
 

 

      

Rannsóknir í félagsvísindum XI. Erindi flutt á  ráðstefnu í október 2010 

Ritstýrð grein 
Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 

ISBN 978-9935-424-02-0 

 

Kristján Þór Sigurðsson 
 

Félags- og mannvísindadeild 
Ritstjórar: Helga Ólafs og Hulda Proppé 

 

Yfir á beinu brautina 
 Íslendingar sem taka íslam 



157 
 

Yfir á beinu brautina 

Íslendingar sem taka íslam 

Kristján Þór Sigurðsson 

Í þessari grein mun ég fjalla um þær leiðir sem einkenna trúvendingu ,,innfæddra“ vestrænna 
einstaklinga yfir í íslam. Ég mun nota dæmi og tilvitnanir úr viðtölum við Íslendinga sem ég 
tók til að sýna fram á að það eru mismunandi nálganir eða leiðir að þessu marki (nöfnum 
þessara einstaklinga hefur verið breytt). Sumir hafa laðast að íslam á tilfinningalegan hátt, fyrir 
tilstillan trúarlegrar og andlegrar uppljómunar á meðan öðrum fannst íslam höfða til skynsemi 
og rökhyggju og nálguðust trúna á huglægan og rökrænan og/eða vísindalegan hátt með 
rannsóknum og lestri. Ég mun einnig fjalla um á hvaða hátt trúvendingin átti sér stað, um 
viðbrögð fjölskyldu og vina og hvaða breytingu hin nýja staða olli á lífi hinna nýju múslíma. 
Þessir einstaklingar hafa verið múslímar í allt frá fjórum til fjörutíu ára. Innflytjendur og 
sérstaklega múslímar á Vesturlöndum eru í dag oft gerðir að tákngervingum ,,hinna“ og má 
segja að í seinni tíð – sérlega eftir fall Sovétríkjanna – hafi íslam og múslímar fengið hlutverk 
ógnarinnar og óvinarins. Þessi ímynd verður oft skarpari þegar ,,við“ göngum í lið 
með ,,hinum“ og má segja að þegar ein(n) af ,,okkur“ tekur íslamstrú verði hann/hún tákn-
gervingur þessarar pólunar þar sem andstæður ,,okkar“ (hins vestræna heims) og ,,hinna“ (í 
dag: íslam) líkamnast í þeim einstaklingum sem taka íslamstrú. Viðhorf og umgangur ekki-
múslímskra heimamanna gagnvart þessum trúvendingum er stundum eins og um óhreinleika 
eða mengun sé að ræða (Douglas, 1966).  

Sjálfsemdir 

Trúvending ,,etnískra“ vesturlandabúa – sem eru ekki fæddir múslímar – er ferli sem snertir 
þætti eins og þjóðlegar, etnískar og trúarlegar sjálfsemdir (identities) þar sem andstæður á milli 
íslam og ,,vestursins“ eru smíðaðar. Þannig má líta svo á að í einni og sömu manneskjunni 
eigist við andstæðar sjálfsemdir: t.d. að vera Íslendingur og múslími. Trúvendingar sjá sig 
stundum bæði sem ,,öðru vísi“ og ,,hinn“ og einnig sem ólíka ,,hinum“ (Jensen, 2008, bls. 401). 
Einnig sjá þeir sig sem ,,eins“ þegar þeir mæta andúð hins almenna fulltrúa meiri-
hlutasamfélagsins. Trúarafstaða, eða trúhneigð, hefur svipaða skírskotun og kynþáttur, etnerni 
eða stétt og er notað á svipaðan hátt sem einkenning. Að sama skapi er tilhneiging til að líta á 
trúvendinga sem mögulega ógn gegn einingu þjóðarinnar og menningu, séð sem einhvers 
konar hópsemd eða ímyndað samfélag í anda Anderson (1983).  

Breyting sjálfsemda við trúvendingu er í flestum tilfellum langvarandi ferli sem mótast af 
gagnvirkni þeirra og þeirri mynd sem umhverfið skynjar og dregur upp (Jensen, 2008, bls. 391). 
Mótunarferli sjálfsemda felur í sér bæði samræðu þess sem er ólíkt og líkt og skapar andstæður 
og mótsagnir í vitund trúvendingsins. Baumann og Gingrich (2004) hafa sett fram ákveðna 
smíð varðandi hugtökin sjálfsemd/hinun (identity/alterity) þar sem þau eru óaðskiljanleg og 
samtvinnuð og þar sem ,,sjálfun“ og ,,hinun“ eru ferli þar sem sjálfsemd táknar að samsama sig 
við eitthvað og hinun að aðgreina sig frá einhverju (bls. 23-24). Í þessu ferli verður t.d. til 
spurningin ,,hver er ég í hvaða tilfelli, í hvaða samhengi, á hvaða stigi?“. Þannig er þetta samspil 
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háð því samhengi sem það á sér stað í. Hinir andstæðu pólar eru líka á milli hins innra sviðs 
trúsamfélags múslíma (ekki síst trúvendinga) og hins ytra sviðs ekki-múslíma. Þetta felur oft í 
sér gagnkvæma útilokun og skapar skýr mörk á milli hins trúarlega rýmis (ný)múslíma og ekki-
múslíma. Það er samt ekki auðvelt að tala um sameiginlegt ,,rými trúvendinga“. Sumir þeirra 
leggja mikla áherslu á ytri tálkn hinnar nýju trúar: konur með klæðnaði (t.d. hijab) og karlar með 
skeggvexti eða kollhúfu. Aðrir trúvendingar nota ekki klæðaburð eða aðra ytri merkingu til að 
sýna trúarlega stöðu sína á áberandi hátt (Jensen, 2008, bls. 392). 

Nadia er mjög venjuleg íslensk kona, bláeygð og ljóshærð. Hún giftist manni frá Marokkó 
sem hún hafði þekkt um stund og átti hún von á barni þeirra þegar þau giftust. Samkvæmt 
Nadiu ,,[...]var hann ekkert að ota trúnni“ að henni. Hún fór að ,,grúska“ á netinu, keypti 
Kóraninn og fór að pæla. Skömmu síðar eða árið 2005 gerðist hún múslími. Hvað varðar 
ákveðinn máta að markera að maður sé múslími þá sagði hún að karlmenn þyrftu ekki að láta 
sér vaxa sítt skegg - ,,[...]ég mundi sko henda mínum inn í herbergi“, né þyrftu konur að bera 
höfuðklút, þetta væri spurning um val hvers og eins. Sumir múslímar vilja sýna að þeir séu 
múslímar og velja þannig að merkja sig á þennan hátt og konur ,,[...] vilja þetta til að sýna og 
vera stoltar af sínu...af sinni trú“ og það sama gildi um karlmenn. Skegg og slæður eru 
samsömunarmerki múslíma. Sumir láta breyta nafni sínu eða bæta múslímsku (arabísku) nafni 
við sitt gamla nafn. Nadia segir að sumum trúskiptingum finnist þetta vera ,,svona sport“, en 
hún hefur ekki breytt um nafn, ,,[...] ég tel enga ástæðu til, ég heiti bara fínu nafni, þarf ekkert 
að breyta, enda hefur enginn farið fram á það“.  

Afsvæðing og veraldarhyggja hefur styrkt einstaklingsmiðaða trúhneigð og trúariðkun 
meðal múslíma á Vesturlöndum (Roy, 2004, bls. 148-9) og einnig skapað ákveðinn markað þar 
sem samkeppni er mikil á milli stefna og ráða (fatwa), ekki síst á veraldarvefnum (Poole, 2002). 
Flestir íslenskir trúvendingar sem ég hef talað við hafa leitað einstaklingsbundinna leiða til að 
upplifa og tjá trúarlega staðsetningu sína. Að þessu leyti er nálgun nýmúslíma gagnavart trú og 
trúariðkun oft ólík fæddum múslímum þar sem tengsl við ákveðna menningu skortir í fyrra 
tilfellinu (Roy, 2004, bls. 3). 

Fareed er ungur íslenskur nýmúslími sem býr í miðausturlöndum og er giftur háskóla-
menntaðri konu þaðan. Hann var áður að læra heimspeki í háskóla á Norðurlöndum. Eftir alla 
heimspekina og afstæðið fannst Fareed Kóraninn vera skýr og hann tók shahada, hina íslömsku 
trúarjátningu, ,,[...] fyrir sjálfan mig sko“. Hann benti á að samband manns við Guð væri 
persónulegt og þyrfti þar af leiðandi ekki vitni. Hann fór að hugleiða hugtakið tawhid sem 
táknar algera einingu Guðs og að Guð er algerlega fyrir utan hinn þekkta heim og ólíkur 
sköpuninni. Nálgun Fareed var þannig mjög huglæg, rökræn og fræðileg en líka 
einstaklingsmiðuð.  

Snúningurinn1

Við trúvendingu þurfa verðandi múslímar að fara með hina íslömsku trúarjátningu, shahada

 

2

                                                 

1  Margir múslímar líta svo á að allir menn séu í eðli sínu múslímar og þegar einhver (ekki fæddur múslími) tekur 
íslam tala þeir um að ,,snúa til baka“ (revert). 

, og 
síðan þurfa þeir að læra helstu trúarathafnir íslam. Það sem á eftir fylgir tekur misjafnlega 
langan tíma. Trúvending vesturlandabúa til íslam leiðir í flestum tilfellum til afgerandi 
umbreytinga á lífsháttum og lífssýn. Hún hefur sterk nútímaleg einkenni þar sem einstaklingar 
velja sér þessa breytingu sjálfir og nálgast ferlið á einstaklingsbundnum forsendum (Roy, 2004). 

2  Shahada, trúarjátning múslíma: ,,Það er enginn Guð nema Guð og Múhameð er sendiboði hans“. Yfirleitt er farið með 
þessa játningu í viðurvist múslímskra votta, en það kemur fyrir að einstaklingar fari með hana í einrúmi. 
Játningin þarf helst að vera á arabísku. 
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Fólk snýr til íslam á margvíslegan hátt og af ólíkum ástæðum og forsendum eins og greint 
verður frá síðar. Trúvending markar skýr skil við fyrra líf og skapar ný félagsleg mörk, 
lifnaðarhætti og lífsviðhorf. Margir segja að trúvendingin hafi veitt lífinu nýja merkingu og 
skýrt hvernig best er að lifa því.  

Fadl er miðaldra karlmaður giftur konu frá Suður Asíu og eiga þau einn son. Hann sagði að 
alger breyting hefði átt sér stað á lífi sínu, kraftaverk hefðu farið að gerast eins og um ,,guðlega 
innblöndun“ væri að ræða – einhvers konar náð. Hann varð sér út um kennara (sheik) og líf 
hans öðlaðist festu og jákvæðni. Hann varð miklu meðvitaðri um gerðir sínar og hegðun og 
heiminn í kringum sig. Hann sagði finnast það skrýtið að hafa getað lifað lífinu eins og hann 
gerði áður en hann varð múslími. Hann er samþykkur því að íslam sé ákveðin leið, en ein af 
mörgum – það séu aðrar andlegar leiðir og þær liggi allar að sama marki. Fyrir hann sé þetta 
samt eina leiðin, einhvern veginn ,,[...] öruggasta formið...nákvæmlega varðað“ til að eignast 
gott líf. Hann nálgast trúna á tilfinningalegan hátt þar sem kjarninn sé að hreinsa það skynfæri 
sem hjartað er, læra að skynja með hjartanu, ,,[...] að fylla hjartað með Guði“. Hann segist 
umgangast flesta gömlu félagana enn en þeir töldu hann ,,[...] vera kominn út í eitthvað 
trúarrugl...væri frelsaður“. Hann segist umgangast flesta hópa múslíma hér, meira að segja 
ahmadiyya3

Aida er ung kona með háskólamenntun frá Háskóla Íslands og sem stundar nám í þekktum 
háskóla í Miðausturlöndum. Hún er gift miðausturlenskum manni. Hún gerðist múslími árið 
2006 og hefur verið að læra um íslam og arabísku síðan. Hún hefur nálgast trúna á rökrænan 
og allt að því vísindalegan hátt, rannsakað og pælt. Hún tók sinn tíma og gerðist fyrst múslími 
að vel ígrunduðu máli. Í háskólanum fór hún að pæla í hvaða stefnu hún ætti að taka í lífinu, 
hvaða ákvarðanir hún ætti að taka. Hún var alin upp í kaþólskri trú en segist hafa orðið trúlaus 
eftir fermingu en um tvítugt fannst henni ,,[...] tími til að gefa Guði tækifæri (hlær)...og datt allt 
í einu inn í íslam“ en hún kynntist íslam í gegnum unga erlenda múslíma á veraldarvefnum. 

 (sem eru bannfærðir af öðrum múslímum). Hann segir mismunandi hópa múslíma á 
Íslandi vera nokkuð aðskilda og á Íslandi séu allir alltaf uppteknir! Hann segir að sumir 
(Íslendingar og aðrir) sem eigi erfitt með að aðlagast laðist auðveldlega að íslam því íslam fylgi 
sterk samstaða. Aðspurður hvort hægt sé að tala um íslenskt íslam telur hann svo ekki vera og 
kennir fámenninu um. 

Þetta var stórt skref fyrir Aidu, hún var dauðhrædd, var á Íslandi í Háskóla Íslands, tvítug 
stelpa, ,,[...] þetta var allt eða ekkert“. Hún vildi ekki vera einhver hræsnari. Það hafði verið 
löng atreina að stóra skrefinu, frá því að vera trúleysingi og byrja allt í einu að trúa á Guð og 
eiginlega allt upp á nýtt, ,,[...] þú ferð hinum megin“. Mikilvægast er að þroskast, tilgangurinn er 
að verða betri manneskja. Henni fannst hún vera ólíklegur kandídat í þetta, ,,[...] maður hefði 
aldrei trúað því...aldrei í milljón ár...ég meina!“. Það var einhver orka, sannfæring sem knúði 
hana áfram ákveðna leið, ,,[...] þá breytist þú náttúrulega sjálfkrafa, allt í góða átt, þetta er svo 
jákvætt, ég átti skilið að lifa svona“.  

Það má líta á nýmúslíma sem ákveðna miðlara á milli menningarheima og sem menningar-
lega þýðendur og gagnrýnendur á ríkjandi menningu meirihlutasamfélagsins og er jafnvel litið á 
að þeir ógni viðurkenndum gildum og mörkum þjóðfélagsins. Það má líta á þá sem þröskulds-
verur (liminal beings) sem hrærast tímabundið í óákveðnu og tvíræðnu ástandi (Gennep, 1960; 
Turner, 1967). Þetta ástand er ekki bara álitið tvíbent og óráðið heldur óhreint og hættulegt 
(Douglas 1966). 

Í fyrstu áttu flestar trúvendingar sér stað – mest meðal kvenna – í gegnum hjúskap en í 
seinni tíð hefur það aukist að einstaklingar af báðum kynjum taki íslam af persónulegum 
ástæðum og á einstaklingsmiðuðum forsendum. Trúvending er ferli sem á sér stað yfir langan 
tíma þar sem umbreytingar á sjálfsemdum eiga sér stað. Á þessum tíma skiptir fólk oft um 
                                                 
3  Ahmadiyya er ákveðin trúarstefna byggð á íslam en aðrir múslímar hafna þeim sem slíkum því þeir telja að nýr 

spámaður muni koma fram – en samkvæmt íslam þá er Múhameð síðasti spámaðurinn.  
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áherslur og sveiflast á milli öfga og hófsemi. Algengt er að nýir múslímar þjáist af convertitis4

Fareed segir félagsskapinn sem hann kynntist fyrst hafi verið nokkuð öfgafullan, ,,[...] svona 
salafi

 
(Jensen, 2008, bls. 393) eða því sem einn viðmælandi minn kallaði salafi burnout, en hvort 
tveggja lýsir sér í því að hinn nýi trúventi einstaklingur fer út í miklar öfgar með hvernig á að 
vera ,,réttur“ múslími þar sem hann bendir jafnvel fæddum múslímum á hvað má (halal) og 
hvað ekki (haram).  

5

Þegar einstaklingar trúvenda til íslam er það oftast á tvenna vegu. Í fyrsta lagi á andlegum, 
tilfinningalegum forsendum þar sem guðleg nálgun og trúarlegar tilfinningar eru mikilvægustu 
viðmiðin og svo þar sem nálgunin er rökræn, vitsmunaleg og jafnvel vísindaleg og þar sem 
reglur (halal/haram) og ritúöl skipta megin máli (394). Það má miða þessar tvær nálganir við 
tvær stefnur innan íslam, sem eru sufi (siðferðilegt íslam – ,,með hjartanu”) og salafi 
(hreintrúarstefna - bókstafleg) og er algengt að trúvendingar sveiflist í byrjun á milli þessara 
póla. Þessar tvær nálganir koma vel fram hjá íslenskum viðmælendum mínum sem hafa snúið 
til íslam. Einnig geta verið pólitískar ástæður fyrir trúvendingu (samstaða með 3ja heiminum, 
andstaða gegn neysluhyggju, kapítalisma og efnishyggju).  

 og wahabi”. Hann segist í byrjun hafa verið ,,svona súpermúslími“, ,,[...] það mátti ekki 
hafa rauðvín á borðinu og svona“ en þetta breyttist. Hann var mjög ákafur í byrjun, ,,[...] sem 
sagt rosalegt í byrjun!“ og hafi þjáðst af salafi-burnout. En hann fór að lesa meira og læra 
arabísku og sá að þetta var ekki svo strangt.  

Fadl lifði nokkuð róstusömu lífi fyrri hluta ævinnar, var mjög leitandi og ferðaðist víða. 
Hann komst í snertingu við íslam á ferðalagi og fékk allt aðra mynd af íslam og múslímum en 
hann hafði haft áður, en hún var frekar neikvæð. Eitt sinn er hann var í mosku í Marokkó 
heyrði hann gamlan mann kyrja úr Kóraninum og varð þá skyndilega fyrir sterkri andlegri 
upplifun, ,,[...] hárin risu og ég fékk tár í augun“. Hann fór að kynna sér íslam án þess að gerast 
múslími þar til nokkuð seinna þegar hann var staddur í verslun í stórborg í Evrópu þar sem 
múslími afgreiddi hann. Þeir fóru að tala saman og hlutirnir æxluðust þannig að Fadl kom sem 
múslími út úr búðinni eftir að hafa farið með shahada í viðurvist afgreiðslumannsins. Í fyrstu 
fannst honum erfitt að stunda trúarathafnirnar og missti hálfpartinn trúna á tímabili en ákvað á 
endanum að gerast virkur múslími og hefur verið það í tvo áratugi. 

Fareed sem hafði lært heimspeki við háskóla á Norðurlöndum sagði að það hafi komið að 
því að honum fór að vera illa við allt afstæðið, ,,[...] það væri aldrei neinn haldbær sannleikur“. 
Hann fór að lesa íslamska heimspeki og hreifst að þeirri hugmynd að Guð væri einn. Hann 
laðaðist að þeim þekkingarþorsta sem honum fannst vera í íslömskum fræðum enda segir í 
Kóraninum að eitt mikilvægasta sé að menn leiti þekkingar. Arabíska orðið ilm (þekking) er 
næst algengasta orð í Kóraninum og þetta heillaði Fareed, ,,[...] þessi ást á þekkingu...þetta 
svona opnaði dyrnar fyrir mér“. 

Leið Aidu að trúnni var hugræn, rökræn og gekk út á að skilja. Hún fór að leita að sann-
leikanum og vildi finna ,,[...] stóra essið í lífinu...maður verður svona ruglaður“. Hún vildi læra 
að þekkja hugann og fá réttar upplýsingar. Henni finnst trú þurfa að vera huglæg og að það 
verði að beita ákveðnum aðferðum til að finna sannleikann í vísindum og ,,[...] maður heldur 
að maður geti notað sömu aðferðirnar til að finna trú, en ég gerði það svolítið...að ég vildi 
skilja allt“. Hún skoðaði mörg trúarbrögð og vildi nota skilning sinn, ,,[...] til að skilja og til að 
trúa ef það væri...ef það væri einhver trú sem væri til”. Henni fannst íslam aðlaðandi túlkun á 
tilvist Guðs, ,,[...] það var bara lógískt fyrir mig”. Mynd Guðs í íslam er sú mynd sem hún 
leitaði að en hafði ekki fundið, það var mjög auðvelt, hún var mjög skýr og auðskilin. Hún varð 
vitsmunalega örvuð: ,,Þetta var ótrúlega spennandi!“. Þegar hún las um íslam kom 
alltaf: ,,hugsaðu, hugsaðu, notaðu heilann, notaðu heilann!“. Henni fannst þetta svo djarft, hún 
                                                 
4  Þetta er ,,sjúkdómsgreining” sem múslímar nota í gríni yfir ákafa ný-múslíma. 
5  Salafi er íhaldssöm og bókstafleg túlkun á íslam sem leitar í upprunalega útgáfu trúarinnar. 
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vildi læra meira um íslam, um vísindi í íslam, um mistök trúmanna og var opin, var ,,[...] 
náttúrulega á þessu ferðalagi...að leita“. Þetta var mikil vitsmunaleg barátta, hún vildi reyna að 
skilja þetta allt með rökhugsun, hún varð að nálgast sannleikann þannig. Hún vildi komast að 
tilvist Guðs eftir eigin rökum og það kom að því að taka stóra skrefið, ,,Það sem gerist mun 
gerast“. 

Fjölskyldan 

Samskipti hinna nýju múslíma við fjölskyldu og vini geta skapað mörg vandamál, einkum hvað 
snýr að foreldrum. Fjölskyldu- og matarboð verða erfið (trúvendingurinn borðar allt í einu ekki 
svínakjöt og neytir ekki áfengis) og foreldrar og vinir standa allt í einu gagnvart nýrri 
manneskju sem hefur að vissu marki snúið baki við gömlum gildum og hefðum sem hún deildi 
áður með þeim. Með tíð og tíma breytist og batnar sambandið oftast þó svo að ákveðin 
óafturkallanleg lína hafi verið dregin í sandinn. 

Í byrjun voru viðbrögð umhverfisins við trúvendingu Nadiu undrun, hneykslun og 
höfnun. ,,Fólk þoldi ekki þegar ég hætti að drekka“ sagði hún. Hún sagði að það hefði tekið 
um tvö ár fyrir fjölskylduna að sætta sig við þessa breytingu. Sumar vinkonur hennar áttu 
einnig erfitt með að kyngja þessum viðsnúningi og þær ,,[...] sættu sig ekki við að ég væri hætt 
að borða svínakjöt“. Þrátt fyrir þessa erfiðleika nánustu vina og vandamanna að sætta sig við 
að dóttir og vinkona væri orðinn múslími og gengi stundum með höfuðklút (hijab) fannst henni 
sjálfri þetta ekkert mál – henni fannst ekkert hafa breyst. 

Aida leyndi breytingunni fyrir foreldrunum um tíma. Móðirin tók henni vel, sagði að ef hún 
væri hamingjusöm væri þetta fínt. Pabbinn var tortrygginn, hafði ,,ákveðnar skoðanir á 
múslímum“. Hún leyndi þessu lengur gagnvart honum, lifði í öllu samkvæmt trúnni og þegar 
hún sagði honum frá breytingunni og að hún hefði ekki breyst í eitthvað verra sætti hann sig 
við orðinn hlut. Aidu fannst pabbi sinn vera hugrakkur að ferðast um bæinn með hijab klædda 
dóttur en íslam var nokkuð sem var ekki rætt í fjölskylduboðum. Hún telur íslam veita konum 
virðingu, sjálfsvirðingu í samfélaginu og í hjónabandinu og segir að sú skoðun að múslímskar 
konur séu kúgaðar sé byggð á misskilningi, ,,[...] ætla ég ekki að láta neinn taka skref yfir 
mig...(hlær)“.   

Fjölskylda Fareed hafði aldrei verið trúuð og þeim var alveg sama svo lengi sem trúmál 
væru ekki rædd. Í fyrstu var klæðaburðurinn ,,[...] náttúrulega bara bull!“ og fjölskyldan hafði 
ákveðna fordóma í byrjun en það breyttist þegar hún sá að Fareed væri sama persónan og áður. 

Trú og menning 

Algengt er að nýir múslímar líti svo á að trú og menning séu aðskildar stærðir og að þeir 
samsami sig ekki við neina ákveðna nálgun eða hugmyndafræði og er það til marks um hina 
nútímalegu nálgun. Margir nýir múslímar líta þannig ekki á sig sem hluta af ákveðinni 
menningu eða ,,skóla“ heldur bara sem múslíma. Hvað varðar íslenska múslíma þá er trúarlegt 
og félagslegt samhengi og umhverfi þeirra mjög fjölmenningarlegt en þeir líta bæði á sig sem 
múslíma og Íslendinga.  

Fareed leggur áherslu á að íslam er ekki ein menning en að ýmsir menningarþættir séu oft 
réttlættir með trú – Kóraninn sé oft notaður til að réttlæta menningarlegar hefðir og þó svo að 
það séu margbreytilegar menningarlegar birtingarmyndir meðal múslímskra samfélaga þá sé 
kjarninn í íslam að Guð er einn. Fareed hafði aldrei verið sérlega trúaður, en hafði samt 
einhvern veginn trúað á Guð. Eftir að hann varð múslími fannst honum að hann gæti ,,[...] átt 
eðlileg samskipti við Guð...verið frjáls“. Í bænum þar sem hann bjó var lítil moska og þangað 
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fór hann eitt sinn með bekkjarfélaga sínum. Þar sá hann að íslam var ein hugmynd en allir í 
moskunni voru með mismunandi menningarleg einkenni: gítarspilandi Bosníumenn, strangir 
wahabistar6

Niðurlag 

 og shia múslímar. Fyrst eftir trúvendinguna vildu aðrir múslímar draga hann inn í 
sinn menningarheim, sína útgáfu af íslam og sagðist hann hafa verið svolítið týndur í fyrstu. 
Sumir voru pólitískir og aðrir vildu gifta hann frænku sinni.  

Í þessari grein hef ég fjallað um trúvendingu nýmúslíma og notað hugmyndir og reynslu 
íslenskra múslíma til að ramma þetta fyrirbæri inn. Á Vesturlöndum er þetta ferli ekki nýtt af 
nálinni og er í nokkrum vexti, einkum eftir árásirnar 11. september 2001. Það má segja að 
umbreytingar af þessu tagi – persónulegar og félagslegar – séu að mörgu leyti til marks um 
ákveðnar breytingar í vestrænum samfélögum. Á sama hátt og samspil á sér stað á hinu 
persónulega plani á milli samsemda/hinunar má álykta að fundur þeirra menningarlegu þátta 
sem mætast í þessum einstaklingum séu einnig táknrænir fyrir hliðstæðar breytingar í við-
komandi samfélögum (Jensen og Østergaard, 2007, bls. 193). Á Íslandi hefur lítið borið á 
þessum breytingum á sama hátt og lítið ber á íslenskum múslímum almennt sökum fámennis 
þeirra. Hvernig hið trúarlega og félagslega rými íslenskra múslíma þróast og vegnar í 
framtíðinni er ekki gott að spá um. Fareed og Aida má kalla fræðilega múslíma og þau töluðu 
bæði um að snúa aftur til Íslands að námi loknu í íslömskum fræðum. Þau líta bæði á sig 
sem ,,ekta“ Íslendinga og múslíma. Fareed telur sig vera jafn mikinn Íslending og áður. Aida 
stefnir á að komast í hinn fornfræga Al-Azhar háskóla í Kaíró og læra íslömsk fræði en hún vill 
helst snúa til Íslands aftur til að kenna íslenskum múslímum íslam, sérstaklega ungu 
kynslóðinni. Hún segir að það þurfi að leggja áherslu á rétta sjálfsmynd og að múslímar eigi að 
vera stoltir af trú sinni. Unga fólkið þurfi að læra að það eru ekki allir eins og að fólk eigi að lifa 
í sátt og samlyndi og bera virðingu fyrir sjálfu sér og hvert öðru. Hún segir að það sé ekkert því 
til fyrirstöðu að vera sannur Íslendingur og múslími. 

 

                                                 
6  Wahabi er ströng hreintrúarstefna og bókstafstrú ættuð frá Sádi Arabíu og er ráðandi ríkistrú þar.  
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