan og áhrif mýta og þarfnast víðtækari 

útskýringa: 

 

Formmyndin hefur tvöfalt notagildi 

Formmyndin er í senn táknvísir og tákn. Hún er á sama tíma hið upprunalega tákn, sem er 

táknvísir hlaðinn merkingu, og táknvísir í annars stigs merkingarkerfi. Sem táknvísir hefur 

formmyndin merkingarramma sem byggir á merkingu táknsins en inniheldur þó ekki 

merkinguna og getur því tekið við nýju, breyttu merkingu mýtunnar. Formmyndin gerir 

mýtunni kleift að setja fram sína nýju merkingu og réttlætir tilvist sína með vísan í táknið sem 

hún byggir á. Þessu líkir  Barthes við gagnkvæma fjarvistarsönnun, þar sem þessar tvær hliðar 

formmyndarinnar eru aldrei til staðar á sama tíma en geta þó vísað í hvort aðra sér til 

                                                
 
 
 
 

19 Roland Barthes, „Myth Today“ 142. 
20 Roland Barthes, „Myth Today“ 107-108. 
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réttlætingar.21 Þetta gerir það að verkum að nærri ómögulegt er að tiltaka hvað það er sem er 

bogið við þá merkingu sem mýtur leggja fram. 

 

Mýtur hafa tilgang 

Sú merkingarbreyting sem á sér stað við mýtusköpun er ekki tilviljanakennd heldur á hún sér 

stað af því að hin nýja merking gagnast betur þeim sem setur hana fram en upprunalega 

merkingin. Mýtur eiga sér menningarlegar, sögulegar og oft pólitískar rætur út frá því hvernig 

táknið sem þær byggja á hefur verið notað og þessar rætur ákvarða mögulega merkgingu 

þeirra. Þegar mýta er sett fram til að þjóna ákveðnum tilgangi er hún mörkuð af því hlutverki 

sem henni er ætlað af því að merkingarbreytingin byggist á þessum tilgangi.  Mýtur eru 

einfaldaðar útgáfur af upprunalega tákninu. Þeir hlutar merkingarinnar sem gagnast fyrir 

skilaboðin sem ætlað er að tjá eru ýktir eða skildir einir eftir sem merking mýtunnar.22 

 

Mýtur breyta sögu í eðli 

Í mýtusköpunarferlinu eru menningarlegir og sögulegir hlutar af merkingu táknsins 

endurskilgreindir sem hlutar af eðli þess.  

 

Heimurinn færir mýtunni sögulegan raunveruleika, markaðan, þó það 

þurfi að leita langt aftur til að finna merki um það, af því hvernig 

menn hafa framleitt eða notað hann. Það sem mýtan skilar af sér er 

eðlisleg mynd af þessum raunveruleika. Uppistaða mýtu er glötun 

sögulegs eðlis hluta: í henni glata hlutir minningunni um að hafa eitt 

sinn verið skapaðir.23 

 

Þannig tekur mýta t.d. ákveðna heimssýn sem gæti verið mjög umdeild og gerir hana 

óumdeilanlega, með því að breyta sögulegum ástæðum í eðlislægan sannleika. Mýtan veitir 

bæði réttlætingu fyrir því hvernig hlutirnir eru og setur þá fram á þann hátt að þeir þurfa ekki 
                                                
 
 
 
 

21 Roland Barthes, „Myth Today“ 113-125. 
22 Roland Barthes, „Myth Today“ 124-125. 
23 Roland Barthes, „Myth Today“ 142. Þýð. höf. 
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á réttlætingu að halda. Þegar mýta er fullmótuð fer nýja merkingin að fylgja eftir 

formmyndinni náttúrulega og saumlaust á sama hátt og merking fylgir táknvísi í fyrsta stigs 

merkingarkerfi. Ef vel tekst til við mýtusköpun þá virkar lestur mýtu ekki á lesandann sem 

táknkerfi heldur sem rökleg aðleiðsla af formmyndinni, því enginn önnur útgáfa af tákninu 

virðist möguleg út frá því eðli sem mýtan heldur fram. Mýtur fá lesendann til að réttlæta 

merkinguna með formmyndinni þar sem að skilningur á mýtum er að hluta til meðvitaður. 

Mýtan kemur þá fram ekki sem tákn heldur sem staðreynd.24 

 

Mýtur byggja á ófullkomnum eða takmörkuðum skilningi 

Því heildstæðara sem tákn er sem mýta byggir á því erfiðara er að breyta merkingu þess til að 

þjóna tilgangi mýtunnar. Mýtur þurfa að geta breytt merkingu tákns án þess að eftir því sé 

tekið. Það verður erfiðara eftir því sem þekking á merkingunni en almennari og eftir því sem 

innri samkvæmni táknsins er meiri. Tákn sem býður aðeins upp á eina mögulega túlkun er 

mjög erfitt að aðlaga að nýrri merkingu. Tákn sem hefur margar, jafnvel misvísandi 

merkingar, sem er illa þekkt eða umdeilt, eða tákn sem er ekki full mótað eða fullkomnlega 

skilið, er mun auðveldari bráð fyrir mýtusköpun. Barthes nefnir stærðfræði sem dæmi um 

tákn sem eru of heildstæð til að hægt sé að gera mýtu úr. Tákn þar sem merkingin er ekki 

fullmótuð eða fullkomnlega skilin eru mun auðveldari bráð fyrir mýtusköpun.25 

2.1.4 Samantekt 

Mýta er tegund tjáningar sem tekur útkomu fyrsta stigs merkingarkerfis og breytir 

merkingunni til að þjóna einhverjum tilgangi. Þetta er gert með því að jaðarsetja merkingu 

tákns og gera þannig úr því formmynd, sem síðan er fyllt með nýrri, breyttri merkingu. Mýtur 

hafa tilgang sem markar merkinguna sem þær draga fram, þær breyta sögu í eðli og fela 

þannig að þær séu ekki tilkomnar náttúrulega og virka best á táknum sem hafa misvísandi eða 

illa skilgreinda merkingu. 

                                                
 
 
 
 

24 Roland Barthes, „Myth Today“ 116-136. 
25 Roland Barthes, „Myth Today“ 131-136. 
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2.2 Sjálfsmyndir, afneitun og ofbeldi eftir Edward Said 
Edward Said fjallar um stöðu Palestínumanna frá ýmsum sjónarhornum í bók sinni „The 

Politics of Dispossession“ og um áhrif þess að þjóð missi yfirráð yfir landsvæðinu sem hún 

tengir sig við. Orðið eignarsvipting (e. Disposession) í skilningi Said ber með sér mun 

víðtækari sviptingu en myndi venjulega falla undir „eign“ en  hann á við sviptingu ekki aðeins 

á heimilum og landsvæðum, heldur einnig sviptingu á því sem kalla mætti uppistöðu í 

sjálfsmyndum þjóða, t.d. tengingu fólks við sögu sína og menningu. Kaflinn sem er til 

skoðunar hér „Sjálfsmyndir, afneitun og ofbeldi“ skoðar einmitt hvernig ríkjandi sjálfsmyndir 

stýra orðræðunni og nota hana til að útiloka þannig aðrar sjálfsmyndir, sem og hvernig 

hugmyndir okkar um samband ríkis við þjóð stýra því hvað við teljum mögulegt þegar kemur 

að því að mynda og meta þessar sjálfsmyndir. Said telur að hugmyndir okkar um ríki stýri því 

hvernig við hugsum um einstaklinga og að sjálfsmyndir þjóða hafi áhrif á það að talað sé á 

mismunandi hátt um hryðjuverk eftir því hvar þau eru framin. Þegar Vesturlönd tala um 

hryðjuverk þá er það litað af þeirri trú að hinir mórölsku og góðu íbúar Vesturlanda séu ófærir 

um slíkan verknað.26 Þessi trú veldur því að litið er á einstaklinga í okkar samfélagi sem 

fremja slíkan verknað sem frávik frekar en eitthvað sem segir til um eðli samfélagsins í heild. 

Þessu er öfugt háttað með viðhorf okkar til annarra menningarheima.27 Samfélög og ríkin sem 

þau finnast innan eru órjúfanlega tengd í hugum fólks, og getum við því ekki séð fyrir okkur 

hvernig þau myndast nema innan ramma ríkisins og í tengslum við þjóðerniskennd og því 

sjáum við hryðjuverk í því ljósi. Afganskir öfgamenn til að mynda, eru ekki bara öfgamenn, 

heldur eru þeir öfgamenn í því samhengi að vera afganskir.  

Í grófum dráttum má skipta umfjöllun Said í tvo flokka, annarsvegar áhrif og verkan 

sjálfsmynda innan vestræns samfélags og hinsvegar hvernig þær hefa áhrif á það hvernig 

vestrænt samfélag leggur skilning í umheiminn. 

                                                
 
 
 
 

26 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” í The Politics of Dispossession: The Struggle for Palestinian Self-
Setermination. (New York City: Pantheon, 1994), 350. 
27 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 350. 
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2.2.1 Sjálfsmyndir og orðræða 

Sjálfsmyndir innan samfélaga eiga í átökum um viðurkenningu og löggildingu. Sú sjálfsmynd 

sem er styrkt og studd af valdinu öðlast miðlægan sess og öðrum sjálfsmyndum er ýtt til 

hliðar, jaðarsettar. Í miðlægu sjálfsmyndinni finnst jafnvægi milli öfga, því samkvæmt 

skilgreiningu er miðjan miðpunkturinn milli öfganna. Vald til að skilgreina miðjuna felur 

þannig í sér vald til að skilgreina hvað séu öfgar. Hugmyndir þeirra sem sitja í miðjunni fá því  

hófsemis- og skynsemisblæ á sig. Miðsetning á orðræðu valdhafanna veldur því að opinberar 

og hálf-opinberar frásagnir um heiminn og söguna verða til og útiloka þar með andstæðar 

frásagnir með því að gera þær tortryggilegar, óleyfilegar, og/eða öfgafullar.28 Sá sem reynir að 

halda fram skoðun sem samræmist ekki þessari ríkjandi frásögn dregur í efa samþykktar 

„staðreyndir“ um hvernig hlutirnir eru. Þar sem miðlæga sjálfsmyndin hefur forræði yfir 

orðræðunni verður orðanotkun sem ekki samræmist henni að afbroti og getur viðkomandi 

misst leyfi til þess að tjá sig um málið. Þegar reynt er að segja frá atburðum á meðan slíkt 

forræði ríkir myndast ákveðið rof á milli þess sem gerðist og þess sem er sagt frá. Það er 

útgáfa miðlæga valdsins sem er sú eina, eða nærri því sú eina, sem fær hljómgrunn í 

umræðunni. Said talar um að þessi aftenging raunveruleikans frá frásögnum af honum sé 

„eins og hlutgert, harðnað plastmót af atburðum komi í stað atburðanna sjálfra.“29  

Sigri einnar sjálfsmyndar fylgir óhjákvæmilega jaðarsetning og undirokun annarra 

sjálfsmynda.30 Erfitt er að forðast ofbeldi sem sprettur af sívaxandi átökum milli 

viðurkenningarkrafna sjálfsmynda, en þjóðerniskenndin gefur þeim sem tilheyra jaðarsettum 

sjálfsmyndum þann valkost einan að gefa jaðarsettu sjálfsmyndina upp á bátinn og tileinka sér 

hina miðlægu. Þetta kallar Said þjóðernissjálfsmorð (e. ethnosuicide) og felur það í sér að 

fórna sérstöðu þjóðernissjálfsmyndar til að hægt sé að samræmast ríkjandi sjálfsmyndinni.31 

Sjálfsmyndir sem eru jaðarsettar þurfa annað hvort að leita viðurkenningar með öðrum 

aðferðum en miðlægni, t.d. í gegnum ofbeldi gegn ríkjandi sjálfsmyndinni eða að finna aðrar 

leiðir til að öðlast löggildingu, t.d. í bókstafstrú.32  

                                                
 
 
 
 

28  Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 354-355. 
29 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 353-359. 
30 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 355. 
31 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 356. 
32 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 355. 
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Miðsetning sjálfsmyndar hefur líka þau áhrif að saga annarra landa er ekki til nema í 

samhengi við Vesturlönd, t.d. þegar það brjótast út átök milli þeirra og Bandaríkjanna. Þetta 

auðveldar skilgreininguna á andstöðu við vald Bandaríkjanna sem hryðjuverk. Þau eru á móti 

Bandaríkjunum og eru því vond því Bandaríkin eru jú holdgervingur réttlætis, góðmennsku 

og skynsemi í heiminum.33  

2.2.2 Hryðjuverk og sögulegt samhengi 

Á meðan óttinn við hryðjuverk er í algleymingi er nærri ómögulegt að tala um 

menningarlegar og sögulegar orsakir þeirra34 þar sem allar útskýringar virka sem tilraunir til 

afsökunar. Markmið þeirra sem berjast við hryðjuverk er ekki að skilja heldur að sigra.35 Á 

sama tíma eru hryðjuverk órjúfanlega tengd við íslam í hugum Vesturlandabúa og 

hryðjuverkamenn eru taldir vera landlægt vandamál í múslimalöndum. Það er mjög erfitt að 

aðskilja hugmyndir okkar um hryðjuverk og hryðjuverkamenn frá myndum af skeggjuðum 

klerkum, æfum múllum og æstum múg sem hatar Vesturlönd.36 Eðlishyggjan er sterk í þessu 

samhengi og kemur fram í umræðum um, og tilraunum til að skilja, „hugarheim múslima“ eða 

„aldagömul átök ættbálka“. Þetta eru taldir hlutar af eðli múslima sem taki ekki breytingum 

með tímanum.37 Það er alltaf hægt að benda á dæmi um múslima sem fremja hryðjuverk því 

til stuðnings að talað sé um þessa hluti í sömu andrá. Vandinn við að aðskilja gjörðir 

einstaklinga frá ímyndum þeirrar menningar, þjóða, eða ríkja sem þeir tilheyra er viðfangsefni 

næsta hluta ritgerðarinnar. 

Said reifar umfjöllun Eqbal Ahmad um hryðjuverk. Ahmed skilgreinir hryðjuverk sem það 

„að ógna eða skaða óvopnaða, væntanlega saklausa borgara.“ Þau geti verið á vegum ríkja, 

vegna trúar, út af mótmælum eða byltingum, hluti af glæpastarfsemi eða birtingarmynd 

„sjúklegs eðlis“ gerandans. Aðeins fyrstu þrjár tegundir hryðjuverka hafa pólitísk markmið.38  

Eitt er þó nauðsynlegt að nefna úr þessum hugmyndum Ahmed, að þeir sem fjalla um 

hryðjuverk eru nær alltaf  taldir hlutlausir og óháðir rýnendur, bæði af sjálfum sér og öðrum. 

Said, telur slíka afstöðu ómögulega þar sem umfjöllun fræðimanna litist alltaf af eigin reynslu 
                                                
 
 
 
 

33 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 3354.  
34 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 341-343. 
35 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 343. 
36 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 342. 
37 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 345. 
38 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 345. 
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og viðhorfum. Fræðimenn sem skrifa um hryðjuverk séu nær undantekningarlaust að skrifa 

fyrir ríkisstjórnir valdamikilla ríkja sem standa í átökum og hafa hag af því að stýra því 

hvernig þeirra eigin hegðun er skilgreind.39 Þannig hafi stjórnvöld í Ísrael farið að skilgreina 

allar mótaðgerðir Palestínumanna sem hryðjuverk samhliða því að málstaður Palestínumanna 

fór að njóta meiri skilnings meðal þjóða heims. Ísrael gat með þessum hætti réttlætt stríð sín á 

hendur nágrannaþjóðum sínum sem stríð gegn hryðjuverkum.40  

2.2.3 Samantekt 

Hryðjuverkum hefur verið stillt upp sem eru helsta ógnin sem blasir við vestrænu samfélagi. 

Þau má ekki útskýra með sögu eða samhengi eða með neinum öðrum hætti réttlæta, eða 

virðast réttlæta. Hryðjuverk eru íslömsk. Þetta vitum við af því að fókið sem fremur þau eru 

múslimar. Við gerum ekki greinarmun á fólkinu og samfélögunum sem þau koma úr, því við 

teljum að það hljóti að vera eitthvað í eðli samfélagsins sem veldur hegðuninni. 

Hryðjuverk mega ekkert samhengi hafa, en á sama tíma eru hryðjuverkamenn ekki 

einstaklingar heldur birtingarmyndir samfélaga sinna. Þeir eru þannig ekkert nema samhengi. 

Samfélög múslima, og íslam, eru með þessum hætti aftengd samhengi sínu nema að því leyti 

sem það tengist hryðjuverkum og upptökum þeirra.  

2.3 Austurlandafræði 
Nær ómögulegt er að gera jafn yfirgripsmikillri kenningu og Austurlandafræðum fyllilega skil 

í þessum stutta kafla sem verður tileinkaður þeim hér, og verður það því ekki reynt. Hér 

verður sagt frá kenningunni í grófum dráttum og farið yfir helstu atriði hennar, svo vonandi 

myndast sameiginlegur grundvöllur fyrir umræðu um hana auk skilnings á afleiðingum og 

áhrifum þeirra fræða sem hún tekur til skoðunar. Sérstök áhersla verður lögð eins og áður á þá 

þætti kenningarinnar sem varpar ljósi á viðfangsefnið okkar hér. Said rekur sögu fræða sem 

hann kallar Orientalism en verður hér þýtt sem Austurlandafræði, og á hann við þá þekkingu 

sem Vesturlandabúar hafa búið til á sögu og eðli Austurlanda, sem upprunalega náði til allra 

landa utan við Evrópu, en hefur síðan takmarkast við löndin fyrir botn Miðjarðahafs. Fyrir 

Said eru Austurlandafræði allt í senn sögulegt fyrirbæri, hugsunarháttur, efnislegur veruleiki 

                                                
 
 
 
 

39 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 347. 
40 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” 347-348. 



 18 

og vandamál sem nútíma samfélag þarf að takast á við. 41 Austurlandafræði búa til þekkingu á 

viðfangsefni sínu sem lýsir frekar ákveðinni útgáfu af raunveruleikanum heldur en 

raunveruleikanum sjálfum, eins og Said myndi orða að. Til þess að skýrt sé hvenær er verið 

að tala um Austurlönd eins og þau eru í raun og veru og hvenær er verið að tala um 

Austurlönd eins og þau birtast í þekkingu Austurlandafræða verður hið síðarnefnd skáletrað 

eins og gert er hér 

2.3.1 Umfang Austurlandafræða 

Said hefur sögu sína á ræðu Arthur Balfour um stöðu breskra yfirráða yfir Egyptalandi sem 

haldin var í breska þinginu um sumarið 1910, en hann er líklegast best þekktur fyrir Balfour-

yfirlýsinguna sem kvað á um stofnun ríki gyðinga í Palestínu. Í umfjöllun Balfours sér Said 

ákveðinn sannleika: að þekking á viðfangsefninu þýðir völd yfir því. Því fylgir vald til að 

skilgreina  það sem viðfangsefni og til að segja til um eiginleika og eðli þess. Þannig er 

þekkingin sem Balfour tjáir um Egyptaland í raun Egyptaland sjálft. Sá sem telur sig hafa 

slíka þekkingu er ekki lengur þátttakandi í því sem hann lýsir, heldur hlutlaus áhorfandi sem 

stendur utan við viðfangsefnið.42  

Skrif Austurlandafræðinga voru einkum af þrennum toga. Í fyrsta lagi athuganir og upprifjanir 

á sögulegum bókmenntum um Austurlönd, en Austurlandafræði gátu sótt í mikinn 

bókmenntaauð frá fornöld, ekki síst frá Austurlöndum sjálfum.43 Í öðru lagi voru nútímalegar 

og vísindalegar lýsingar, þar sem farið var með Austurlönd eins og hvert annað annað 

vísindalegt viðfangsefni sem hægt var að flokka skoða og greina. Þannig mátti komast að  

niðurstöðu um raunverulegt eðli þeirra.44 Þriðji þáttur Austurlandafræða voru persónulegar 

reynslu- og ferðasögur sem veittu atviksbundna og oft skáldsögulega sýn á löndin sem voru til 

skoðunar.45 Þessar þrjár tegundir voru ríkjandi í Austurlandafræðum allt fram á 7. áratug 20. 

aldar þegar félagsvísindin tóku yfir ráðandi stöðu í fræðunum.46  
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2.3.2 Að gera Austurlönd að Austurlöndum 

Austurlandafræðin skapa heild úr mjög fjölbreyttu landssvæði og ólíkri menningu og yfirfærir 

á þessa nýju heild þá eiginleika sem við teljum hana hafa eða eiga að hafa. Þau búa til 

Austurlönd sem staðsetningu út frá hugmyndafræði um að einhver slíkur aðskilnaður milli 

austurs og vestur sé til. Þetta gerir þeim kleift að taka landfræðilega afstöðu til allra þátta 

mannlífsins.47 

Á grundvelli Austurlandafræða var á 19. öld og snemma á þeirri 20. sköpuð þekking á 

Austurlöndum, síðan voru þau hertekin, þeim eignuð ákveðinni heimsspeki og heimssýn og 

loks voru þau endursköpuð formi þekkingar Austurlandafræðanna. Þegar Napoleon hertók 

Egyptaland fékkst hann við viðfangsefni sem Austurlandsfræði höfðu skapað handa honum. 

Hann fékkst við staðreynd sem sköpuð hafði verið af orðræðu.48  

Austurlandafræði fóru frá því að vera akademísk orðræða yfir í það að vera ein meginstoð 

heimsvaldarstefnunnar. Umfang Austurlandafræða fór að passa nákvæmlega við umfang 

heimsveldisstefnunnar.49  Austurlandafræði eru þannig bæði leið Vesturlanda til að skilgreina 

Austurlönd og birtingarmynd vilja þeirra til að ráða yfir þeim.  Fræðin skapa viðfangsefni sitt 

í gegnum heimsveldisstefnuna með því að aðlaga Austurlönd að þekkingu þeirra á þeim. 

Austurlandafræðin fundu síðan staðfestingu á þekkingu sinni í Austurlöndum svo breyttum.  

Vald Austurlandafræðinga birtist nú í getu þeirra til að færa Austurlönd og þekkingu þeirra 

inn í nútímann. Austurlandafræðin taldi sig hafa skapað nútíma Austurlönd með vísindum 

sínum, þekkingu, rökfestu og skynsemi.50 Fræðin öðluðust þannig vísindalegan sess sem 

helsta áhrifavaldið yfir Austurlöndum. Þau bjuggu til orðaforða og hugsunarhátt sem hver sá 

sem vildi gerast Austurlandafræðingur gat tileinkað sér.51 Sú útgáfa af raunveruleika 

Austurlanda sem hafði verið skapað af Austurlandafræðum gerði Austurlönd að fyrirbæri sem 

gat verið yfirtekið og stjórnað af Vesturlöndum.52 

                                                
 
 
 
 

47 Edward W. Said, Orientalism, 50. 
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49 Edward W. Said, Orientalism, 104. 
50 Edward W. Said, Orientalism, 121. 
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52 Edward W. Said, Orientalism, 123. 
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„Austurlandafræðin vega þyngra en Austurlönd“ segir Said53 og á þá við að niðurstöður 

rannsókna á þeirri þekkingu sem Austurlandafræðin bauð upp á, sá sannleikur sem mátti 

draga úr einum kafla kóransins t.d., var talið segja meira um eðli múslima en nokkur 

raunskoðun á Austurlöndum. Austurlönd eru þannig talin, og neydd til að vera, ósjálfstætt, 

óvirkt og afmarkað viðfangsefni. 54 

Austurlönd eru þannig staðfest sem staðreynd sem hægt er að hafa algera þekkingu á, og í 

kraftri slíkrar þekkingar er hægt að hafa stjórn á þeim. Vesturlönd töldu sig hafa þessa 

þekkingu og hún gaf þeim vald til þess að dæma Austurlönd; til að skoða þau frá stöðu 

fræðimanna og kenna um þau, aga þau, og útskýra þau eins og hvert annað vísindalega 

viðfangsefni.55 Þetta byggði ekki síst á þeirri trú að Vesturlandabúar einir væru færir um að 

skilgreina Austurlönd því Austurlandabúar „afneiti rökfestu“56 og „hati nákvæmni“.57 

Austurlandabúar voru þannig taldir órökvísir, siðspilltir og barnalegir á meðan Evrópumenn 

voru rökvísir, siðlegir og þroskaðir.58 Vesturlönd höfðu því alla þá eftirsóknarverða eiginleika 

sem Austurlönd höfðu ekki.  

2.3.3 Austurlandafræði nútímans 

Fram að lokum fyrri heimstyrjaldar áttu Austurlandsfræði mikilvægan þátt í stærstu 

landvinningum mannkynssögunnar og urðu stoð heimsvelda sem náðu yfirráðum yfir um 85% 

heimsins.59 Á þessu skeiði öðlaðist hugtakið Austurlönd mun víðari merkingu, en það hafði 

áður verið að mestu bundið við sunnan og austan við Evrópu. Jafnframt var í auknum mæli 

farið að líta á hið óþekkta og framandi sem tækifæri til þekkingaröflunar en ekki sjálfkrafa 

sem óvin.60 Þannig fóru Austurlandafræði að líta á Austurlönd sem viðfang fremur en ógn. 

Samfélög voru álitin innbyrðis samkvæm sjálfum sér og talin hafa samhengi eða anda sem 

hægt væri að skilja ef maður tileinkaði sér hugsunarhátt eða kynnti sér sögu þeirra.61 Í þessu 

sambandi var mikilvægt að skipta öllu í flokka eftir einkennum samkvæmt aðferðafræði 
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náttúruvísindanna.62 Með þessum breyttu áherslum urðu Austurlandafræðin veraldlegri. Í stað 

landfræðilegrar skiptingar milli kristindóms og heiðingja var nú opnað á nýjar sögulegar og 

menningarlegar flokkanir.63   

Austurlandafræði nútímans tóku talsverðum breytingum og þungamiðju þeirra færðist vestur 

um haf samhliða því að Bandaríkin tóku við af Bretlandi og Frakklandi sem stærsta og 

mikilvægasta heimsveldið.64 Nú til dags er ekki mikið talað um Austurlandafræðinga og 

Austurlandafræði, því svæðissérfræðingar hafa leyst þá af hólmi. Hin nýju svæðisfræði (e. 

Area Studies) byggja þó á fjórum helstu forsendum Austurlandafræðinnar. Þannig er áfram 

gengið út frá því að Vesturlönd séu skynsöm, þróuð og mannúðleg en Austurlönd afbrigðileg 

og vanþróuð. Þá er enn gengið út frá því að þekking sem er  dregin út frá einstökum  dæmum 

í fræðibákni Austulandafræðanna sé traustari grundvöllur en empírísk skoðun á 

raunveruleikanum. Austurlönd eru enn eilíf, einsleit og ófær um að skilgreina sig sjálf og 

Vesturlönd þurfi annað hvort að ráða yfir/stýra Austurlöndum eða að óttast þau.65 

Þessi nýju fræði eiga ekki bara að sinna fræðilegu viðfangsefni heldur eiga þau einnig að vera 

verkfæri þess að móta utanríkisstefnu gagnvart hinum nýju sjálfstæðu ríkjum í austri.66 

Vandamálin sem spretta upp í þessum nýju löndum eru talin stafa af því að þau hafi misst 

sjónar á eigin eðli og sögu og er það var hlutverk vestrænna fræðimanna að gera þeim þetta 

ljóst.67 

2.3.4 Íslömsk Austurlandafræði 

Þegar komið var fram yfir miðbik síðustu aldar höfðu flest lönd brotist sem áður höfðu verið 

viðfangsefni Austurlandafræði, og þar með sætt skilgreingingarvaldi þeirra, brotist undan oki 

Austurlandafræða og að hluta til tekið skilgreiningarvaldið aftur í eigin hendur. Eftir stóðu þó 

Arabalönd og íslam sem síðustu óvéfengdu vígi Austurlandafræða.68 Said telur íslömsk 

Austurlandafræði einkennast af gamalsdags viðhorfi samanborið við önnur hugvísindi, 

einangrun frá framförum í vísindum og raunverulegri sögulegri, efnahagslegri og félagslegri 
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þróun.69 Heimsmynd Austurlandafræðingsins grundvallast á því að til staðar sé algjör 

aðskilnaður milli austurs og að Austurlönd séu algjörlega ólík vesturlöndum. Said telur þetta 

vera orsök þess hve sterk andstaða við breytingum er meðal Austurlandafræðinga, en hún 

birtist hvað helst í staðhæfingum þeirra um að Austurlönd séu séu sjálf ófær um breytingar. Ef 

slíkar breytingar ættu sér stað, ef t.d. það drægi úr aðskilnaði milli austurs og vesturs, þá 

myndi það þýða algjört hrun fyrir heimsmynd Austurlandafræðingsins.70 

Í íslömskum Austurlandafræðum er arabinn einfaldaður niður í sitt innsta eðli og sviptur 

móralskri stöðu sinni. Hann er skilin eftir með „margar aldir af reynslu og enga visku.“71 

Hann er alltaf fyrst arabi og síðan hvaðeina annað, t.d. faðir, læknir, manneskja. Flokkurinn 

arabi eða Austurlandamaður er það sama og allir sem tilheyra flokknum.72 Fjöldi araba og 

geta þeirra til að æxlast og framleiða þannig fleiri araba er megin einkenni þeirra.73 

Fjölskyldan er talin vera í miðju lífa arabans og þar af leiðandi eru t.d. heiður hennar og 

ættbálkaátökum gefið mikið vægi og notuð til að útskýra hegðun, en aðallega undirstrikar það 

það að hans helsta framleiðsla er hann sjálfur.74  

2.3.5 Samantekt 

Austurlandafræði er kerfi sem á öldum áður gerði Austurlönd að viðfangsefni fyrir vestrænt 

fræðisamfélag, færði þau inn í vestræna meðvitund og loks undirbjó þau fyrir yfirtöku 

vestrænna heimsvelda. Austurlandafræði eru í grunninn pólitísk fræði sem markast af vilja 

Vesturlanda til að stjórna Austurlöndum. Með þeim tóku vesturlöndin skilgreiningarvaldið af 

Austurlöndum og mótuðu sögu og menningu þeirra eftir þeirri útgáfu af raunveruleikanum 

sem gagnaðist þeim.  

Austurlandafræði bjóða fram tvennt. Annarsvegar þekkingu á Austurlöndum sem byggir á 

aldagömlum grunni, lýsir heildstæðum menningarheimum og hefur innra samræmi. Hinsvegar 

ganga Austurlandafræði út frá því að þau ein eru fær um að skapa slíka þekkingu, því að 

fólkið sem er viðfangsefni þeirra er ófært um rökhugsun, og í gegnum vísindalegar 
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rannsóknir, þekkingarmyndun. Austurlandafræði eru þannig bæði þekking og vissa um 

nauðsýn þeirrar þekkingar. 

Í Austurlandafræðum birtast múslimar okkur sem einsleitur hópur sem hefur ekki og getur 

ekki tekið breytingum, þrátt fyrir að eiga sér mikla sögu. Hópur sem er í senn skapaður af 

þekkingu Austurlandafræða á honum og sannar réttmæti þeirrar þekkingar eftir að hafa verið 

aðlagaður að henni. 

2.4 Að skapa mýtu um múslima 
Mýtusköpun felur það í sér að merking tákns er jaðarsett svo að eftir standi aðeins formgerð 

táknsins og að annarri merkingu sé síðan komið fyrir í henni. Formgerðin og hin nýja merking 

saman mynda síðan mýtu. Til þess að hægt sé að lita hugmyndir fólks um alla múslima, 

trúarbrögð sem telja á annan milljarð fylgjenda, af slíkri merkingarbreytingu þarf mjög öflugt 

ferli jaðarsetnignar að hafa átt sér stað. 

Í greininni sinni um sjálfsmyndir, afneitun og ofbeldi talar Said um að hræðslun við 

hryðjuverkaógnina valdi því að ekki sé mögulegt að tala um hryðjuverk í sögulegu og 

menningarlegu samhengi sínu. Hann telur að af því að hugmyndir Vesturlandabúa um 

sjálfsmyndir séu jafn tengd ríkjum og menningum og raun ber vitni að þá aðgreinum við ekki 

milli þess sem einstaklingar innan samfélaga gera og eðlis samfélaganna sjálfa með sama 

hætti þegar talað er um önnur lönd og við gerum þegar við tölum um okkar eigið samfélag. 

Þannig eru hryðjuverkamenn og samfélögin sem þeir koma úr einn og sami hluturinn, hvort 

sem um er að ræða einstök lönd eða trú þeirra í heild. Því má segja að það að geta ekki talað 

um menningarlegar og sögulegar forsendur hryðjuverka valdi því að ekki sé hægt að tala um 

menningu og sögu múslima. Þetta styrkist við þá viðbót að önnur lönd eigi sér ekki sögu, eru í 

raun eru ekki til, fyrr en þau eru í átökum við Vesturlönd og þá sérstaklega Bandaríkin, eins 

og Said kemur inn á og var reifað hér að ofan.  

Þessi afneitun á sögu og menningu múslima sem á sér stað á meðan hryðjuverkaógnin er alls 

ráðandi í umræðunni, þó hún kunni að vera aðeins tímabundin, veitir nýrri merkingu ákveðið 

svigrún til að koma sér fyrir. Raunar talar Barthes um að mýtur séu orðræða sem hefur verið 

stolið og síðan skilað aftur. Austurlandafræðin gefur okkur slíka merkingu til að leysa 

raunveruleikann af hólmi sem byggir á fjórum stoðum.  Í fyrsta lagi að múslimar eigi sér 

mikla sögu og víðfema menningu sem er algjörlega aðskilin okkar og eðlisólík. Þessi menning 

tekur ekki breytingum með tímanum, hún er í beinu framhaldi af þeirri menningu sem hefur 

alltaf verið á yfirráðasvæðum íslam.  Munurinn milli Vesturlanda og Austurlanda sé algjör og 

að þau séu einsleit og eilíf. Í öðru lagi að Austurlönd geti ekki skilgreint sig sjálf því að 
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rökfestuna sem er vestrænum samfélögum til grundvallar sé ekki að finna í Austurlöndum. 

Rökhugsun og vísindaleg skoðun á heiminum sem myndi fullnægja okkar kröfum er ekki 

hluti af þeirra menningu heldur byggir hún á allt öðrum forsendum. í þriðja lagi er trúin á að 

þekkingin sem Austurlandafræði gefur okkur á Austurlöndum, sem byggir oft á túlkunum á 

einstökum ritum eða atvikum, sé besti grundvöllur þekkingar um Austurlönd.  Í fjórða lagi er 

vissan um að Vesturlönd þurfa annað hvort að ráða yfir Austurlöndum eða að óttast þau.  

Merkingin sem við stijum uppi með er þá annarsvegar afurðir Austurlandafræða og hinsvegar 

um að Austurlönd séu þannig úr garði gerð að við þurfum á Austurlandafræðum að halda til 

að skilja þau. Edward Said talar um að fólk reiði sig stundum á þá vitneskju sem er að finna í 

bókum við mismunandi aðstæður þó svo að það viti að það geti verið varasamt . Eitt af þeim 

tilvikum er sem það kann að vera skynsamlegt, eða virðast skynsamlegt er þegar okkur stafar 

ógn af einhverju ókunnugu eða sem við skiljum ekki fyllilega. Ógnin sem fylgir 

hryðjuverkum aftengir hryðjuverk og þar með íslam og múslima frá sögulegu og 

menningarlegu samhengi sínu og Vesturlönd leita til Austurlandafræði. Austurlandafræði 

koma inn sem leið til að útskýra án þess að réttlæta, sem er nauðsynlegt til að halda í leyfi til 

að tala um hryðjuverk eins og kom fram hér að ofan. Austurlandafræðin eru sú ríkjandi 

frásögn sem talað var um hér að ofan. Orðaforði þeirra er sá sem þeir sem ætla sér að tala um 

hryðjuverk þurfa að tileinka sér vilji þeir viðhalda leyfi sínu til að tjá sig. Þau bjóða í raun 

fram möguleika á því að tala af þekkingu um viðfangsefnið án þess að skilja það fyllilega. 

Austurlandafræði vega þyngra en Austurlönd, og því nægir að hafa skilning á þekkingu 

fræðanna.   

Tvíþætt eðli formmyndarinnar er eitt af megin einkennum mýta. Formmynd mýta er í senn 

merkingarlaus og ekkert nema merking. Formmyndin og merkingin gefa hvor annarri 

fjarvistarsönnun, því það er ekki mögulegt að hvorutveggja sé til staðar á sama tíma, og hvort 

um sig getur vísað í hitt sér til réttlætingar, eins og fjallað var um hér að ofan. 

Austurlandafræði hefur tvískiptan boðskap, annarsvegar þekkingu sína á viðfangsefninu og 

hinsvegar að Austurlandafræðin ein séu fær um að framleiða slíka þekkingu. 

Austurlandafræðin halda því fram Austurlandabúar séu það frábrugðnir okkur að ekki sé hægt 

að skilja þá án þess að skilja sögu þeirra og aðstæður, og að Austurlandafræði séu ein er fær 

um framleiða slika þekkingu. Austurlandafræði réttlæta þekkingu sína með vísun í það 

hvernig er framleidd, með vísindalegum aðferðum af skynsömu og rökföstu fólki. Síðan 

réttlæta þau hvernig þekkingin er framleidd með því að vísa í þessa þekkingu. Hún er 

framleidd af Vesturlöndum af því að Austurlöndum er ekki treystandi til þess. Þau byggja á 
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vísindalegri skoðun á sögu og menningu viðfangsefnis sem er eðli sínu samkvæmt ófært um 

að ráðast sjálft í slíka skoðun. Aðferðin réttlætir þekkinguna og þekkingin aðferðina. Þegar 

talað er um að formmyndin er í senn tákn og táknvísir er átt við að hún er í senn 

merkingarlaus og hlaðin merkingu. Þetta kann að hljóma eins og mótsögn, en er þó eitt megin 

einkenni skilnings Austurlandafræða á múslimum.  

Mýtur breyta sögu í eðli. Þær taka til sín samhengi og sögu frá hlutum og skila af sér hlut með 

þeim eiginleikum sem hann hefur vegna sögu sinnar sem hluta af nátturulegu eðli hans.  Með 

sama hætti taka Austurlandafræði sögu og menningu múslima og búa til þekkingu á „eðli“ 

þeirra. Múslimar Austurlandafræðanna eru einsleitur hópur sem getur  ekki tekið  breytingum. 

Þekking Austurlandafræða gengur út frá því að múslimar eigi sér mikla sögu en að hvað það 

þýði að vera múslimi hafi þó ekki tekið breytingum í gegnum þessa sögu. Eðli þeirra 

ákvarðast af því sem hefur átt sér stað í sögu þeirra, t.d. hegðun Múhammeðs og 

landvinningastríðin á 7. og 8. öld. Austurlandafræði fletja út sögu múslima, gera úr henni 

einhversskonar sviðsmynd fyrir skilning okkar á þeim í nútímanum. Rétt eins og formmynd er 

í senn full af merkingu og merkingarlaus eru múslimar samhengis og sögulausir en á sama 

tíma eru þeir ekkert nema samhengi og saga. Þegar talað er um hryðjuverk og ástandið í 

miðausturlöndum má ekki útskýra það með sögulegum orsökum þeirra, því það gæti leitt til 

réttlætingar. Samt leyfa Austurlandafræði ekki að talað sé um múslima öðruvísi en í tenglsum 

við sögu þeirra. Það sem gerist í henni er ekki sögulegt á sama hátt og saga t.d. krossferðirnar 

eru í sögu Evrópu, heldur er það hluti af því hvernig múslimar eru í nútímanum. Þannig eiga 

múslimar sér ekki sögu, heldur  eru þeir saga. Þessar mótsagnir eru eðlislægar bæði mýtum og 

Austurlandafræðum.  

Í Austurlandafræðum er líka hægt að greina mörg önnur einkenni og birtingarmyndir mýtna. 

Barthes talar um að þegar mýtur verði til þá sé eitthvað á yfirborði tungumálsins sem hætti að 

hreyfast.75  Á hann þar við að mýtan hefur fryst þá tjáningu sem táknið átti upprunalega að 

vera og er í staðinn vísun sem tekur ekki breytingum og er ætlað að búa til ákveðinn sannleik 

eða koma ákveðinni útgáfu af sannleikanum til skila. Said talar um, í „Sjálfsmyndir, afneitun 

og ofbeldi“ að í fjölmiðlaumfjöllun um stríðsátök hafi „hlutgert, harðnað plastmót af 

atburðum komi í stað atburðanna sjálfra“ og á þar við að atburðarrásinn eins og hún birtist í 
                                                
 
 
 
 

75 Roland Barthes, „Myth Today“ Mythologies., þýðandi Annette Lavers. (New York City: The Noonday Press, 1991), 124. 
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fjölmiðaumfjölluninni sé frekar framleidd útgáfa yfirvalda af atburðum en raunsönn lýsing á 

því sem átti sér stað.76 Barthes tekur í svipaðan streng þegar hann segir að merkingin sem 

fyllir formmyndina lýsi frekar ákveðinni þekkingu á raunveruleikanum en raunveruleikanum 

sjálfum.77 

Barthes tekur saman nokkrar af því sem hann telur vera helstu birtingarmyndir mýta78, og af 

þeim má greina minnst þrjár í kenningum Edward Said.  

Fyrst má nefna mýtur sem staðhæfingar um staðreynd, en vísindalegur bragur 

Austurlandafræða geri þeim kleift að gera slíkt, sem þeir gera óspart, t.d. þegar talað er um  

um að í skapgerð Araba sé ekki getan „fyrir aga og samheldni“79; um að Arabar hafi enga von 

um að bæta stöðu sína á jörðu og þurfa því að treysta á betra líf eftir dauðann80; og um að 

Austurlönd séu ófær um að stýra eigin hagkerfum eða framleiða eigin tækni81; og svona mætti 

lengi telja. Sömuleiðis er staða vestrænna fræðimanna sem þeir einu sem geta með réttu talað 

um Austurlönd endurspeglun af forréttindastöðu þeirra, því aftur krefst það að  hafa þekkingu 

á einhverju viðfangsefni vald bæði til að afla slíkrar þekkingar og einnig til að skilgreina það 

sem viðfangsefni. Barthes talar um að frjóasti jarðvegur mýta sé slík forréttindastaða, sem 

hann kennir við stöðu smáborgarans.82 

Síðan er klifun, sem er mjög algeng í Austurlandafræðum. Múslimar eru eins og þeir eru af 

því að þeir eru múslimar. Arabar hafa óbeit af friði, eru blóðþyrstir og þeim er ekki treystandi 

af því að þeir eru arabar.83 Hlutirnir eru eins og þeir eru af því að það er í eðli þeirra að vera 

þannig, og það er í eðli þeirra að vera þannig af því að það er þannig sem þeir eru. 

Í þriðja lagi gætir margra mýta af þeirri gerð að hlutir eru sviptir sögu sinni í kenningum Said. 

Þegar lönd lenda í átökum við Bandaríkin t.d. birtast þau full sköpuð úr tómarúmi fáfræðinnar 

fyrir framan Bandarískan almenning. Austurlönd Austurlandafræðanna bera ekki þess merki 

að tímans tönn hafi nein áhrif á þau, heldur er það sem var satt í fornöld álitið hluti af eðli 

                                                
 
 
 
 

76 Edward W. Said. “Identity, Negation and Violence.” í The Politics of Dispossession: The Struggle for Palestinian Self-
Setermination. (New York City: Pantheon, 1994), 359. 
77 Roland Barthes, „Myth Today“ Mythologies., þýðandi Annette Lavers. (New York City: The Noonday Press, 1991), 118. 
78 Roland Barthes, „Myth Today“ 151-155. 
79 Edward W. Said, Orientalism, (London: Penguin Books, 2003.) 309. 
80 Edward W. Said, Orientalism, 310. 
81 Edward W. Said, Orientalism, 314. 
82 Roland Barthes 
83 Edward W. Said, Orientalism, 308. 
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þeirra í nútímanum. Hryðjuverkamenn eru sögulausir með þessum hætti. Hugmyndir okkur 

um þá hafa „glatað minningunni um að hafa eitt sinn verið skapaðar“84 eins og Barthes orðar 

það, því þeir eru ekki tengdir við samhengi sitt. 

Síðast en ekki síst þeirra einkenna mýta sem hægt er að greina í kenningum Said er það að 

mýtur eru búnar til  til að þjóna ákveðnum tilgangi. Þeim liggur pólitískur ásetningur að baki. 

Þetta sést bersýnilega bæði í Austurlandafræðum fyrri alda, þar sem þau þjónuðu sem 

fræðilegur grundvöllur fyrir evrópska heimsvaldastefnu, og einnig í hinum nýju 

svæðisfræðum, sem beinleinis leggja upp með að tilgangur þeirra er að aðstoða við mótun 

utanríkisstefnu gagnvart þeim löndum sem þeir eru sérfræðingar í.  Þessi tilgangur má telja að 

væri enn önnur birtingarmynd heimsvaldastefnu Vesturlanda, það rýmar allavegana ágætlega 

við hugmyndir Austurlandafræða að Vesturlönd þurfi annaðhvort að ráð yfir Austurlöndum 

eða að hræðast þau.  

Að þessu skoðuðu er ljóst að mikill samhljómur er á milli kenninga Edward Said og 

Mýtusköpunarferlis Barthes. Bæði tala helstu einkenni Austurlandafræða og mýtusköpunar 

mjög vel saman og helstu birtingarform mýtna er að greina í Austurlandafræðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
 
 
 

84 Roland Barthes, „Myth Today“ 142. 
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3 Aðferð og gögn 

Hér hefur verið lagt til að líta megi á kenningar Edwards Said um eignarsviptingu og um 

Austurlandafræði sem hluta af mýtusköpunarferli sem stýrir því hvernig við lítum á og 

skiljum múslima. Sýnt var fram á að mikil samsvörun er milli þessarra þriggja kenninga. 

Ógert er þó að skera úr um það hvort hún eigi sér stoð í raunveruleikanum, þ.e. hvort hægt sé 

að greina einkenni þess að mýtur um múslima sé til staðar í umræðunni um þá á íslandi.Tekin 

verður til skoðunar umræðan sem átti sér stað í fjölmiðlum, og þá sérstaklega í 

athugasemdakerfum netmiðla, í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna 2014, þegar oddviti 

eins framboðs lýsti því yfir að hún væri mótfallin því að reist yrði moska í Reykjavík. 

Oddvitinn var fljótur að árétta að einungis væru um afstöðu til skipulagsmála að ræða, að hún 

væri ósammála staðsetningunni sem valin var og úthlutun lóða til trúfélaga almennt, en 

umræðan snérist engu að síður um hvort leyfa ætti Félagi múslima á Íslandi að byggja mosku 

yfir höfuð. Raunar er ýmislegt sem bendir til þess að þetta hafi aðeins verið yfirhylming hjá 

Oddvitanum vegna neikvæðra viðbragða við upprunalegu ummælanna, en vikið verður að því 

seinna. Fyrst nokkur orð um vinnulagið sem notað verður við orðræðugreininguna. 

3.1 Vinnulag við orðræðugreiningu  
Til eru ótal afbrigði af orðræðugreiningu, segja má að þau séu jafn mörg og þeir sem beita 

henni. Í SAGE handbókinni fyrir rannsóknaraðferðir í félagsvísindum útlistar Charles Antaki 

aðferð sem hann kallar almenna orðræðugreiningu og er fremur vinnulag en aðferðafræði.  

Vinnulag þetta krefst hvorki af greinandanum að hann taki afstöðu til þekkingar- né 

verufræðilega álitaefna sem lita svo mikið af umræðunni um aðferðir í orðræðugreiningu. Það 

miðar þó við þá afstöðu greinandans að höfundur textans eða orðanna sem verið er að greina 

er talin vera að framleiða og endurframleiða þemu og birtingarmyndir þess sem um er rætt. 85 

Antaki tekur til fjögur atriði sem liggja til grundvallar Almennar orðræðugreiningar. Fyrst, Að 

textinn sé náttúrulega fundinn en ekki framleiddur af þeim sem gerir greininguna, t.d. með í 

viðtali, og að hann sé skoðaður eins og hann var upprunalega settur fram. Í öðru lagi, að skilja 

verði orðin með tilsjón af innra samhengi textans sem þau eru hluti af en einnig í ytra 

                                                
 
 
 
 

85 Charles Antaki. „Discourse Analysis and Conversation Analysis.“ Í The SAGE Handbook of Social Research Methods. 
Ritstjórar Pertti Alasuutari, Leonard Bickman og Julia Brannen (London: SAGE Publications Ltd, 2009), 432-433 
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samhengi sínu. Í þriðja lagi, að líta verði á meira en aðeins bókstaflega merkingu orðanna. Að 

taka verði tillit til þess hvað þeim er ætlað að tákna í hverju tilfelli fyrir. Í fjórða lagi, að 

greinandinn þurfi að meta félagslegu áhrifin og gjörðirnar sem felast í orðunum.86 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson tekur í svipaðan streng í grein sinni „Leitað að mótsögnum“ og 

reynir einmitt að setja fram form fyrir slíkt vinnulag fyrir orðræðugreiningu. Hann setur upp 

sex stiga ferli fyrir orðræðu greiningu: 

1. Að velja málefni eða atburð sem ætlunin er að skoða og að finna einhvern tiltekinn 

flöt eða  atburð sem varpar ljósi á málefnið.87 

2. Að ákveða hvaða gögn á að nota: ræður, viðtöl, greinar og þess háttar og að afmarka 

tímabil.88 

3. Að greina gögnin sem liggja fyrir, finna þrástef og löggildingarlögmál og greina eigin 

ögun. Fyrir þennan lið telur Ingólfur gott að hafa til hliðsjónar spurningar um hverju er 

leitað svara við.89 

4. Að greina átakapunkta í orðræðunni, um hvað er deilt, hvar kunna að vera 

mismunandi löggildingarlögmál að verki.90 

5. Að greina „samverkan aðstæðna, atvika og hugmynda“ til að sjá hvað veldur þessum 

mismunandi sjónarmiðum.91 

6. Að rita skýrslu sem greinir frá ferlinu sem átti sér stað. Hluti af þessu ferli er að greina 

tilefni rannsóknarinnar og afstöðu rannsakandans92 

Við munum fylgja þessu ferli hér á eftir, að 4. og 5. lið undanskildum en þeir eiga ekki við hér 

þar sem við erum ekki að leita að mótsögnum eins og Ingólfur, heldur aðeins að skoða hvað 

einkennir umræðuna. Áður en lengra er haldið er mikilvægt að hafa nokkur hugtök á hreinu. 

                                                
 
 
 
 

86 Charles Antaki. „Discourse Analysis and Conversation Analysis.“ 432. 
87 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson,  „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu.“ Í Fötlun: hugmyndir og 
aðferðir á nýju fræðisviði, Ritstjóri Rannveig Traustadóttir (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006), 182. 
88 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu.“ 183. 
89 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu.“ 184. 
90 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu.“ 185. 
91 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu.“ 186. 
92 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu.“ 187. 
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Orðræða: Orðræða um ákveðið mál er sköpuð af þátttakendum í umræðunum sem eiga sér 

stað um það. Þetta getur verið bæði meðvitað og ómeðvitað og fellst bæði í því sem er sagt og 

því sem er ekki sagt. 93 

Þrástef: eru orð eða hugmyndir sem eru síendurtekin í orðræðunni.94 

Löggildingarlögmál: Þrástef mynda mynstur, sem stýra því sem má segja og hvernig má tala. 

Þessi mynstur eru söguleg og pólitísk löggildingarlögmál. Þessi lögmál eru beinar eða óbeinar 

reglur um hvað má og hvað má ekki segja í ákveðnum aðstæðum. Við verðum að taka tillit til 

þeirra ef við viljum að á okkur sé hlusta. Ólík sjónarmið eru til marks um ólík 

löggildingarlögmál.95 

Söguleg samverkan: Vísar til þess hvernig stefnur og straumar fortíðarinnar stýra því hvaða 

valmöguleikar standa til boða í orðræðu nútímans. T.d. eru löggildingarlögmál sköpuð af 

pólitískum átökum fortíðar og samtíðar.96 

Eigin ögun: Er það þegar við ðlögum okkur að ríkjandi sjónarmiðum í orðræðunni til þess að 

vera samþykkt og fá hljómgrunn.97 

Orðræðugreining gengur þannig út á að finna þrástefin og greina löggildingarlögmál og 

söguleg samverkunina sem liggur þeim til grundvallar.  

 

 

 

 

 

                                                
 
 
 
 

93 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu.“ 179. 
94 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu.“ 179. 
95 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu.“ 179-180. 
96 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu.“ 180. 
97 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu.“ 180. 
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4 „Á meðan við erum með þjóðkirkju... “98 Umræðan um múslima í 
kjölfar ummæla oddvita Framsóknar og flugvallarvina 

Íslendingar eru heldur einsleitur hópur þegar kemur að trúarmálum. Samkvæmt. European 

Values Study 2008 tilheyrðu 92% íslendinga trúfélagi og um 98% þeirra tilheyrðu kristnu 

trúfélagi, þar af 95% Þjóðkirkjunni eða einhverjum Fríkirkjusöfnuði.99 Miðað við tölur 

Hagstofunar frá 2008 voru skráðir múslimar á Íslandi 258, eða 0.12% þeirra sem skráðir voru 

í trúfélag.100 Íslendingar eru þó frekar umburðalyndir gagnvart öðrum trúfélögum ef marka má 

könnunina, en 76% telja enga eina trú vera sú eina rétta og að öll stóru trúarbrögðin hafi að 

geyma einhvern sannleik. Hvað varðar viðhorf til múslima gætir sama umburðalyndis, en 

aðspurðir hvaða hópur þeir myndu ekki vilja hafa sem nágranna nefndi enginn svarenda 

múslima. Hvað varðar skoðanir á áhrifum innflytjenda á samfélagið er umburðalyndin þó 

eitthvað minni. 26% telja of mikið af innflytjendum, 19.4% telja þá grafa undan menningu 

landsins og 17.2% telja mikilvægt að þeir aðlagi sig að henni. Heil 57.3% töldu þá auka á 

vandamálum tengd glæpum.101  

Þetta kann að virka eins og útúrdúr, en gott er að kanna aðeins stöðu og viðhorf þess hóps sem 

verður skoðaður hér. Sá hluti umræðunnar sem er til skoðunar einkennist, að mati höfundar, 

af miklum fordómum gagnvart íslam og múslimum. Ekkert segir þó til um hversu útbreiddar 

þessar skoðanir eru meðal almennings. Markmið oðræðugreingingarinnar sem fer fram hér er 

að finna merki um mýtu byggða á Austurlandafræðum í umræðunni. Að því markmiði skal nú 

yfirfæra ferlið sem útlistað var í lok síðasta kafla á viðfangsefnið. 

1. Málefnið sem er til skoðunar er umræða um múslima í kjölfar yfirlýsingar oddvita 

framboðs Framsóknar og flugvallarvina í sveitarstjórnarkosningum vorið 2014 um að 

afturkalla ættu úthlutun lóðar til Félags múslima á Íslandi sem ætluð var undir byggingu 

mosku.  

                                                
 
 
 
 

98 Vísir, „Oddviti Framsóknar vill afturkalla lóð til múslima,“ 23. maí 2014. http://www.visir.is/oddviti-framsoknar-vill-
afturkalla-lod-til-muslima/article/2014140529463 (sótt 17. apríl 2015). 
99 EVS 
100 Hagstofa Íslands, ,,Mannfjöldi eftir trú og lífsskoðunarfélögum 1998-2015,“     
http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Trufelog (sótt 6. september 2015). 
101 EVS 
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2. Gögnin sem verða greind hér eru annars vegar ummæli oddvitans 23. maí 2014 sem og 

umfjöllun um málið á tímabilinu frá 23. maí og fram til kosninganna 31. maí, umræður í 

athugasemdum við fréttir vefmiðla, þar sem það á við, og pistlar um málið. Alls fundust 31 

frétt og 5 pistlar á þessu átta daga tímabili sem innihéldu orðin „múslimi“ og „múslimar“. Af 

þeim reyndust 25 fréttir og/eða umræðan í athugasemdum við þær auk eins pistils innihalda 

ummæli þar sem greina mátti skoðun viðkomandi á múslimum. Með þessu er átt við að fram 

komu staðhæfingar, eða yfirlýsingar um skoðanir á eðli múslima eða íslam.  

3. Spurningarnar sem hafðar verða til hliðsjónar  við greininguna eru eftirfarandi: 

i. Á hverju byggir fólk skoðanir sínar á múslimum? 

ii. Hvað einkennir þessar skoðanir? 

iii. Er einhverra einkenna Austurlandafræða eða mýta að gæta í viðhorfum fólks til 

múslima á íslandi? 

Það fyrsta sem kom í ljós við skoðun á umræðunni var að augljóslega eru mjög skiptar 

skoðanir í þessu máli. Í fysta lagi: Fólkið sem tjáði sig um þetta mál var almennt mjög andvígt 

byggingu mosku í Reykjavík eða mjög hlynnt því. Í öðru lagi: Mjög stór hluti af umræðunni 

um þetta mál snérist um umræðuna, réttmæti hennar og nauðsyn, og verður sá hluti 

umræðunna ekki tíundaður hér. Í þriðja lagi: Mikill hluti umræðunnar snéri annaðhvort að 

skipulagsmálum, þ.e. hvort byggja ætti mosku á þessum tiltekna stað eða ekki en sú umræða 

fellur ekki beint undir það viðfangsefni sem er til skoðunar hér. Þó gætir þess talsvert að þeir 

sem segjast aðeins vera á móti staðsetningu moskunar reynast einnig vera á móti henni 

almennt. 
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Mynd 1 

Þórður Már fer hér fram og aftur milli þess að kvarta yfir að Félag Múslima á Íslandi hafi 

verið úthlutað þessi tiltekna lóð sem sé svo dýrmæt og að gagnrýna íslam og Múhammeð. 

Ætla má að hann sé ekki svo mikið ósáttur með úthlutun lóðarinnar svo mikið sem hann er 

ósáttur við úthlutun til félags múslima almennt. Það var algengt að ummælendur blönduðu 

saman umræðunni um skipulagsmál og trúarmál með þessum hætti, mögulega til að reyna að 

forðast eða draga úr neikvæðum viðbrögðum við ummælum sem aðrir gætu séð sem rasísk. 

Í fjórða lagi: Það var lítill og hávær hópur sem einokar umræðuna og endurtók oft sama 

hlutinn ítrekað við margar mismunandi fréttir, en ummæli Þórðar Más hér að ofan eru dæmi 

um slík ummæli, sem birtist við fjölmargar fréttir tengdar þessu máli. Í fimmta lagi: Nærri 

eingöngu þeir sem voru á móti byggingu mosku höfðu eitthvað að segja um eðli múslima. 

Þeir sem voru hlynntir töluðu ýmist um að kristið fólk og Vesturlandabúar væru jafn sek um 

þá hegðun sem verið var að kenna við múslima eins - eða að ekki sé hægt að yfirfæra gjörðir 

nokkra einstaklinga yfir á heildina. Ummæli Halldórs Loga eru dæmi um þetta fyrra en hjá 

Björgvini Magnússyni má sjá hvorutveggja.  
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Mynd 2 

 

 

Mynd 3 

Hér kemur fram algeng athugasemd í þessarri umræðu: að það sé hvorki mögulegt né  

réttlætanlegt að alhæfa um alla múslima út frá hugmyndum sem viðkomandi hefur um þá neitt 

frekar en það sé hægt um aðra hópa. 

Helsta þrástef sem einkennir orðræðu þessa hóps er að það sé dæmi um kynþáttafordóma að 

vera á móti múslimum/mosku af því að það er tengt við íslam eða af því að þeir eru múslimar 

sbr. ummæli Sigurðar Haraldssonar og Sveins Hanssonar,  



 35 

 

Mynd 4 

 

Mynd 5 

Þeir segja hins vegar lítið um múslima að öðru leyti en að lýsa sig ósammála andmælendum 

sínum. Þó virðist sem einhverjir í þessum hóp taki undir, eða að minnsta kosti mótmæli ekki 

að það sem andstæðingar mosku halda fram um múslima sé satt í löndum þar sem múslimar 

ráða meiru. 

 

Mynd 6 

Elías Halldór er hér að andmæla ummælum um að borgararéttindi séu verri allstaðar í 

múslimalöndum en á vesturlöndum. Hann virðist þó ganga út frá því að „múslimaklerkar í 

Íran eða Sádi-Arabíu“ séu með ákveðna og takmarkaða sýn á borgararéttindi. 
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Nauðsynlegt er að snúa að þeim sem mæla gegn moskubyggingu til að finna ummæli um 

múslima og eðli þeirra en þar er að finna nokkur áberandi þrástef, sem skipta má gróflega í 

tvo flokka, Annarsvegar þrástef um íslam og hinsvegar um múslima, þó vissulega sé talsverð 

skörun þar á. 

4.1 Íslam er... 
...það sem stendur í Kóraninum. 

Ýmsar útgáfur af þrástefinu að múslimar hafi ekki sjálfstæða gerendahæfni og hlýði öllu því 

sem stendur í kóraninum eða er fyrirskipað af klerkum eru greinanlegar í umræðunni. 

 

Mynd 7 

 

Mynd 8 

 

Mynd 9 
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Þetta þrástef gengur bæði út frá því að túlkun viðkomandi á Kóraninum sé í samræmi við 

túlkun allra múslima, að túlkun allra múslima sé eins, að allir klerkar séu sammála, og 

sammála þeim eina sem viðkomandi vísar í. Í Kóraninum, eða öllu frekar í túlkun Sveins, 

Karls og Kára á Kóraninum, telja þeir sig geta fundið upplýsingar um hið sanna eðli íslam. 

Þeir eru ekki sammála um hver þessi þekking er en uppspretta þekkingar þeirra er sú sama og 

vissan um notagildi hennar sömuleiðis 

Einnig kom oft fram að fólk teldi að gjörðir Múhameðs segðu til um eðli íslams.  

 

Mynd 10 

Hér er því slengt fram að Múhameð hafi gifst 6-7 ára stelpu, sem margir telja mjög vafasama 

fullyrðingu. Þegar hún er véfengd í öðrum athugasemdum er því hafnað af Gunnari og 

Fleirum sem tilraun til sögulegrar enduskoðunar á sögu íslam. Þessi afstaða sýnir afstöðu 

byggða á tiltekinni túlkun á sögulegum skjölum. Íslam og sú vitneskja sem Gunnar telur sig 

hafa fundið um stöðu þess á tímum Múhameðs og sést í seinni hluta athugasemdarinnar, eru í 

hans augum einn og sami hluturinn. 
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...stjórnarfar en ekki trúarbrögð. 
Nokkrir töluðu um að íslam væri ekki trúarbrögð heldur stjórnkerfi rétt eins og það var á 

tímum landvinningastríðanna eftir dauða Múhameðs. 

 

Mynd 11 

 

Þessu viðhorfi svipar mjög til hins fyrra í þeim skilningi að íslam er hér einsleitt fyrirbæri 

sem er til eins og höfundur ummælana þekkir það. Einnig er hér að sjá að höfundur telur sig 

geta sagt til um eðli trúarbragða út frá því hvernig þau voru fyrir mörg hundrum árum. 

Höfundur virðist líka telja íslam vera svo mikil heild að jafnvel milli landa og menninga beri 

trúin einkenni ríkis. Þetta sést líka í ummælum Karls Löve hér að ofan þar sem hann talar um 

að allir múslimar séu herskyldir. Íslam er sagt vera algerlega ólíkt trúarbrögðum eins og við 

þekkjum þau 

...kvenfjandsamlegt. 
Mjög margir voru mjög uppteknir af því að íslam væru kvenfjandsamlegt og fjallar m.a. 

pistillinn sem til skoðunar er um það. Hann ber heitið „Á að útvarpa kúgun kvenna í 

Reykjavík?“.  Í honum talar Marta Bergman  um hvernig staða kvenna er í samfélögum 

múslima. 

 

Mynd 12 

Hún telur það varhugavert að vera ekki á varðbergi gagnvart múslimum því það gæti kostað 

okkur þá sigra sem hafa unnist í jafnréttisbaráttu kvenna. Aðrir taka í svipaðan streng. 
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Mynd 13 

Hér tekur oddviti Framsóknar og flugvallarvina undir þetta sjónarmið nokkrum dögum eftir 

fyrstu ummælin. Hún talar hér um að hætt sé á að setja þurfi lög sem banna 

nauðungarhjónabönd ef fjöldi múslima á landinu verður of mikill. Þetta má líta á sem eina 

birtingarmynd víðtækara þrástefs, sem er undirliggjandi í mjög mörgum athugasemdum, 

nefnilega að íslam er ekki samrýmanlegt vestrænni menningu. 
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...ekki samrýmanlegt íslenskri menningu. 
Fjölmargir fullyrtu að siðferði íslam, afstaða þess til mannréttinda, til réttindi kvenna, til 

ofbeldis, væri á þann veg að það gæti engan veginn átt samleið með vestrænu siðgæði. 

Þessum fullyrðingum fylgdi oft vísun í að gildi múslima væru of frábrugðin okkar eða að 

menning þeirra ætti ekkert sameiginlegt með okkar. 

 

 

Mynd 14 

 

Mynd 15 

 

Mynd 16 

Flest þau þrástef sem hafa verið útlistuð hér eiga það sameiginlegt telja  íslam vera ógn við 

gildum og menningu íslendinga og að þessi ógn aukist með fjölgun múslima og auknum 

sýnileika þeirra, t.d. með byggingu mosku. Alls staðar þar sem íslam er við lýði er stundaður 

umskurður, pyntingar og morð. 

Þannig sést í þessu síðasta þrástefi hvað skýrast það sem er undirliggjandi í hinum. Að 

munurinn milli íslamskrar menningar og íslenskrar er algjör Alls staðar þar sem íslam er við 

lýði er stundaður umskurður, pyntingar og morð. Íslam tekur ekki breytingum, það er eins nú 

og það var á miðöldum og eins og það birtist í trúarritum og hefur ekkert að gera í okkar 

samfélag.  
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4.2 Múslimar eru... 
Annar flokkur þrástefa í umræðunni fól í sér yfirlýsingar um eðli múslima. 

 

...til vandræða. 
Fjölmargir virtust líta svo á að það að leyfa íslam í vestrænu samfélag væri óráðlagt í ljósi 

þess hversu mikil vandræðu spruttu upp í kringum samfélög múslima í þeim Vesturlöndum 

sem hafa stærstu hópa þeirra. Marta Bergman talar t.d. um vandamálin sem London kljáist við 

í niðurlagi greinar sinnar. 

 

Mynd 17 

 

Mynd 18 

Múslimar valda usla í samfélögum í samræmi við það hvað þeir eru margir. Þessi vandræði 
eru talin aukast þar sem eru moskur og múslimar eiga sér samkomustað. Það virðist sem 
Marta og María gangi út frá því að þessi vandræði fylgi sjálfkrafa fjölgun múslima, óháð 
aðstæðum. Ætla má að þær telji að það sé eitthvað við múslima sem valdi því að þeir skapi 
vandræði ef fjöldi þeirra er mikill, eða að það sé eitthvað við vestræn samfélög sem gerir það 
að verkum að þau þoli illa fjölgun múslima. 
 
...allir eins 
Það er mjög ríkjandi þrástef að múslimar séu einsleitur hópur sem hægt er að hafa algera 
þekkingu á, og út frá henni, að alhæfa um.  

 

           Mynd 19 
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Mynd 20 

Lárus og Sigurður ganga út frá því að allir múslimar hagi sér eins. Múslimar eru 

ofbeldismenn, rasistar og fasistar. Þeir vilja fá að vera í friði til að geta gert börnin sín eins og 

þeir sjálfir. Þeir læra aðallega Kóraninn og læra að vera terroristar, eins og er átt við með 

„íslamista“ frá Sómalíu og Norður-Afríkulöndum.  Hér má ætla að gengið sé út frá því að til 

sé sameiginlegt eðli múslima sem stýri hegðun þeirra, að þeir hegði sér á ákveðinn hátt af því 

að þeir eru múslimar. 

4.3 Löggildingarlögmál í orðræðunni: 
Úr þrástefum verða til löggildingarlögmál sem fela í sér reglur um hvað má segja og hvar og 

hvernig er leyfilegt að tala um ákveðin viðfangsefni. Þrástefin sem greina má hér að ofan, að 

íslam er það sem stendur í kóraninum, sé kvennfjandsamlegt stjórnarfar sem samrýmist ekki 

íslenskri menningu og að múslimar séu einsleitur hópur ofbeldismanna sem spilli vestrænum 

samfélögum, leiða í ljós ákveðin undirliggjandi lögmál sem stýra því hvernig er talað um 

múslima og íslam. Fyrst, að það sé til íslamskt eðli sem segi til um hegðun múslima. Í öðru 

lagi að þetta eðli sé á einhvern hátt verra en eðli vesturlandabúa, ekki jafn siðmenntað, og 

ekki jafn bundið við gott siðferði. Jafnvel þeir sem reyndu að andmæla andstæðingum 

moskunnar gátu ekki fyllilega afneitað þessu eins og sést hér að ofan. Í þriðja lagi að þetta 

eðli sé svo andstætt eðli íslensks og vestræns samfélags að það beinlínis ógni tilvist þess að 

blanda þeim saman. 

4.4 Orðræðan og kenningarnar 
Ef litið er til spurninganna sem lagt var upp með í upphafi má setja fram eftirfarandi svör.  

i. Skoðanir þær á múslimum sem eru hér til skoðunar byggja á trú viðkomandi að hann 

hafi þekkingu á eðli múslima og íslams sem trúarbrögð. Oftar en ekki grundvallast 
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þessi þekking á lestur viðkomandi á Kóraninum eða fréttum af hegðun múslima. 

Þekkingin er s.s. dregin af einstökum dæmum eða tilvikum, yfirfærð á heildina og 

talin vera lýsandi fyrir eðli hennar. 

ii. Það sem einkennir þessar skoðanir er að þær ganga út frá því að múslimar og 

vesturlandabúar séu ósamrýmanlegar heildir. Menning, siðferði, gildi, lífsstíll, allir 

hlutar íslamskra samfélaga eru þannig úr garði gerðir að þau eru andstæða 

vestrænna samfélaga. Undirliggjandi er mikil hræðsla við mögulegar afleiðingar 

þess að blanda saman þessum menningum. 

iii.  Flest megineinkenni bæði Austurlandafræða og mýta er að finna í umræðunni sem hér 

er til fjallað um og er ástæða til að skoða það betur. 

Einkenni Austurlandafræða í orðræðu um múslima 

Grundvallaratriði Austurlandafræða eru eins og áður segir að munurinn milli Austurlanda og 

Vesturlanda sé algjör, þar sem Vesturlönd eru skynsöm, þróuð og mannúðleg meðan 

Austurlönd eru afbrigðileg og vanþróuð; að Austurlönd séu einsleit, eilíf og ófær um að 

skilgreina sig sjálf; að þekking sem byggð er á aðleiðslu frá einstökum dæmum er alltaf betri 

en þekking sem byggir á raunskoðun á aðstæðum; og að Vesturlönd þurfa annaðhvort að ráða 

yfir Austurlöndum eða óttast þau. Það má tengja öll þessi atriði við þau löggildingarlögmál og 

þrástef sem greina má meðal þeirra sem tjáðu sig um múslima í kjölfar ummæla oddvita 

Framsóknar og flugvallarvina í maí 2014.  

Í fyrsta lagi ber mikið á tali um að íslam og múslimar séu ósamrýmanlegir íslenskri 

menningu, oft út af siðferði. Talað er um t.d. að múslimar séu ofbeldisfullir kvennhatarar. 

Þetta rýmar vel við trú Austurlandafræða um að Austurlönd séu afbrigðleg og vanþróuð í 

samanburði við Vesturlönd. Ummæli sem ganga út frá því t.d að í gjörðum Múhameðs megi 

finna sannleik um múslima eða um að ákveðin hegðun sé lýsandi fyrir alla múslima alls staðar 

er skýrt dæmi um að viðkomandi telji eðli múslima vera bæði eilíft og einsleitt. 

Í öðru lagi er talsvert af ummæli þar sem fólk telur sig geta sagt til um eðli múslima út frá því 

sem stendur í Kóraninum eða fréttum af hegðun múslima í öðrum löndum. Í þessu sést að 

talið er að einstök dæmi eru talin öruggur grundvöllur þekkingarsköpunar. 

Þriðja atriðið er ekki jafn auðgreinanlegt í orðræðunni, en hægt er að sjá merki um það, ef  

ekki skýr dæmi. Í flest öllum þeim þrástefum sem tekin eru saman hér að ofan gætir talsverðar 

hræðslu við óheftum framgangi múslima og áhrifum þess á íslenskt samfélag. Hægt er að færa 

rök fyrir því að þetta stafi af trú á að ógn stafi af múslimum, bæði einstaklingum og heildinni, 
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ef þeir lúta ekki stjórn sér skynsamara og siðlegra fólks og að slík stjórn verði erfiðari eftir því 

sem hópurinn er stærri. 

Einkenni mýta í umræðunni um múslima 

Nokkur einkenni mýta eru líka greinanleg í umræðunni. Til upprifjunar þá eru megineinkenni 

mýtna að þær eru settar fram til að þjóna ákveðnum tilgangi; þær breyta sögu í eðli; 

formmynd mýta hefur tvofalt notagildi, annarsvegar sem tákn og hinsvegar sem táknvísir; og 

að mýtur virka best ef táknið sem þær eru að breyta er ófullkomnlega skilið. 

Fyrsta einkenni mýta er að þær eru settar fram til að þjóna ákveðnum tilgangi. Það er mjög 

vandmeðfarið að áætla hvert markmið fólks er með ummælum sínum þegar það er ekki 

sérstaklega tiltekið í þeim. Þó er greinilegt að sú útgáfa af raunveruleikanum sem birtist í 

mörgum ummælum í umræðunni, um að fjölgun múslima sé hættulegt fyrir íslenskt samfélag, 

fellur fullkomnlega að og er mjög gagnleg fyrir, þá sem eru mótfallnir byggingu moskun í 

Reykjavík.  

Annað einkennið er að mýtur breyta sögu í eðli, en það er rík tilhneiging í umræðunni til þess 

að tala um söguleg einkenni íslams sem eðlislæg einkenni og til þess að líta á 1500 ára sögu 

trúarbragðana sem hluta af eðli þeirri.  

Í þriðja lagi má í umræðunni sjá merki um sömu tvískiptingu og einkennir formmyndina. 

Yfirlýsingar um eðli heildarinnar geta réttlætt sig með vísun í hegðun einstaklinga og öfugt. 

Vísað er í einstök tilvik þegar bent er á að merkingin, þ.e. sá sannleikur um eðli múslima sem 

viðkomandi heldur fram, sé ekki endilega mögulegt að yfirfæra á heildina. Síðan er vísað í 

þessa merkingu í einkenni heildarinnar þegar bent er á tilvik sem falla ekki að 

skilgreiningunni. Þegar sagt er „Ekki allir múslimar eru hryðjuverkamenn“ þá er svarið, „já, 

en það er í trúnni að gera svona“ en þegar sagt er „íslam eru trúarbrögð friðar“ þá er hægt að 

svara „en þessi múslimi er hreyðjuverkamaður“. 

Fjórða einkenni mýta er að mýtusköpun virka betur á táknum sem ríkir takmarkaður 

skilningur á. Eins og komið var inn á hér að ofan þá er hægt að sjá að skoðanir margra þeirra 

sem tjá sig um múslima byggja annarsvegar á því sem þeir telja sig geta lesið út úr 

Kóraninum og því sem þeim hefur verið sagt að hægt sé að lesa út úr Kóraninum, eða á 

upplýsingum um vandamál tengd múslimum í öðrum löndum. Þetta verður að teljast mjög 

takmarkaður grundvöllur fyrir þekkingu og skilning.  

 

 



 45 

5 Lokaorð 

Í þessarri ritgerð hefur verið sýnt fram á að hægt sé að samtvinna kenningu Rolands Barthes 

um mýtusköpun við kenningar Edwards Said um Austurlandafræði og Sjálfsmyndir, afneitun 

og ofbeldi. Í mýtusköpunarferli Barthes verður tákn að mýtu þegar merking þess er jaðarsett 

og því þannig breytt í formmynd sem nýrri útgáfu af merkingunni er síðan komið fyrir í. Áhrif 

þess að hryðjuverk séu álitin mesta ógnin við vestrænt samfélag eru á þann veg að hryðjuverk 

eru aftengd frá rótum sínum. Þó svo að það kunni að vera ástæða fyrir hryðjuverkum þá 

skiptir það ekki máli þegar kemur að því að sigrast á þeim. Merking táknsins er jaðarsett. Inn í 

þetta koma Austurlandafræðin, aldagömul fræði með þekkingu á einmitt þeim löndum og því 

fólki sem eru órjúfanlega tengt við hryðjuverk í hugum Vesturlandabúa, Mið-Austurlöndum 

og múslimum. Þekkingin sem fræðin bjóða er einmitt sú sem þjónar best þörfum Vesturlanda, 

enda býður hún getuna til að skilja án þess að réttlæta. Formmyndin fær þannig aftur 

merkingu. Með þessum hætti er hægt að líta á kenningar Edwards Said sem liðir í mýtsköpun. 

Austurlandafræði og mýtur eiga margt sameiginlegt: bæði eðlisgera viðfangsefni sitt, bæði 

hafa tvískipt eðli og bæði setja fram það sem kalla má lýsingu á ákveðinni útgáfu af 

raunveruleikanum fremur en á raunveruleikanum sjálfum með það að markmiði að koma 

ákveðnum skilaboðum til skila. Hvort um sig markast af tilgangi sínum. 

Í umræðunni sem skapaðist vorið 2014 sést greinilega að í viðhorfum íslendinga til múslima 

megi finna flest einkenni bæði mýta og Austurlandafræða, allt frá því hvaðan þekkingin sem 

viðhorfin byggja á koma og að því hvernig þau eru sett fram. 

Þó það gefist ekki færi á að skoða það hér væri mjög áhugavert að skoða hvort átök 

sjálfsmynda geti verið drifkraftur fyrir umræðu eins og þá sem var til skoðunar hér og að hvað 

miklu leyti andstaða við aukningu múslima tengist hræðslu við jaðarsetningu og eyðingu 

sjálfsmynda.   
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