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Forord

islam er ved begyndelsen af det 21. århundrede på alles læber. 

den politiske udvikling i dele af den muslimske verden dæk-

kes af både tv, radio og aviser, og tilstedeværelsen af et betyde-

ligt antal muslimer i danmark og resten af europa har været 

med til at fastholde mediernes fokus på islam og muslimer. 

derfor kan der være god grund til at udgive en bog, hvor læse-

ren introduceres til religionen islam.

Pladsen er begrænset, og derfor er der foretaget mange 

fravalg undervejs. Jeg har valgt at tilrettelægge bogen sådan, 

at læseren får en forståelse af, at islam gennem historien er 

blevet forklaret og udlagt på mange forskellige måder. islam 

har aldrig været en bestemt ting, en bestemt tolkning, men 

altid flere forskellige tolkninger.

islam er båret af troen på en Gud, og kapitel 1 introducerer 

læseren til det verdensbillede, Koranen skildrer i sine åben-

baringer. men troende muslimer er aldrig blevet enige om en 

fortolkning, hverken af den ene Guds beskaffenhed eller af den 

ene Guds væsen. i kapitel 2 og 3 skildres, hvordan dette gen-

nem historien er blevet debatteret af muslimske lærde.

den europæiske kolonialisme blev en voldsom oplevelse 

for den muslimske verden, og reaktionen på den nye situation 

behandles i kapitel 4. i kapitel 5 præsenteres de bestræbel-

ser, som muslimer bosat i danmark og europa udfolder for 
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