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1. Innledning 

1.1 Kontekst 

Denne oppgaven er basert på kvalitative intervjuer med seks unge sjiamuslimer og feltarbeid i 

det sjiamuslimske miljøet i Oslo. Min interesse for å skrive om sjiamuslimer var i 

utgangspunktet inspirert av sjiamuslimenes økte synlighet på den globale arena siden 

invasjonen av Irak i 2003. Hadde dette også en betydning for sjiamuslimer i Norge? Etter 

hvert gikk oppgaven over til å handle mer om sjiamuslimsk religiøsitet i en vestlig kontekst. 

Det transnasjonale aspektet er likevel en viktig bakgrunn både for hvordan informantene selv 

forholder seg til sin religiøse identitet og for min vinkling på oppgaven. Før jeg presenterer 

oppgavens problemstilling nærmere, vil jeg derfor gi en kort presentasjon av den komplekse 

konteksten, som er et viktig bakteppe for å forstå også hva sjiamuslimer i Oslo er opptatt av.  

 

1.1.1 Sjiavekkelse? 

Shi‘ism was born of Hussain‘s defeat in Karbala. It developed as the minority sect 

while sunnism grew to be the majority sect in Islam. At the core of Shi‘i history, then, 

lies a tale of betrayal and political dispossession, and of a people seeking justice. 

(Nakash 2006: 5) 

 

Slaget ved Karbala er, som Yitzhak Nakash poengterer her, viktig for å forstå den 

sjiamuslimske religiøsiteten. Hussain, Profet Muhammeds barnebarn, og rette etterfølger 

ifølge sjiaislamsk lære, kjempet da med sitt liv som innsats imot den korrupte herskeren 

Mu‘awiya for at det sanne islamske budskapet ikke skulle gå tapt. Den sjiamuslimske 

historien har slik blitt en kraftfull fortelling, som har fått ulike uttrykksformer gjennom 

historien, ettersom den har blitt gjenaktualisert blant sjiamuslimske grupperinger. Den har 

motivert til alt fra en passiv sorg og venting på Mahdiens (frelserens) komme, til en aktiv 

endring av den politiske situasjonen gjennom Den iranske islamske revolusjonen.   

Flere Midt-Østen kommentatorer har siden 2003 påpekt en revitalisme og økende 

politisk bevissthet blant sjiamuslimene i regionen. Ifølge Vali Nasr (2007) og Nakash (2006) 

har sjia/sunni-forhold vært en undervurdert faktor for å forstå de politiske forholdene i 

Midtøsten. De mener den politiske og religiøse situasjonen her kan endres grunnleggende som 

følge av at Iraks sjiamuslimer har styrket sin posisjon i landet, noe som også kan inspirere 
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sjiamuslimske grupper i andre land til å kreve en større grad av anerkjennelse. Dette betyr 

imidlertid ikke at sjiamuslimene er en ensartet gruppe, med et felles mål. Maximilian Terhalle 

(2007) mener at lokale forhold har mer å si for de ulike sjiamuslimske nasjonale gruppenes 

ideologi, enn en felles religiøs identitet. Sjiagruppers tidvis opprør henger heller sammen med 

deres interne kamp for anerkjennelse og innflytelse i deres respektive hjemland, hevder han. 

Det er likevel noen fellestrekk ved sjiaenes posisjon i Midtøsten. Ifølge Juan Cole har 

sjiamuslimsk politikk utenfor Iran, i stor grad dreid seg om å finne måter å uttrykke deres 

interesser i gryende nasjonalstater, som har hatt sunnimuslimske (i Libanon også kristne) 

eliter på toppen (Cole 2002: 173). Pan-arabismen, som hadde en klar sunnimuslimsk profil, 

var en viktig ideologi for de arabiske landenes nasjonsbygging. Sjiaislam har i den 

sammenheng blitt sett på som en folkelig og umoderne religion og en kulturell påvirkning fra 

perserne.  

Med sjiaenes mer sentrale rolle i Irak og revitaliseringen av det religiøse senteret i 

Najaf, er det mulig at Iran har blitt mindre viktig som premissleverandør for sjiaislamsk 

ideologi. Najafs betydning kan blant annet ses i den irakiske ayatollahen Ali Sistanis rolle 

som marja al-taqlid, religiøst forbilde, for flest sjiamuslimer i verden i dag. Han har ikke fulgt 

den iranske linjen, men valgt å holde seg til den kvietistiske tradisjonen innen sjiaislam, der 

de øverste lærde står utenfor det politiske systemet, men samtidig kan være en viktig 

maktfaktor gjennom innflytelsen over sine tilhengere.     

 

 

1.1.2 Sjiaislam i Norge 

Sjiaenes posisjon i Midt-Østen vil sannsynligvis også innvirke på hvordan sjiamuslimer i 

Vesten og Norge ser på sin identitet. Hendelser der som bombingen av de viktige 

helligdommene i Samarra blir for eksempel også markert av sjiamuslimer i Oslo.
1
  

Som i den muslimske verden er sjiamuslimene i Norge også i minoritet, sannsynligvis mellom 

10 og 20 prosent av den muslimske befolkningen. De største gruppene har opprinnelse fra 

Irak, Pakistan, Afghanistan, Iran og Libanon. De første kom allerede på 1970-tallet, og var 

sørasiatiske arbeidsinnvandrere. Men først utover 1980 og 90-tallet, med urolighetene i Iran, 

Irak og Libanon, og fra 2001 med krigene i Afghanistan og Irak, har store grupper 

                                                 
1
  Livets gang (internettside drevet av noen sjiamuslimske ungdommer i Norge): 2 år's markeringen av 

terrorhandlingene som rammet de hellige gravene i Samarra: 

http://livetsgang.no/news/122/ARTICLE/1095/2008-03-17.html (lest 29.11.08) 
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sjiamuslimer kommet til Norge. Mange av den sjiamuslimske befolkningen er nylige 

ankomne i Norge, og de har derfor ikke vært like godt organisert som sunnimuslimene. Mye 

tyder imidlertid på at sjiaene har blitt mer aktive de senere årene. Flere moskeer er etablert og 

nye organisasjoner har blitt dannet. Mange unge som er oppvokst i Norge er aktive i miljøet 

og utviklingen av en norsk sjiaislam.  

  

1.2 Problemstilling og avgrensning 

Hovedproblemstillingen er:  

Hvordan tenker unge sjiamuslimer i Oslo rundt sentrale sider ved sin religiøse identitet, 

og på hvilken måte kan dette forstås i lys av teorier om transnasjonalitet og modernitet?  

Sentrale sider ved sjiamuslimsk identitet som jeg har valgt å fokusere på er: den 

sjiamuslimske historien, religiøse forbilder, forholdet til sunniislam, marja al-taqlid-

institusjonen og ritualer. Disse temaene og problemstillingen har blitt utarbeidet i møtet med 

feltet og etter som jeg har dannet meg et bilde av hva som er viktige temaer i det 

sjiamuslimske miljøet, og da spesielt når det gjelder de unge. Litteratur om sjiaislam og 

sjiamuslimske samfunn har også vært viktige kilder for å få bakgrunnsinformasjon. Kunnskap 

om sjiamuslimske grupper andre steder i verden tydeliggjør den transnasjonale dimensjonen 

ved religionen, siden mange av de samme temaene og diskusjonene går igjen. Samtidig vil 

konteksten informantene befinner seg i, som muslimer i Vesten, også ha en viktig betydning 

for deres religiøsitet. Mange av de samme tendensene som ses blant sunnimuslimer, og 

religiøsitet i vestlig kontekst generelt, er derfor relevant også for mine informanter. Disse 

tendensene har jeg sett i lys av teorier som faller inn under perspektivene transnasjonalitet
2
 og 

modernitet.
 
Et sentralt aspekt ved modernitetsteori er ideen om det frie individet (Østerberg 

1999) To viktige underspørsmål er derfor: I hvilken grad kan informantenes religiøsitet sies å 

være preget av individualiseringstendenser? Og hvilken betydning har dette for deres forhold 

til de øverste lærde i sjiaislam, marja al-taqlid? 

 

                                                 
2
  Transnasjonalitet blir av Vertovec definert som: ‖[…] the multiple ties and interactions linking people 

or institutions across the borders of nation-states‖ (Vertovec 1999: 447). En videre diskusjon av begrepet 

kommer i kapittel 5. 
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1.3 Teori og metode 

1.3.1 Teori 

I analysen av intervjuene benytter jeg, som nevnt, ulike innfallsvinkler knyttet til de 

overordnede teoretiske tilnærmingene transnasjonalitet og modernisering. Transnasjonalitet er 

her tilknyttet teorier som handler islam og migrasjon, islam som en transnasjonal sfære og 

islam i Vesten. Et viktig bakgrunnsteppe er hvordan muslimer i Norge knyttes opp mot 

hendelser globalt, som kanskje har blitt særlig har blitt fremtredende etter 11. september, da 

islam for mange i Vesten nærmest har blitt ensbetydende med terror og motstand mot 

‖Vestens idealer‖. Flere av mine informanter pekte også på dette som en avgjørende hendelse 

for deres eget forhold til islam, da de ble mer opptatt av å finne ut hva som var ‖virkelig‖ 

islam. På den andre side er det flere aspekter ved informantenes religiøse tilhørighet, i tillegg 

til tilknytningen til opprinnelsesland, som gjør at de selv opprettholder forbindelser 

transnasjonalt. Jeg har først og fremst sett på hvilken betydning tilknytningen til de øverste 

lærde i sjiaislam, marjaene, har for de jeg har snakket med.  

 Jeg har også sett informantenes synspunkter i lys av sentrale religionssosiologiske 

teorier om religiøsitet i moderne samfunn. På hvilken måte kan deres religiøsitet ses i lys av 

fenomener som individualisering, autentisitet og rasjonalisering? Modernitetsteorier tar 

hovedsakelig utgangspunkt i religiøsitet i en vestlig kontekst, og begreper som 

‖vestliggjøring‖ og ‖modernisering‖ går derfor ofte over i hverandre. Samtidig har jeg også 

tatt utgangspunkt i studier som ser på endring i religiøsitet blant sjiamuslimer i den muslimske 

verden som også ser dette i lys av modernitetsteori. Som Olivier Roy (2006) viser skjer visse 

endringer i religiøsitet blant muslimer parallelt i de muslimske landene og Vesten, men 

intensiveres gjerne i en vestlig kontekst da muslimer her i større grad må se sine tradisjoner i 

nytt lys. 

 

1.3.2 Metode 

Oppgaven er hovedsakelig basert på kvalitative intervjuer med seks unge sjiamuslimer i Oslo, 

mellom 19 og 33 år. Informantene har tilknytning til ulike sjiamuslimske moskeer i Oslo, og 

alle er aktive i det sjiamuslimske miljøet gjennom moskeene eller i andre organisasjoner. De 

representerer dermed sannsynligvis en mer enn gjennomsnittlig bevisst gruppe blant 

sjiamuslimene, men de er også svært forskjellige i sine religiøse oppfatninger. 
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 Det sjiamuslimske miljøet i Oslo er lite studert fra før. For å se informantene i en 

videre sammenheng, som en del av det sjiamuslimske miljøet i Oslo, har jeg derfor brukt noe 

plass på å kartlegge dette miljøet. For å gjøre dette har jeg intervjuet representanter fra seks av 

de syv sjiamuslimske menighetene som er registrert i Oslo. Jeg har også intervjuet tre lærde 

og observert ritualer i tre av moskeene. Dette materialet er ment å gi en kontekst for de unge 

informantene, og vil ikke bli gjort gjenstand for en særskilt analyse i denne oppgaven. 

 

1.4 Tidligere forskning 

Studiet av sjiaislam har lenge vært knyttet til revolusjonen i Iran og den persiske kulturen. I 

den senere tid har det imidlertid også vært en økt oppmerksomhet om sjiamuslimske 

befolkningsgrupper også i andre land i den muslimske verden. Studiet av sjiamuslimer i 

Europa og Norge er imidlertid fortsatt et underforsket tema (i motsetning til islam i Vesten 

generelt). Denne oppgaven forsøker således å gi et lite bidrag i denne sammenheng. 

Religionshistorikeren Kari Vogt er den i Norge og Norden som har gått grundigst til 

verks i kartlegging av de ulike sjiamuslimske organisasjonene. Hun har i hver av bøkene, 

Islam på norsk (2000) og Kommet for å bli (1995), viet et kapittel spesielt til de 

sjiamuslimske gruppene i henholdsvis Norge og i Europa. Nora Ahlberg har også i boka New 

challenges old strategies (1990) skrevet spesielt om de pakistanske sjiamuslimene i Oslo og 

forholdet mellom de ulike gruppene. Ellers har teologen David Thurfjell forsket på 

sjiamuslimer i Sverige, og skrevet et kapittel om dette i boka Blågul islam? (1999). Lene 

Kühle (2006) har likeledes skrevet et kapittel om de sjiamuslimske gruppene og deres 

moskeer i Danmark i boka Moskeer i Danmark. Inge Liengaard (2007) har inkludert to 

sjiamuslimske imamer i sin doktoravhandling om religiøse ledere i Danmark. For øvrig har 

jeg kun funnet spredte referanser til sjiamuslimer i Europa i annen forskningslitteratur.  

 

1.5 Begrepsbruk og transkripsjoner 

Jeg har valgt å følge Kari Vogt i transkribering av arabiske begreper. De fleste arabiske 

ordene står i kursiv, utenom de som er mye brukt i oppgaven som for eksempel ordet ‖marja‖, 

eller som har blitt vanlige også i norsk språkbruk, som ordet ‖hijab‖. Arabiske fremmedord i 

sitatene er forklart i parentes. Sjiamuslimer er en mangfoldig gruppe, og ikke alle ser seg først 

og fremst som sjiamuslimer. I denne oppgaven har jeg imidlertid sett på hvordan noen 

religiøst aktive sjiamuslimer artikulerer sin identitet. 
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1.6 Oppgavens oppbygning 

Oppgaven består av syv kapitler. Kapittel 1 avsluttes her. I kapittel 2 legger jeg først fram 

hvilke metoder jeg har brukt, hvordan jeg har gått fram for å samle materiale og behandlingen 

av det. I kapittel 3 gir jeg en generell presentasjon av hva som kjennetegner sjiaislam, med 

hovedvekt på marjainstitusjonen. I kapittel 4 presenterer jeg det sjiamuslimske miljøet i Oslo, 

det vil si de ulike moskeene og organisasjonene. I kapittel 5 presenterer jeg teorigrunnlaget 

jeg har bygget analysen på. Under overskriften transnasjonalitet har jeg tatt for teorier knyttet 

til migrasjon, islam i Vesten og islam som transnasjonal religion. Under overskriften 

modernitetsperspektiver har jeg tatt for meg generelle teorier knyttet til modernisering, med 

hovedvekt på teorier knyttet religion, individualisering og forholdet til autoritet. Kapittel 6 

utgjør analysedelen, der jeg knytter de teoretiske perspektivene til intervjuene med de unge 

informantene. Og i kapittel 7 oppsummerer jeg hovedfunnene i oppgaven.  
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2. Metode og materiale 

Denne oppgaven er, som nevnt innledningsvis, hovedsakelig basert på intervjuer med seks 

unge sjiamuslimer i Oslo. Disse intervjuene danner grunnlaget for kapittel 6. Intervjuene med 

representantene for de ulike moskeene og de religiøse lærde, danner grunnlaget for kapittel 4 

og 5 om det sjiamuslimske miljøet i Oslo.
3
 Observasjon i tre ulike moskeer og deltakelse på to 

seminarer og i en demonstrasjon utgjør også noe av materialet til disse kapitlene.  

Jeg har vektlagt intervju framfor observasjon da det er informantenes oppfatninger og 

tanker i større grad enn rituell praksis som har vært mitt anliggende. Den deltakende 

observasjonen har mer vært en innfallsport til å finne ut av hva som kjennetegner 

sjiamuslimenes religiøse liv i Oslo, og for å få kontakt med aktuelle informanter for intervju. 

Observasjonene har likevel spilt en større rolle enn det jeg i utgangspunktet hadde tenkt, da 

jeg her fikk ideer til temaer jeg senere kunne ta opp i intervjuene. Særlig gjelder dette 

deltakelse på seminarer og demonstrasjoner som ble arrangert av ulike grupper i miljøet. 

I det følgende vil jeg beskrive hvordan prosessen med datainnsamlingen etter hvert 

skred fram, hvordan jeg fikk kontakt med feltet, en presentasjon av informantene, hva slags 

materiale jeg har brukt, intervjuene og til slutt hvilke etiske utfordringer jeg stod ovenfor.  

 

2.1 Innledende feltarbeid 

Da jeg startet arbeidet med oppgaven stod jeg mellom flere mulige problemstillinger. Jeg 

bestemte meg derfor for å foreta et innledende feltarbeid i en sjiamenighet i Oslo, for å finne 

ut hva som kunne være relevant, og for å få kontakt med noen som jeg senere kunne intervjue. 

Utenom det jeg hadde lest meg opp på, hadde jeg lite kjennskap til sjiaislam fra før, og ikke 

minst hva sjiamuslimer i Oslo var opptatt av. Feltarbeidet ble slik en slags eksplorerende 

forundersøkelse til intervjuene.  

Fra før kjente jeg ingen sjiamuslimer, og jeg var i begynnelsen derfor usikker på 

hvordan jeg skulle gå fram for å få kontakt med miljøet. Til alt hell fortalte en bekjent at han 

kjente en kvinne som var sjiamuslim og som jeg kunne få telefonnummeret til. Første gang vi 

møttes forklarte jeg hva oppgaven min dreide seg om, og vi avtalte at hun skulle ringe meg 

                                                 
3
  Det kan stilles spørsmål ved om den sjiamuslimene i Oslo kan kalles ‖ett miljø‖. Gruppen består av et 

stort antall personer med ulik nasjonal og språklig bakgrunn. Når jeg likevel bruker betegnelsen her, er det i 

betydning moskémiljøet, der i hvert fall de mest aktive benytter seg av ulike moskeer og lederne i de ulike 

moskeene til en viss grad samarbeider om ulike arrangement. 



14 

 

neste gang hun skulle i moskeen. Hun hadde tilhørighet til en av de større sjiamuslimske 

moskeene i Oslo, og i løpet av høsten 2007 var jeg flere ganger i denne moskeen, og fikk med 

meg ulike tilstelninger i forbindelse med feiring av viktige sjiamuslimske høytider, ramadan 

og noe undervisning. Jeg ble litt bedre kjent med noen av kvinnene der, som jeg utvekslet 

telefonnummer med og avtalte at de skulle si ifra når de skulle i moskeen. Fra september 2007 

til januar 2008 var jeg åtte ganger i denne moskeen. Under sjiamuslimenes viktigste høytid 

muharram, i januar 2008, fikk jeg også vært med i to andre moskeer, for å observere. 

Alle de sjiamuslimske menighetene i Oslo har atskilte avdelinger for kvinner og menn. 

Feltarbeidet i moskeen begrenset seg til kvinneavdelingen, og det var derfor i stor grad 

kvinnene jeg fikk kontakt med her. Gjennom intervjuene fikk jeg imidlertid en kjønnsblandet 

informantgruppe. Lederne ved de ulike moskeene som jeg snakket med var også uten unntak 

menn.  

 

2.1.2 Feltarbeidets art 

Selv om jeg her benytter termen ‖feltarbeid‖ om mine observasjoner og samtaler med 

informantene i moskeene og andre steder, kan det stilles spørsmål ved om dette kvalifiserer til 

et ‖ekte‖ feltarbeid i sosialantropologisk forstand. Jeg har hverken oppholdt meg langvarig og 

kontinuerlig i et miljø eller fulgt informantene i deres daglige liv. Mitt fokus har vært på de 

religiøse sammenhengene og fellesskapene. Denne avgrensningen har også vært nødvendig 

for at prosjektet ikke skulle bli altfor omfattende. Samtidig er det viktig å være klar over at 

dette kan bety at det blir et overfokus på de religiøse aspektene ved en gruppe, på bekostning 

av andre sider som ikke nødvendigvis er av mindre betydning.  

Som den norske sosialantropologen Torunn Arntzen Sørheim påpeker, betyr ikke 

feltarbeid i eget samfunn nødvendigvis feltarbeid i egen kultur (Sørheim 2003: 74). Gjennom 

deltakende observasjon blant sjiamuslimer i Oslo har jeg oppdaget nye sosiale rom og 

praksiser som tidligere var ukjente for meg. Jeg opplevde derfor at å oppnå forståelse for det 

ukjente snarere enn ‖hjemmeblindhet‖
4
 ble utfordringen i møte med de religiøse ritualene og 

fortellingene (Sørheim 2003: 74). Samtidig er både jeg og mine informanter del av det norske 

samfunnet, noe som gjør at vi også deler mange felles referansepunkter. Et hyppig 

samtaletema var for eksempel norske mediers fremstilling av muslimer, eller utdanning med 

de unge informantene.  

                                                 
4
  Uttrykket ‖hjemmeblindhet‖ brukes i sosialantropologien om utfordringen ved å se nytt på det 

åpenbare, som kan være vanskelig i ‖hjemlige‖ miljøer. 
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2.2 Utvalg 

Utvalget kan karakteriseres som kombinasjon av det sosiologen Katrine Fangen kaller et 

temadefinert univers (fordi informantene deler en bestemt egenskap) og et nettverksdefinert 

univers (fordi informantene er relatert til hverandre) (Fangen 2004: 51). Alle informantene er 

valgt ut på bakgrunn av sin religiøse identitet og fordi de befinner seg i aldersgruppen 19 til 

33 år. Flere av informantene, er også relatert til hverandre gjennom tilknytning til ulike 

sjiamuslimske menigheter og organisasjoner. 

 

2.2.1 Presentasjon av og begrunnelse for utvalget 

For å bevare informantene anonymitet vil jeg her gi en generell presentasjon framfor å 

beskrive hver enkelt. Utvalget består av tre jenter og tre gutter som alle er bosatt i Oslo og er 

mellom 19 og 33 år. Da jeg intervjuet dem var fem av informantene under utdanning, enten på 

høyskole, universitet eller på videregående skole, mens en var hjemmeværende mor. De har 

tilknytning til ulike sjiamuslimske moskeer i Oslo. I alt fire av moskeene er representert, og 

mange er også med i ulike muslimske organisasjoner (i tilknytning til moskeene eller 

uavhengige). De utgjør altså et mer enn gjennomsnittlig aktivt lag av den sjiamuslimske 

gruppen i Oslo. Fire av informantene (Sahra, Noor, Muhammed og Kasim) har norsk-irakisk 

bakgrunn, mens de to andre (Seynab og Ali) har norsk-pakistansk bakgrunn.
5
 I utgangs-

punktet ville jeg ha med to til med pakistansk familiebakgrunn i utvalget, slik at jeg kunne 

sammenligne disse to gruppene, men jeg fikk av ulike grunner ikke kontakt med flere som 

ville stille opp til intervju. Jeg fant også ut at jeg ville få mer enn nok materiale å jobbe med 

på bakgrunn av de seks intervjuene jeg hadde utført. 

Jeg har ikke sett det som en målsetting å ha et representativt utvalg av unge 

sjiamuslimer i Oslo. Utvalget kan sies å være strategisk ved at informantene er valgt ut på en 

måte som er ‖hensiktsmessig i forhold til problemstillingen‖ (Thagaard 1998: 51). Siden jeg 

var opptatt av religiøs identitet, tenkte jeg at det ville være mest interessant å snakke med 

personer som har et aktivt forhold til religionen. Forståelse framfor generaliseringer har vært 

viktig i dette prosjektet. Fordelen ved utvalget var at informantene hadde et svært bevisst 

forhold til sin religiøse identitet og svarte utfyllende på de fleste av mine spørsmål. Deres 

                                                 
5
  Navnene er fiktive. 
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engasjement førte også til at de ofte styrte intervjuene mot det de selv var opptatt av å 

formidle. Til en viss grad har dette også vært retningsgivende for hvilket fokus oppgaven har 

fått, da jeg har vært interessert i å formidle det de selv så på som viktig. Samtidig har jeg også 

forsøkt å styre samtalene i retning av de temaene jeg ville ha med. Navnene jeg har gitt dem 

er typiske sjiamuslimske navn, i tråd med deres egen religiøse identifikasjon.   

 

2.2.2 Kontakt med informantene 

De unge 

Da jeg hadde bestemt meg for å begrense undersøkelsen til unge sjiamuslimer, tok jeg kontakt 

med Muslimsk Studentsamfunn (MSS) for å høre om de hadde noen sjiamuslimske 

medlemmer. Jeg fikk da raskt en mail tilbake fra talskvinnen for MSS der hun skrev at 

‖Muslimsk studentsamfunn representerer alle muslimske studenter, uansett retning‖, og at hun 

gjerne kunne videreformidle mailen min og se om noen ville treffe meg. Alt neste dag ringte 

det en gutt som sa han godt kunne møte meg og at han hadde en venn som han også kunne 

spørre. Jeg fortalte at jeg var helt i startfasen av oppgaven min og lurte derfor på om de 

kanskje kunne stille til prøveintervju, slik at jeg kunne finne ut om temaene mine var 

relevante. Begge sa seg villige til dette og jeg avtalte å treffe dem hver for seg de to 

påfølgende dagene. Begge disse intervjuene tok jeg opp på bånd, og informasjonen jeg fikk 

her ble viktige utgangspunkt for de videre intervjuene. Jeg har kun valgt å benytte det andre 

av disse intervjuene i analysen, da jeg endret noe på temaene for intervjuene etter det første 

prøveintervjuet. 

Den ene av disse guttene fortalte meg om et seminar som skulle arrangeres i anledning 

et besøk fra London av en viktig sjiamuslimsk lærd. På dette seminaret traff jeg Sahra som jeg 

avtalte å møte senere for å høre hennes perspektiver på oppgaven min. Hun ble etter hvert en 

viktig kontaktperson, både som en av informantene for intervju og fordi hun informerte meg 

om viktige hendelser som høytider og seminarer som ble arrangert i miljøet. De andre unge 

informantene jeg intervjuet, fikk jeg kontakt med gjennom de første informantene, eller ved at 

jeg tok kontakt med dem på ulike tilstelninger som ble arrangert i moskeene eller av Den 

Islamske Ungdomsorganisasjonen. 

En annen viktig kontakt jeg fikk var Ali, som jeg ble satt i forbindelse med via en 

bekjent. Han var svært interessert i mitt prosjekt og gav rikelig av sin tid for å svare på mine 

spørsmål. Han hjalp meg også med å arrangere møte med styret og imamen i to av moskeene, 
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og møter med andre viktige personer i sjiamiljøet.
6
 Jeg fikk slik etter hvert et par kontakter 

som i kraft av å ha spesiell god kjennskap til miljøet ble en type ‖nøkkelinformanter‖. Når 

man knytter seg spesielt til utvalgte representanter i et miljø er det viktig å reflektere over 

hvilken betydning det har for den informasjonen en får. Muligens representerer disse et syn 

som andre i gruppa kan være uenig i (Fangen 2004: 52f). Jeg opplevde imidlertid at de jeg 

fikk best kontakt med formidlet ulike syn seg imellom, og de var også tilknyttet ulike 

moskeer. Mange av de unge informantene kjente imidlertid hverandre, men jeg opplevde 

likevel at de formidlet ulike syn i intervjuene. Disse informantene er likevel bare et lite utvalg 

av et stort felt som jeg bare i begrenset grad har utforsket, og det har heller ikke vært mulig 

her å gi en grundigere analyse av selve feltet.  

 

Representantene 

Avtaler om intervju med representanter for de ulike moskeene fikk jeg stort sett opprettet 

gjennom noen av de kontaktene jeg allerede hadde. Tre av disse intervjuene ble arrangert via 

mellommenn, mens de resterende fikk jeg formidlet et nummer som jeg ringte selv, eller jeg 

fant nummeret deres på Internett. I utgangspunktet fikk jeg kontakt med alle moskeene, og 

representantene var positive til å møte meg. En av moskeene (Imam Mehdi) fikk jeg likevel 

ikke organisert møte med av ulike grunner.  

Ved alle disse intervjuene, bortsett fra ett, møtte jeg representantene i moskeene, og 

fikk som oftest en omvisning i deres lokaler. Jeg valgte å ikke ta disse intervjuene opp på 

bånd, men noterte heller stikkord, da disse intervjuene var mindre omfattende. Siden 

personene ytret seg som representanter for moskeene og dermed i kraft av sine posisjoner, er 

disse intervjuene ikke anonymisert på samme måte som hos de unge. Informasjonen jeg var 

ute etter her var også av en mer formell karakter, som når moskeen hadde blitt opprettet, 

hvordan den var organisert og liknende. Jeg har likevel valgt å ikke presentere 

representantene for styret med navn da det ikke er deres person som er interessant i denne 

sammenheng. De tre religiøse lærde som jeg intervjuet er presentert med navn, da disse 

personene i større grad er offentlige personer som snakket ut fra sitt eget syn. Både moskeene 

og de lærde har fått mulighet til sitatsjekk.  

 

                                                 
6
  Ali er ikke blant informantene jeg har intervjuet, da han var eldre enn den alderskategorien jeg hadde 

satt for intervjuene (i utgangspunktet mellom 20 og 30). 
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2.5 Min rolle 

Innenfor kvalitativ forskning er forskeren selv det viktigste redskapet for innsamling av data 

og det er derfor viktig å reflektere over personlige egenskaper og hvordan vi bruker oss selv i 

møte med andre (Sørheim 2003: 73). Hvilken rolle jeg inntok i feltet var avhengig av både 

konteksten og hvem jeg samtalet med. Ifølge Sørheim vil minoritetsbefolkninger, som er vant 

til å bli fremstilt i et ufordelaktig lys i mediene, ofte være mer lukkede og skeptiske til 

forskere enn andre (Sørheim 2003: 73). Dette er kanskje spesielt relevant blant muslimske 

minoriteter, som særlig etter terrorangrepene 11. september 2001 har opplevd en økt 

mistenkeliggjøring i Vesten. Som ikke-muslim og representant for majoritetsbefolkningen 

opplevde jeg likevel lite skepsis, i hvert fall åpenlys, mot meg i feltet. I begynnelsen av mitt 

opphold i den ene moskeen var det imidlertid noen som lurte på om jeg var journalist og gav 

uttrykk for en mistillit til denne gruppen. Men det virket ikke som de hadde noen negative 

inntrykk av forskere eller studenter generelt. Jeg ble tatt vel imot i moskeene og det virket 

som de var like opptatt av at jeg skulle få et godt inntrykk av dem som motsatt. Alle 

moskeene jeg tok kontakt med sa seg også villig til å snakke med meg, da jeg hadde fortalt 

hva studien gikk ut på. Mange fortalte også at de syntes det var bra at noen skulle skrive om 

sjiamuslimer som de mente ofte er en glemt minoritet. 

Den større samfunnsmessige konteksten, i dette tilfellet forholdet mellom norske 

majoriteten og en muslimsk minoritet, må likevel sies å ha en betydning i relasjonen. Dette 

var tydeligst i at mange var opptatt av å tilbakevise de negative stereotypiene om muslimer. 

Flere tok på eget initiativ opp den viktige rollen som er tillagt kvinner innenfor sjiatradisjonen 

eller at terrorisme ikke er tillatt i islam. Min rolle som ikke-muslim og ung kvinne var 

sannsynligvis med på å påvirke at disse temaene ble ekstra viktige.  

Hvordan jeg presenterte meg selv og studien var avhengig av hvem jeg møtte. Da jeg 

introduserte meg for representantene for de ulike moskeene vektla jeg at jeg var interessert i 

hvordan sjiamuslimene i Oslo var organisert og hva som kjennetegnet de ulike moskeene. I 

møte med personer av en viss rang, forsøkte jeg å vise respekt i kroppsspråk og ved ikke å 

avbryte. Når det gjaldt de unge informantene, som ofte var studenter selv, opplevde jeg at 

forholdet mer var et møte mellom jevnbyrdige. De var som oftest klar over hva en 

masteroppgave gikk ut på og forstod også i større grad bakgrunnen for de forskningsetiske 

retningslinjene. Jeg fortalte dem også mer detaljert om hva som var fokus for studien og 

hvilke temaer vi skulle snakke om i intervjuet, siden disse intervjuene var mer omfattende.  
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Siden det i intervjuene ofte ikke var rene faktakunnskaper jeg var ute etter, men heller 

informantenes oppfatninger om ulike tema, var det lettere å komme inn på dette hvis jeg viste 

en viss kjennskap til temaet. I de tilfellene der jeg intervjuet religiøse lærde, følte jeg spesielt 

at det var nødvendig å tydeliggjøre en viss bakgrunnskunnskap, både for å vise vedkommende 

respekt og for i det hele tatt vite hva jeg skulle spørre om. En slik erfaring viser også Sørheim 

til ved sitt feltarbeid i Pakistan: ‖Ved å synliggjøre en viss bakgrunnskunnskap bidro jeg til å 

vise en viss respekt for deres bakgrunn, og de opplevde meg tydelig som mer interessert‖ 

(Sørheim 2003: 76).  

 

2.6 Intervju 

2.6.1 Intervjusituasjonen 

Jeg hadde på et tidlig stadium bestemt at kvalitative intervju skulle være hovedinnfallsvinkel i 

metoden min. Dette fordi det først og fremst var informantenes forståelse og meninger jeg var 

interessert i. Steinar Kvale definerer det kvalitative forskningsintervju som ‖[...] et intervju 

som har som mål å innhente beskrivelser av den intervjuedes livsverden, med henblikk på 

fortolkning av de beskrevne fenomener‖ (Kvale 2006: 21). Samtaler ble også hele tiden 

gjennomført under feltarbeidet for at jeg skulle danne meg en oppfatning om hva 

sjiamuslimene i Oslo generelt var opptatt av. For å oppnå et mer helhetlig datamateriale å 

basere analysen på, var det viktig for meg å få noen sammenhengende intervjuer som jeg 

kunne se i lys av bakgrunnsopplysninger om personene.  

Intervjuene ble enten foretatt hjemme hos informanten, på kafé og ved et tilfelle i 

personens moské. Jeg lot informantene selv bestemme hvor de ville utføre intervjuene slik at 

de kunne velge det som passet dem selv best. Omstendighetene rundt intervjuet hadde en 

tydelig innvirkning på samtalens varighet og form. De to intervjuene som ble foretatt hjemme 

hos informantene ble de lengste (rundt tre timer) og mest uformelle, med mye utenomsnakk, 

mens det som ble foretatt i moskeen ble betraktelig kortere (cirka én time) og fikk et mer 

formelt preg. De tre intervjuene som jeg foretok på en kafé, varte i halvannen til to timer. 

Personen som ble intervjuet i moskeen ville ikke ta opp intervjuet på bånd, med begrunnelse 

om at han ikke først hadde spurt menigheten om lov til dette. Jeg forsøkte da å forklare at det 

var som privatperson og ikke som representant for menigheten jeg ville intervjue ham. Da han 

likevel ikke ville ta opp intervjuet, ville jeg ikke presse ham og noterte isteden.  
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2.6.2 Intervjuguide, transkribering og analyse 

Intervjuguiden ble utarbeidet etter hvert som jeg fikk ideer fra feltet og den ble revidert etter 

de to prøveintervjuene. Den fikk så seks hovedtemaer: religiøs identitet knyttet til 

Irak/Pakistan, synet på sjiahistorien og religiøse forbilder, forholdet til marja al-taqlid, 

forholdet til sunniislam, pilegrimsferd og bruk av Internett, med underspørsmål under hvert av 

disse (intervjuguide, se vedlegg 1). Det var imidlertid viktig for meg at intervjuet skulle ligge 

nærmest mulig opp til en vanlig samtale slik at personene selv kunne ta opp det de syntes var 

viktig å få frem. Intervjuguiden ble derfor ikke fulgt hele tiden, men var mer en huskeliste for 

meg selv når det gjaldt hva vi hadde vært innom av temaene. Den viste seg også å være i 

lengste laget, og de to siste temaene ble derfor nedprioritert og er derfor heller ikke 

fremtredende i analysen. 

Alle intervjuene, bortsett fra ett ble tatt opp på bånd og transkribert så ordrett som 

mulig av meg etterpå. Ved bruk av sitater i oppgaven har jeg likevel valgt å rette opp i 

grammatiske feil og ordstillinger for å gjøre teksten mer leservennlig. Dette har jeg også gjort 

av respekt for informantene, slik at de fremstår like reflekterte som jeg opplevde dem i 

intervjusituasjonen. Som Kvale påpeker er det uansett språkferdigheter stor forskjell på 

muntlig og skriftlig tale, og direkte transkripsjoner kan derfor virke usammenhengende og 

framstille personen i et dårlig lys. Siden det er meningen i det som er sagt og ikke det 

sosiolingvistiske som er viktig i analysen har det heller ikke vært hensiktsmessig å gjengi 

sitatene ordrett (Kvale 2001: 106f). Forklaringer og oversettelser på begreper, som jeg har satt 

inn i sitatene, er markert med klammer […].  

Prosessen fra en muntlig samtale, til en ferdig tekst, innebærer slik en rekke 

tilpasninger av det som ble sagt i intervjuene; både gjennom transkripsjonen, bearbeiding av 

teksten og gjennom min senere tolkning av det som ble sagt. Jeg har forsøkt å gjengi så 

oppriktig som mulig det informantene fortalte meg. Likevel er det viktig å påpeke at analysen 

til syvende og sist er min fortolkning av det som har blitt fortalt meg, og at en annen person 

muligens ville vektlagt andre meningsstrukturer.     

 

2.4 Kildemangfold   

Ifølge Kraft og Natvig har man i religionsvitenskapen ikke hatt én bestemt metodetilnærming, 

men kombinerer isteden ulike metoder for å få informasjon om temaet religion. 



21 

 

Feltarbeidsstudier vil derfor ofte kombineres med studier av tekster og historiestudier (Kraft 

og Natvig 2006: 7). Studiet av den sjiamuslimske historien blir således viktig for å få en 

forståelse av hva som kjennetegner gruppen i dag, ikke minst fordi sjiamuslimene selv er så 

opptatt av å minnes den religiøse historien, og av hva som er en korrekt forståelse av denne. I 

begynnelsen av arbeidet med oppgaven brukte jeg mye tid på å sette meg inn i forsknings-

litteraturen om ulike sjiamuslimske samfunn og den historiske konteksten. Det slo meg 

imidlertid i møte med informantene at jeg hadde oppnådd lite av den kunnskapen de vektla 

mest, nemlig fortellingene rundt livene til de ulike medlemmene av Profeten Muhammeds 

familie. Disse historiene ble formidlet meg både gjennom forklaringer av ritualene og diktene, 

oversettelser av taler, på seminarer, og gjennom bøker jeg ble overrakt. De mange 

helligdagene sjiamuslimene har i løpet av året, er viet til å minnes disse personenes liv. 

Observasjon på et seminar, arrangert av Den Islamske Ungdomsorganisasjonen i 

Norge, der flere temaer ble tatt opp til diskusjon, hjalp meg også med å finne ut hva som var 

viktige temaer blant sjiamuslimer i Oslo. Jeg kunne dermed lettere posisjonere mine 

informanter i forhold til disse skillelinjene, og samtidig fikk jeg ideer til hvilke temaer jeg 

skulle ta opp i intervjuene. I tillegg til de to seminarene jeg deltok på, var jeg også med i et 

opptog som ble arrangert som et samarbeid mellom alle moskeene i anledning ashura-dagen, 

som er en av de viktigste høytidsdagene i året blant sjiamuslimer. 

Flere av informantene mine henviste meg også til nettsider de mente var gode kilder, 

som ofte var nettsider til ulike religiøse lærde som de fulgte. Jeg fikk også et par ganger 

tilsendt linker til YouTube-videoer med opptak av sjiaritualer, hellige steder eller 

dokumentarer. Informasjonen jeg har fått herfra har jeg ikke brukt direkte i oppgaven, men 

den har vært nyttig for å danne meg et generelt bilde av hva informantene er opptatt av. 

Internett ble dessuten brukt aktivt i innhentingen av informasjon om de ulike moskeene og 

organisasjonene som eksisterer i Oslo. En del av disse er imidlertid på arabisk, persisk eller 

urdu og dermed ikke tilgjengelige for meg.  

Jeg har også benyttet meg av internettkilder av en mer formell karakter som ssb.no, 

der jeg har funnet statistikk på hvor mange i Norge som kommer fra land med stor 

sjiamuslimsk befolkning. På fylkesmannen.no har jeg sett etter hvilke trossamfunn som er 

registrert og hvor mange medlemmer de har. I tillegg søkte jeg Fylkesmannen om å få tilgang 

til den informasjonen de har registrert i sine arkiver om de sjiamuslimske trossamfunnene i 

Oslo. Internettsidene til CIA, the world factbook og Utlendingsforvaltningens fagenhet for 
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landinformasjon er også brukt for å finne oppdatert informasjon og statistikk om 

sjiamuslimske grupperinger.
7
 

 

2.7 Etiske refleksjoner 

De etiske refleksjonene har vært viktige i hele prosessen med prosjektet mitt, både i forhold til 

utvalg og tema. Sjiamuslimer er en grupper det eksisterer mange fordommer rundt, både blant 

ikke-muslimer og blant sunnimuslimer. Et mål med denne studien er derfor å presentere dem 

på en måte som gir en mer nyansert forståelse for gruppen. 

For å ivareta informantenes anonymitet bestemte jeg meg for å ikke oppgi moské-

tilknytning, alder, eller andre personlige opplysninger enn nasjonal bakgrunn. Jeg anså heller 

ikke dette som avgjørende for analysen. I noen tilfeller har jeg valgt å utelate sitater som 

kunne identifisere personene. Flere av de jeg snakket med insisterte derimot selv på at det for 

dem ikke var viktig å være anonyme og at de ‖ikke hadde noe å skjule‖. Jeg forsøkte da å 

formidle at det for meg likevel var viktig å følge de forskningsetiske retningslinjene, men at 

de selv også hadde et ansvar for å opprettholde sin anonymitet ved ikke å fortelle andre at de 

skulle intervjues av meg. Dette er kanskje spesielt viktig i forskning da informantene kun kan 

ha oversikt over det de selv sier og ikke den videre analysen av deres utsagn, og de har derfor 

ikke selv forutsetninger til å vite hva som skrives om dem (Fangen 2004: 155). 

 Informantene fikk i forkant av intervjuene et informasjonsbrev med en generell 

beskrivelse av prosjektet, samt at deltakelse var basert på frivillighet og anonymitet 

(informasjonsskriv, se vedlegg 2). Jeg spurte i tillegg om de syntes det var greit at jeg tok opp 

intervjuet på bånd. Disse dataene er oppbevart på en sikker måte og makuleres ved prosjektets 

slutt. Prosjektet er ellers godtatt av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og 

gjennomført etter deres retningslinjer for forskning og personvern.   

 

 

 

 

                                                 
7
  CIA the World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon: http://landinfo.no/index.gan?id=6&subid=0 (lest 

29.11.08) 
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3. Sjiaislam  

I det følgende vil jeg gi en kort bakgrunnsbeskrivelse av sjiamuslimske samfunn, historie, 

teologi og ritualer, med særlig vekt på marja-institusjonen. 

 

3.1 Sjiamuslimske samfunn 

Sjiismen har historisk blitt særlig knyttet til Iran og den persiske kulturen. Iran er også det 

landet med størst sjiamuslimsk befolkning, der 89 % av befolkningen er sjiamuslimer.
8
 

Sjiismen har også fått en spesiell posisjon i landet ettersom det Safavidiske dynastiet gjorde 

den til statsreligion i Persia i 1501. Et spesielt vendepunkt skjedde også for religionen ved den 

islamske revolusjon i Iran i 1979 (Sandahl 2004: 96). Iran har derfor vært en støtte og et 

forbilde for undertrykte sjiamuslimske grupperinger i andre land, der de er i minoritet.  

Det er likevel klart at sjiaislam også har dype røtter i arabisk kultur. Imamene var av 

arabisk ætt, de klassiske tekstene er på arabisk, og et av de fremste religiøse lærestedene 

ligger i Najaf i Irak (Vogt 2005: 190). Ulikt iranere som for det meste er persisktalende, deler 

arabiske sjiaer etniske kjennetegn med sine sunni-naboer. Likevel har de ofte ikke hatt de 

samme mulighetene i staten og derfor ofte vært i opposisjon til de lokale myndighetene. I Irak 

anslås ca 60-65
9
 prosent av befolkningen til å være sjiamuslimer som hovedsakelig er bosatt i 

det sørlige og sentrale Irak. Likevel har sjiaene her, sammen med den kurdiske minoriteten, 

vært dominert av en sunnimuslimsk elite, mellom 1921 og 2003 (Nakash 2006: 72ff). Etter 

Gulf-krigen i 1991 ble et spontant opprør utløst av desillusjonerte irakere i sør og nord. Dette 

førte til at de sivile bevegelsene og institusjonene ble rasert av styre i Bagdad. Det sosiale 

vakuumet som fulgte ble fylt med religiøse nettverk og veldedige tilbud som noen ledende 

klerikale hadde opprettet. Samtidig førte krig og usikkerhet til at flere sjiaer søkte støtte i sine 

spirituelle ledere (Jabar 2003: 170f).  

I Saudi Arabia er rundt 8 prosent av befolkningen sjiamuslimer, og utgjør majoriteten 

av befolkningen i provinsene Hasa og Qatif. De saudiske myndighetenes valg av 

wahhabi/hanbali-islam som sin religiøse ideologi på 1700-tallet fikk direkte betydning for den 

                                                 
8
  CIA - The World Factbook, Iran, people: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ir.html#People  
9
  CIA - The World Factbook, Iraq, people: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/iz.html (lest 17. 11.08) 
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mindreverdige statusen til sjiaene i kongeriket (Nakash 2006: 12). Opphavsmannen Ibn Abd 

al-Wahhab fremmet en streng monoteisme og erklærte alle som falt utenfor denne læren for 

vantro. Feiring av Profetens fødselsdag, tro på forbønn gjennom helgener og Profeten, og 

besøk av deres gravsteder ble sett på som flerguderi. Både kristendommen og sjiaislam ble 

erklært for djevelens eget verk (Vogt 2005: 235ff). Saudistyret har også forsøk å eliminere 

sjiamuslimenes identitet, ved å stenge de religiøse institusjonene, ødelegge hellige gravsteder 

og moskeer og forby spesielle sjiaritualer (Nakash 2006: 25). Spredning av myter om sjiaene 

er vanlig i Saudi Arabia, og nylig har man sett forekomsten av en ny anti-sjia generasjon i 

kjølvannet av Gulfkrigen, 11. september angrepene og krigene i Afghanistan og Irak (Nakash 

2006: 45).    

I Bahrain der sjiamuslimene utgjør ca 70 prosent av befolkningen, har sjiamajoriteten 

blitt dominert av den sunnimuslimske al Khalifa familien siden erobringen av Bahrain i 1783. 

(Nakash 2006: 13). Både i Saudi Arabia og Bahrain har kongedømmene satt spørsmålstegn 

ved sjiaenes arabiske herkomst og muslimske tro, og forsøkt å undergrave deres kamp for 

anerkjennelse ved å knytte dem til Iran (Nakash 2006: 21). Gulfstatene Kuwait og Qatar har 

også sjiamuslimske minoriteter på rundt 20-30
10

 prosent og de forente arabiske emirater har 

rundt 16
11

 prosent sjiamuslimer.   

I Libanon utgjør sjiaene rundt 40 prosent av befolkningen, ifølge Nakash, og 

dominerer i Beirut og i visse områder i sør og nordøst. Borgerkrigen i 1974-90 radikaliserte 

libanesiske sjiamuslimer, noe som er synlig i fremkomsten av det islamistiske partiet 

hizbollah tidlig i 1980-årene. Hizbollah har likevel gjennomgått en utvikling der de har gått 

fra å være en militant bevegelse som vil etablere et islamsk styre i Libanon til å bli et politisk 

parti, som i dag også går etter stemmer fra kristne og sunnimuslimer (Nakash 2006: 14). 

  Utenom den arabiske verden finnes det også betydelige sjiamuslimske minoriteter i 

India (ca 10 millioner), Pakistan (20 prosent)
12

 og Afghanistan (ca 19 prosent)
13

 (Vogt 2005: 

192). I Pakistan økte sekteriske konflikter i takt med islamiseringen på 1970 og 80-tallet. 

Staten ville da innføre flere religiøst begrunnede forordninger, som blant annet obligatorisk 

innføring av den religiøse zakah-skatten, som truet sjiaenes interesser. Dette førte til at det 

                                                 
10

  Vogt (2005: 191) oppgir 24 prosent i Kuwait og 20 prosent i Qatar, mens CIA factbook beregner 30 

prosent i Kuwait https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ku.html#People (lest 

17.1108) 
11

  CIA The World Factbook, UAE, people: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-     

factbook/geos/ae.html (lest 17.11.08) 
12

  CIA The World Factbook, Pakistan, people: https://www.cia.gov/library/publications/the-world- 

factbook/geos/pk.html#People (lest 17.11.08) 
13

  Tallene er svært usikre ifølge Vogt (2005). 
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brøt det ut store opprør i 1980. Utover 1990-tallet var det en økning av sjia/sunni-konflikter i 

Punjabprovinsen, der den ekstremistiske sunnigruppen Sepha-e sahaba har gått til angrep på 

sjiamuslimer. Men sjiamuslimene er generelt en godt integrert gruppe i det pakistanske 

samfunnet og mange innehar viktige posisjoner (Vogt 2005: 221). Wahhabismen har de 

senere årene også fått større fotfeste i Pakistan og Afghanistan gjennom ‖talibanisering‖, noe 

som har medført flere angrep på sjiaminoritetene. Taliban består av unge krigere utdannet ved 

wahhabi-inspirerte miljøer i grenseområdene mellom Pakistan og Afghanistan. Disse overtok 

makten i Afghanistan i 1996. 

I Afghanistan sammenfaller religiøs identitet i stor grad med etnisk identitet, og de 

sjiamuslimske hazaraene har lenge vært en forfulgt minoritet, også før taliban tok over 

makten. I 1993 ble rundt 1000 sivile hazaraer drept i en massakre vest for Kabul. Hazaraene 

har opprettholdt sterke bånd til Iran, deres religiøse ledere er ofte utdannet i Qom og Mashad 

og språket deres ligner iranernes farsi.
14

    

 

3.2 Historisk bakgrunn 

Navnet sjiaislam kommer av det arabiske ordet for ‖parti‖, og brukes som en forkortelse for 

shi’at Ali. Uttrykket referer til de som fulgte Ali ibn Abi Talib, Profetens fetter, da det kom til 

uenighet om hvem som var den rette etterfølger og leder av det muslimske samfunnet etter 

Muhammeds død. Mens sunnimuslimer regner Ali som fjerde av de fire rettledede kalifene, 

mener sjiamuslimer at profeten selv pekte ut Ali som sin eneste legitime etterfølger. For ithna 

ashariyya, eller Tolvsekten, er han den første i rekken av en linje på tolv Imamer som 

representerer islams sanne lederskap. Tittelen Imam har dermed en annen betydning enn i 

sunni-terminologi, der den referer til bønneledere
15

. Det ble etter hvert etablert en lang rekke 

sjiaretninger etter uenigheter om arverekkefølgen blant Imamene. Men jeg vil her kun 

konsentrere meg om Tolvsekten som er den største av dem, og statsreligion i Iran (Vogt 1994: 

180f).  

 Profetens familie står altså sterkt innen sjiamuslimenes tro og lære. ‖Husets folk‖ eller 

ahl-al bayt, nevnes en gang i Koranen i sure 33, vers 33 og sjialærde mener at det her 

refereres til Ali, Fatima og deres to sønner Hassan og Hussain. Verset, som har en sentral 

plass i sjiamuslimenes bevissthet, lyder slik: ‖Gud ønsker bare å holde all urenhet borte fra 

                                                 
14

  Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon, Afghanistan: 

http://www.landinfo.no/index.gan?id=401&subid=0 (lest 22.10.08) 
15

  Jeg vil her skille mellom de to betydningene av ‖imam‖ ved å bruke imam, med liten i, om bønneledere 

og Imam, med stor bokstav, om de historiske lederne.  
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dere, dere husets folk, og å rense dere helt‖(Vogt 2005: 186). En sentral episode i 

sjiahistorien, som også brukes for å bekrefte Profetens valg av Ali, er hendelsen ved Ghadir 

Kumm. Den forteller at Profeten tilbake fra pilegrimsferden til Mekka stanset ved 

vanningsstedet Ghadir Kumm og sa: ‖Den som har meg som sin mester, har Ali som sin 

mester. Vær venn av hans venner, Herre, og fiender av hans fiender – hjelp dem som står ham 

bi og avvis dem som motarbeider ham‖ (Vogt 2005: 187). Disse historiene deles også av 

sunnimuslimer, men her vektlegges de annerledes (Vogt 2005: 186). 

 Sjiamuslimene mener derfor at Ali ble forbigått flere ganger da Profetens etterfølger 

skulle utpekes. Hans tålmodighet tillegges gjerne at han ikke ville skape splittelse i det 

gryende muslimske samfunnet. Ali ble endelig valgt til den fjerde kalif i 656, tjue år etter 

Profetens død. Uthman, den tredje kalifen, hadde imidlertid innsatt mange familiemedlemmer 

i viktige guvernørposter. Blant annet den mektige Mu‘awiya, som styrte i Syria. Han nektet å 

anerkjenne Ali som kalif, og mente han skjulte Uthmans mordere. Dette førte til slaget ved 

byen Siffin, som endte uavgjort. Men da Ali gikk i forhandlinger med Mu‘awiya, ble han 

myrdet av noen av sine egne tilhengere som oppfattet det som forræderi (Sandahl 2004: 91). 

Etter Ali overtok først sønnen Hassan tittelen som Imam og ved hans død overtok broren 

Hussain. Samtidig hadde Yasid overtatt lederskapet i Damaskus etter faren Mu‘awiya. Han 

nektet å la islamske regler begrense sin livsførsel, og det eksisterer utallige fortellinger om 

hans umoralske oppførsel.   

 Tross Yasids overlegne styrke bestemte derfor Hussain seg for å ta opp kampen. Han 

samlet en styrke på 78 menn som møtte Yasid ved det slaget ved Kerbala i 680. Hussain led et 

knusende nederlag. Ifølge historien ble han drept med sin yngste sønn på armen, da ville be 

om vann til barnet fra Yasids soldater som hadde stengt av vannforsyningene (Sandahl 2004: 

92). Flere hadith
16

 forteller om grusomhetene ved slaget. Ikke minst mot kvinnene, som 

overlevde, men måtte gå uten vann gjennom ørkenen til fangenskap i Damaskus. Noen 

kvinneskikkelser har fått en spesiell betydning innen sjiaislam. Hussains søster Sayyida 

Zaynab fikk en viktig rolle i å formidle hva som hadde skjedd. Hun talte den onde kalif Yazid 

mitt imot og reddet slik islams sak, ved å bringe brorens budskap videre. Som mor til en hel 

slekt med frelsere har Fatima al-Zahra også fått en viktig betydning i sjiateologien. Hun 

regnes som en av ‖de fjorten rene sjeler‖ som, i tillegg til profeten og imamene, alle er 

ufeilbarlige, allvitende og uten synd (Vogt 2005: 195f).  

                                                 
16

  ‖Normerende fortelling(er) om profeten Muhammed; Profetens tradisjon (sunna); hadith-litteratur; 

klassiske tekstsamlinger, grunnlag for islamsk lov‖ (Vogt 1995: 235)   
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Hussains 22 år gamle sønn, Ali ibn Hussain overlevde også kampene da han var for 

syk til å kjempe, og gjennom hans etterfølgere gikk imamverdigheten videre. Imamene levde 

imidlertid et farefullt liv som ledere av en minoritetsgruppe og, ifølge sjialæren, endte alle sitt 

liv som martyrer ved forgiftning. Da den 11. Imamen døde i 874, hersket det noe usikkerhet 

rundt om han faktisk hadde etterlatt seg en sønn. Den 11. Imamen hadde nemlig levd svært 

isolert som fange av de daværende herskerne av Bagdad. Man kom likevel fram til at han 

hadde en sønn kalt Muhammed al-Mahdi, men at den siste Imamen hadde gått i okkultasjon 

eller skjul. Sjiamuslimene tror således at den tolvte Imamen fortsatt eksisterer, men ikke vil gi 

seg til kjenne før han vender tilbake som Messias på dommens dag (Sandahl 2004: 92f). 

Tenkningen rundt Mahdiens okkultasjon og hans tilbakekomst er en særegen side ved den 

sjiamuslimske imamdoktrinen (Vogt 2005:204). 

 

3.3 Teologi  

Med Imamens okkultasjon oppstod det et maktvakuum i lederskapet av det sjiamuslimske 

samfunnet. Hvem skulle nå tolke skriftene og tilpasse religionen til nye omstendigheter? Etter 

hvert utviklet det seg en gruppe lærde som ble spesialister i å tolke de hellige skriftene på den 

skjulte Imams vegne. Grunnlaget for den sjiamuslimske teologien ble dermed påbegynt først 

et århundre etter den samme utviklingen fant sted i sunniislam. De sentrale prinsippene i 

troslæren skiller seg likevel ikke fundamentalt fra sunniislam. Man har den samme 

vektleggingen av Guds enhet (tawid), profetlæren er felles og likens troen på oppstandelsen 

og dommens dag. I tillegg baserer sjiateologien seg på læren om Guds rettferdighet og læren 

om imamatet.   

Prinsippet om Guds rettferdighet, gjør at man i sjiateologi fremhever skaperverkets 

rasjonalitet som kan forstås gjennom menneskelig forstand. Logikk har også fått en sentral 

plass i sjiamuslimsk rettlære. Læren om imamatet medfører at sjiamuslimske lærde ikke anser 

den guddommelige ledelse som like avsluttet som innen sunnidoktrinen. I sjiateologi sies det 

at det alltid skal eksistere et perfekt menneske som skal lede muslimene både politisk og 

religiøst, på den vei Profeten fikk åpenbart. Sjeik Sadiki, en sentral skikkelse i det afghanske 

sjiamuslimske miljøet i Oslo, påpeker at: ‖Islam er evig og Muhammed er den siste profeten. 
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Muhammed brakte islam, men det var andre som utviklet den. Dette betyr at religionen må 

kunne tolkes til dagens situasjon.‖
17

  

Imamenes kunnskap knyttes også til en esoterisk lære, som overføres fra far til sønn, 

og som omhandler Koranens mer skjulte budskaper. I sjiaislam har mystikken således blitt en 

mer integrert del av religionen enn i sunniislam, der mystikken er knyttet til sufismen (Vogt 

2005: 204ff). Imamlæren betyr også at sjiamuslimene har enkelte andre kilder for troslæren, 

basert på Imamenes tolkninger og egne belæringer. Hadither ble bare godkjent dersom de var 

formidlet av imamene og deres nærmeste (Vogt 2005: 207f). 

   Teologisk skiller likevel ikke den sjiamuslimske lovskolen, kalt jafariskolen etter den 

sjette Imam, seg avgjørende fra den sunnimuslimske. Det er noen forskjeller når det gjelder 

familierett. Blant annet at det er vanskeligere for menn å oppnå skilsmisse og kvinnene har 

mer rett på arv enn ifølge sunnilovskoler. De store debattene dreier seg imidlertid stort sett om 

muligheten innen sjiaislam for å inngå midlertidige ekteskap, de såkalte mut’a-ekteskapene, 

og åpningen for å lyve om sin tro om man er truet, kalt taqiyya (Sandahl 2004: 94f).   

 

3.4 Rituelt fellesskap  

Ifølge David Thurfjell er fromhetslivet sjiaislams kjerne. Dette henger, ifølge han, sammen 

med den eskatologiske teologien som har blitt formet i ventingen og drømmen om den skjulte 

Imamens tilbakekomst. Sjiamuslimenes ofte vanskelige leveforhold har bidratt til å forsterke 

en slik tendens (Thurfjell 1999: 45f). Et særpreg ved det rituelle livet er derfor 

bønnesammenkomstene som er orientert rundt de tragiske hendelsene i sjiamuslimenes 

historie.  

Men mye er også som i sunniislam. Man har de fem daglige bønnene, men det er 

vanlig å slå sammen middags- og ettermiddagsbønnen og skumrings- og kveldsbønnen slik at 

antall bønner blir tre istedenfor fem. Det er også vanlig å be fredagsbønn i moskeen, da det 

holdes en lengre preken. Fredagsbønnen er imidlertid ikke obligatorisk, men heller 

anbefalelsesverdig i sjiaislam. Tirsdager og torsdager har isteden fått en viktig betydning. På 

torsdager er det vanlig å resitere en bestemt bønn som heter dua-e kumail, og som er tilskrevet 

Ali. Disse møtene er ofte svært emosjonelle, og det er ikke uvanlig at tilhørerne faller i tårer 

mens resitasjonen pågår. Tårene har også en bestemt betydning innen sjiatradisjonen. 

Opphavet blir forklart med reaksjonen til de første sørgende ved Hussains grav. Gjennom 
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  Intervju 11.03.08 
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gråten får en bedt om forlatelse for sine synder, renset sjelen og kommer slik sett nærmere 

Gud (Thurfjell 1999: 35).  

 Gjennom året eksisterer det også et stort antall helligdager som knyttes til Imamene og 

den hellige familie. Både dødsdagene og fødselsdagene til 14 ufeilbarlige feires. ‖Det blir 28 

helligdager i året‖, forteller imamen ved al-Redha moskeen i Oslo, ‖fjorten gledesdager og 

fjorten triste. I tillegg har vi tre fester: Id Ghadir, Id ved slutten av Ramadan og ved 

[pilegrimsferden] hajj.‖
18

 Id Ghadir feires for å markere Profetens valg av Ali som sin 

etterfølger (Vogt 2005: 87).  

Sørgeritualene er nok likevel de mest fremtredende i det rituelle liv. Ikke minst under 

muharram som er den viktigste årlige høytiden for sjiamuslimene utenom Ramadan. Da 

markeres nemlig slaget ved Karbala, da Imam Hussain ofret sitt liv for det islamske 

budskapet. Hele måneden er preget av sørgeritualer, som gradvis bygges opp til den tiende 

dagen i måneden muharram, ashura-dagen, som var dagen da Hussain ble drept. Vinteren 

2008 deltok jeg på flere muharram-sammenkomster. Ved en anledning hadde to av de 

arabiske moskeene i Oslo gått sammen om å arrangere muharram. Kvinnene hadde leid sitt 

eget lokale som var stort nok til å få plass til alle. Seremonien er som ellers i moskélivet 

atskilt mellom kjønnene, og kvinnene har et selvstendig opplegg, med egne forsangere og sin 

egen vri på ritualene. Som blant mennene finnes det også kvinner som blir kjent for sine gode 

stemmer og innlevelse i resitasjonen. Disse kvinnene kalles molla, ble jeg fortalt. Denne 

dagen var det en eldre kvinne opprinnelig fra Irak, men bosatt i Danmark, som hadde kommet 

til Oslo for å lede seremonien. Muharram-sammenkomsten, kalt majlis ta’zia, følger et fast 

mønster: med Koranresitasjon, preken (khutba), klagesanger og til slutt et felles måltid (Vogt 

2005: 90). Den eldre kvinnen begynner først klagesangene, na’i, mens de andre sitter på 

gulvet langs veggene. Flere og flere trekker etter hvert sløret ned over hodet, og begynner å 

gråte ettersom resiteringen blir mer innlevende og dramatisk. Etter en times tid tørkes tårene 

med papirruller som sendes rundt, og kvinnene reiser seg opp og danner en sirkel. Det er nå 

flere forsangere som veksler på å synge sanger mens resten gjentar refrengene, samtidig som 

de klapper taktfast med høyre hånd på brystet. Noen av kvinnene er mer aktive og slår seg 

mot pannen, mens de kaster håret mot midten, mens de andre står rundt. 

Over hele den sjiamuslimske verden markeres selve ashura-dagen med offentlige 

prosesjoner. I togene mange steder er det vanlig at mennene pisker seg enten med små 

taustumper, og i noen tilfeller med lenker eller kniver. Dette er en svært omdiskutert praksis, 
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og mens ayatollaher som Khomeini forbød praksisen, er det andre marjaer som mener den gir 

fortjeneste. Også i Oslo har de sjiamuslimske menighetene samlet seg om et felles tog fra 

Grønland til Stortinget på ashura-dagen de siste årene. I 2008 var det imidlertid lite tegn til de 

dramatiske bildene man ser på nyhetene, fra blant annet Libanon og Pakistan, i Oslos gater. 

Toget minnet mer om et tradisjonelt norsk demonstrasjonstog med plakater, paroler og fakler. 

Kvinnene gikk først med barnevogner og mennene fulgte like etter. Slagordene var blant 

annet: ‖Ja, ja til Imam Hussain; ja, ja til fred, nei, nei til terrorisme!‖. Og på de forseggjorte 

plakatene stod det: ‖Imam Hussain sin bevegelse er viktig for hele verden‖ og ‖Hver dag er 

ashura og hvert land er Karbala‖. Vel fremme ved Stortinget ble det holdt taler og appeller 

både på norsk, arabisk og engelsk. Disse handlet blant annet om viktigheten av å kjempe for 

det en tror på, å stå imot despotiske herskere, og å minnes Hussain, som kom med et budskap 

til hele verden.  

 

3.5 Marjainstitusjonen og ulike posisjoner 

Etter den tolvte Imamens okkultasjon på 900-tallet, skjedde det en gradvis overføring av 

Imamens funksjoner og oppgaver til de lærde (Momen 1985: 191). Spesielt viktig for ulamas 

rolle var debatten mellom akhbariskolen, tradisjonalistene, og usuliskolen, som varte fram til 

1700-tallet. Debatten dreide seg om muligheten for nytolkning, ijtihad, under Imamens 

fravær. Usuliene, som fremmet en prinsipiell tenkning og dermed åpnet for ijtihad, vant til 

slutt kampen, noe som har hatt avgjørende betydning for de lærdes rolle i sjiaislam (Vogt 

2005: 210f). Utover 1800-tallet skjedde det også en gradvis institusjonalisering og 

hierarkisering av mujtahidene, de som kan utføre ijtihad, fram til dagens system (Liengaard 

2008: 69).  

 Tittelen ayatollah, som betyr ‖Guds tegn‖, kommer først i vanlig bruk på 1900-tallet. 

Denne tittelen betegner de som når det øverste trinnet i utdanningsforløpet som består av 

årelange studier i både teologi, filosofi, logikk, retorikk og grammatikk og avsluttes med en 

egen avhandling, en risala. I tillegg forutsettes det en evne til å samle tilhengere som vil følge 

den lærdes avgjørelser, og det er disse som avgjør om han blir en ayatollah. Om ayatollahen 

får en tilstrekkelig stor tilhengerskare, og i tillegg utmerker seg med sin lærdom og fromhet, 

kan han få tittelen marja al-taqlid, som betyr ‖kilde til etterligning‖ (Vogt 2005: 214). Ifølge 

Heinz Halm kan alle mujtahider i prinsippet anerkjennes som en marja al-taqlid. Men siden 

1800-tallet har det vært en tendens til hierarkisering av marjaene mot en øverste lærd, som 
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den høyeste autoritet i sin tid. Fram til i dag har det imidlertid vært omdiskutert hvordan en 

slik utvelgelse skal foregå og hvordan kvalifikasjonene skal vurderes. Utvelgelsen av en 

eneste øverste marja al-taqlid kan derfor bare baseres på en generell spontan anerkjennelse. 

Selv om det til tider har eksistert en dominerende marja, som ved Mirza Muhammed Hasan 

Shirazi (d.1895) i Iran, etterfølges alltid en slik periode av rivalisering mellom konkurrerende 

marjaer. Flere er også imot prinsippet om én øverste marja (Halm 1991: 99f). En wikipedia-

artikkel oppgir 26 marjaer i 2008, basert på hvem som har utgitt en risala.
19

 Antallet vil 

imidlertid variere en del ut ifra hvem og hvordan man teller.  

Marjaenes maktbasis baserer seg på at enhver vanlig troende har plikt til å velge en 

levende lærd, og leve etter hans tolkninger av islamsk lov. Dette valget skal tas ut fra en 

rasjonell bedømming av hvem en anser for å være mest kunnskapsrik. De som ikke har 

mulighet til å gjøre denne bedømmingen selv, kan få en som er bedre rustet til å veilede en. 

Systemet er dermed ikke kun et ovenfra bygget hierarki, fra de øverste lærde til vanlige folk, 

men ayatollahenes autoritet blir også avgjort nedenfra (Thurfjell 1999: 34f). Hva som ligger i 

å følge en marja vil naturlig nok variere ut fra personens kapasitet og miljø. I utgangspunktet 

er det forventet at personen som er muqallid, en som følger en bestemt marja, skal leve etter 

hans meninger som er skrevet ned i risalaen. Men i praksis er ikke dette alltid tilfelle. Mange 

har aldri lest en risala og vet ikke hva marjaens meninger er om bestemte saker. Valget vil 

derfor i stor grad være bestemt av hvilken mujtahid som er kjent og av hvem de rundt en 

følger. Likvel er det å følge en marja omgitt av: ‖[…] a strong sense of importance, and 

sanctity is associated with the marja‖, hevder Linda Walbridge (2001: 231).   

Marjaen er både en påminnelse og et symbol på ens tro. Karisma har derfor en viktig 

betydning for marjaens posisjon. Selv om det er visse formelle kriterier som ligger bak en 

utvelgelse, er marja-institusjonen en svært løs og foranderlig organisasjon. Karismaen ses 

enten som et resultat av deres kontakt med den skjulte Imamen eller som en begunstigelse han 

har skjenket dem. For å opprettholde et slikt bilde av hellighet er det viktig at marjaen hever 

seg over dagligdagse sider ved verden og i hvert fall ikke fremstår som materialistisk. Av og 

til kan han også fremstå som heroisk. Selv om det kan være vanskelig for en vanlig 

sjiamuslim å gi en detaljert beskrivelse av en person som er kvalifisert som marja, vil de fleste 

være i stand til å identifisere en når de treffer en, ifølge Walbridge (2001: 241).   

Å følge en marja er like viktig i Vest-Europa som i den muslimske verden, påpeker 

Kari Vogt (Vogt 1995: 82). For sjiamuslimer i Europa vil kanskje andre forhold spille inn i 
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  Wikipedia, List of marjas, current: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_marjas (lest 28.11.08).   



32 

 

valget av marjaen. Er han for eksempel opptatt av de spesielle omstendighetene for muslimer 

som lever i ikke-muslimske stater? Kommunikasjonen kan skje både direkte, ved å ringe 

marjaens kontor, eller gjennom deres representanter, som også befinner seg i Vesten. Marjaen 

mottar også den religiøse skatten khums, fra sine tilhengere, og dette er grunnlaget for deres 

økonomiske frihet. Disse pengene brukes, avhengig av marja, til ulike velferdstilbud som 

skole, sykehus, bibliotek og ayatollahens studenter (Vogt 2005: 215).   

 Alle de store marjaene har sin utdannelse fra et av de viktige universitetene i Najaf i 

Irak eller Qum og Mashad i Iran (Sandahl 2004: 94). Lærestedene i Iran og Irak har gjennom 

historien stått i et konkurranseforhold både når det gjelder ulikhet i fortolkning og i 

innflytelse. Dette forholdet preges også av at persisk og arabisk sjiaislam utviklet sine 

forskjellige egenarter. Fram til 1900-tallet var det Najaf og Karbala i Irak som dominerte og 

tiltrakk seg de største studentmassene og flest pilegrimer. Men på grunn av en tilhardning i 

religionspolitikken, først med det britiske kolonistyret og videre med det sunnidominerte 

Baath-styret i Bagdad, endret dette forholdet seg utover 1900-tallet, og Qom tok over som det 

ledende senteret. Mens det tidligere var iranske lærde som tok tilflukt i Irak fra politiske 

uroligheter i hjemlandet, var det nå flere av de ledende geistlige som dro motsatt vei (Vogt 

2005: 212f).  

 Synet på forholdet mellom religiøs og politisk makt er også et punkt som splitter de 

sjialærde. Etter den tolvte imamens bortgang var det mange som mente at all statsdannelse var 

illegitim, og de holdt seg derfor langt unna politikken. Andre mente at man til en viss grad 

kunne forsøke å veilede og påvirke makthaverne i riktig retning. Dette synet ble mer populært 

med det brutale Qajar-styret i Iran, og mange lærde støttet den konstitusjonelle revolusjonen i 

1905-1911. Motstanden økte også under Reza Sjahs hurtige moderniseringstiltak og det 

mange mente var et vanstyre av landet. Ayatollah Khomeini tok dette steget lengst og utledet i 

løpet av 1970-tallet ideen om velayat-e faqih, om den rettslærdes rett til politisk makt. Denne 

ideen ble etter den islamske revolusjonen i 1979 innlemmet i den iranske grunnloven. Mange 

lærde er imidlertid uenig i denne doktrinen, og i Iran har flere blitt satt i husarrest eller måttet 

flykte fordi de er kritiske til regimet (Vogt 2005: 224ff).  

Utenfor Iran har velayat-e faqih doktrinen og de lærdes politiske involvering både vært 

til inspirasjon og frembrakt kritikk i de klerikale kretser. I Irak vokste også de lærdes politiske 

engasjement utover 1960-tallet. Men ifølge Juan Cole har de irakiske sjiatenkerne stort sett 

hatt en annen forestilling om den islamske staten enn Khomeini. En viktig foregangsfigur her 

var ayatollahen Muhammed Baqir al-Sadr, som grunnla det islamistiske Dawa-partiet, i 
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opposisjon til Baath-regimet. Han så for seg en islamsk republikk, men ikke nødvendigvis 

styrt av de lærde (Vogt 2005: 226, Cole 2006: 6). Dawa-partiet eksisterer fortsatt i dag og ble 

et av de ledende partiene i samlingsregjeringen etter Saddams fall. Baath-regimet slo 

imidlertid hardt ned på alle former for opposisjon og Baqir al-Sadr ble henrettet i 1980, som 

så mange andre religiøse ledere og politiske opposisjonelle på denne tiden. Hans yngste sønn, 

Muqtada al-Sadr, er i dag leder for en fryktet sjiamilits. Han har benyttet seg av sin families 

anerkjennelse og nettverk, men er mer radikal enn lærd, ifølge Vogt (Vogt 2005: 226). 

I dag er det imidlertid ikke den politiske fløyen som har størst autoritet blant de lærde. 

Den marjaen med flest tilhengere i verden i dag, ayatollah Ali Sistani, har valgt en mer 

tradisjonell og tilbaketrukket rolle. ‖Etter Saddam Hussains fall har han imidlertid vist seg 

som en moderat og innflytelsesrik leder og har da også valgt å støtte samarbeid med andre 

grupper […] for å komme fram til en ny styreform for Irak‖, påpeker Vogt (Vogt 2005: 228). 

Han appellerte til deltakelse i valget i 2005, og oppfordret sjiamuslimer i Irak til ikke å 

gjengjelde voldsaksjoner som ble utført mot dem (Cole 2006). Han har slik sett forsøkt å styre 

utviklingen i en mer demokratisk retning, uten direkte å søke maktposisjoner for de klerikale. 

Hans popularitet kan ifølge Walbridge ses på som en følge av hans apolitiske og dermed 

samlende funksjon blant sjiaer både i Irak og andre steder. En viktig betydning er nok også at 

han ses på som arvtaker etter den populære stor-ayatollah Abdul-Kassim Khoui, som 

opprettet et stort antall institutter og skoler i sin tid (Walbridge 2001: 237ff). Gjennom 

etableringen av den internettbaserte organisasjonen Aalulbayt Global Information Center, som 

har informasjon på ikke mindre en 30 språk på sine sider, har han også lyktes å tilpasse seg 

den globale informasjonsverden.
20

 

Ayatollah Ali Khamenei, som er utpekt av den iranske staten som Khomeinis arvtager 

og den offisielle marja al-taqlid, har ikke lyktes å oppnå samme popularitet som sin 

forgjenger. Walbridge ser dette i sammenheng med hans doble rolle som statsoverhode og 

religiøs leder. Han har likevel hatt noe suksess med å vinne tilhengere gjennom 

styresmaktenes støtte til prosjekter utenfor Iran. For eksempel i Pakistan, der sjia-minoriteten 

har vendt seg mot Iran for å få støtte imot dominering av sunni-majoriteten. Walbridge mener 

det iranske forsøket på å institusjonalisere og formalisere marja-posisjonen, likevel har ført til 

en underminering av iranernes posisjon blant sjiamuslimer i verden. I motsetning til Irans 

antagonistiske forhold til USA og Europa, har de irakiske lærde ikke inntatt en like anti-

vestlig posisjon og er dermed også lettere å forholde seg til for sjiamuslimer i Vesten. Ifølge 

                                                 
20
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Walbridge begynner irakere i Europa og USA å erkjenne at det er til deres fordel å styrke en 

forståelse av sjiismen i Vesten, og har blitt mer aktive i organisering og dialogarbeid 

(Walbridge 2001: 236ff).   

 Den iranske marjaen ayatollah Muhammed Shirazi (d. 2001) er en av dem som har 

stilt seg i opposisjon til det iranske regimet, og ble blant annet satt i husarrest i sitt hjem i 

Qom i Iran. Tilhengerne av Shirazi har også blitt utsatt for forfølgelse og tortur.
21

 Etter hans 

død har broren ayatollah Sadiq Shirazi tatt over som marja. Tilhengerne av Shirazi fremhever 

gjerne hans store produksjon av litteratur, over tusen bøker ifølge mine informanter. Han 

fremstilles også som politisk liberal i forhold til det iranske styret og på nettsidene dedikert til 

Shirazi fremheves hans politiske prinsipper som blant annet flerpartisystem, ytringsfrihet og 

ikke-vold.
22

   

En ayatollah som har stilt seg litt utenfor det klerikale etablissementet både i Iran og 

Irak, er Sayyid Muhammed Fadlallah. Han er opprinnelig fra Irak og er utdannet i Najaf, men 

har vært bosatt i Libanon siden 1950-tallet. Der har han fått en viktig betydning i den 

tradisjonelt marginaliserte sjiagruppen, spesielt gjennom sitt sosiale engasjement og 

opprettelsen av flere barnehjem, sykehus, skoler osv. Han har ofte, særlig i Vesten, blitt 

assosiert med det militante og islamistiske Hizbollah, men har ingen formell tilknytning til 

organisasjonen. Mens Hizbollah har vært tilknyttet Irans politikk både økonomisk og 

ideologisk, valgte Fadlallah isteden å støtte Khouis og senere Sistanis apolitiske linje. 

Samtidig avviker han på mange måter fra den tradisjonelle skole, og ifølge Talib Aziz (2001) 

spiller Fadlallah en viktig rolle i redefinering av marja-institusjonen i tråd med endrede 

samfunnsforhold. Han argumenterer for at teologien bør renses fra fortidens kulturelle 

påvirkning og de lærdes populære konsensus, slik at man kan komme fram til religiøse 

prinsipper og juridiske synspunkter som kan anvendes i dagens situasjon. Fadlallah har derfor 

talt for en utvidet bruk av moderne teknologi og vitenskap i kombinasjon med teologien.  

Han har også vist seg som en forkjemper for kvinners rettigheter og rett til å inneha 

politiske og religiøse posisjoner. Slik sett har Fadlallah blitt en talsperson for en progressiv 

form for islam, og han har blitt særlig populær blant kvinner, unge og universitets-utdannede. 

Blant mer konservative og tradisjonelle stemmer har han imidlertid blitt kritisert for å 

kompromisse med Vesten. Aziz mener samtidig at Fadlallah synspunkter kan få bredere 

gjennomslag, gjennom en påvirkning av andre lærde som også blir presset til å tilpasse seg 
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  Amnesty International, Iran: New government fails to address dire human rights situation:  
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endrede samfunnsforhold, som migrasjon, økonomisk likestilling mellom kjønnene og økende 

utdanning. Fadlallahs mer forsonende tilnærming til sunnimuslimer og ikke-muslimer
23

, kan 

også være en fordel for sjiamuslimer i Vesten, hvis minoritetsstatus krever en større grad av 

samarbeid mellom ulike grupper (Aziz 2001).  

  

3.6 Intervju med en representant i Norge 

Ifølge Vogt har de fleste store ayatollahene også sine tilhengere i Norge (Vogt 2000: 84). 

Noen marjaer er mer populære i enkelte moskeer, men de fleste legger vekt på at moskeen 

offisielt ikke skal representere en bestemt marja, men for eksempel presentere fatwaer fra 

ulike marjaer når disse er uenige. Mange følger, som ellers i den sjiamuslimske verden, 

ayatollah Sistani. Men både Khamenei og Fadlallah har også flere tilhengere her. Blant de 

som er kritiske til det iranske regimet, er det mange som følger ayatollah Muhammed Shirazi 

(d.2001) og hans bror og etterfølger Sadiq Hussain Shirazi, og ayatollah Montazeri, som sitter 

i husarrest i Iran. Ifølge Vogt vil noen av de mer konservative lytte til ayatollaher som 

Lankarni eller Makarem Shirazi (Vogt 2000: 84). Mange av de sjiamuslimske afghanerne 

følger den afghanskfødte ayatollahen Korban Ali Kabuli.
24

   

 Som nevnt ovenfor har de ulike marjaene representanter rundt om i verden, kalt 

wakiler, som kan videreformidle spørsmål fra tilhengerne og som kan samle inn den religiøse 

skatten på vegne av marjaen. I dagens situasjon der de fleste marjaene kan kontaktes på mail 

og ofte har internettsider med teologiske utlegninger og de mest stilte spørsmålene med svar, 

er nok wakilens rolle blitt mindre viktig. I løpet av mitt feltarbeid traff jeg to religiøse ledere, 

som var representanter for ulike marjaer i Norge og Europa, i tillegg å være imamer i sine 

respektive menigheter.  

Sjeik Mahmoud Jalloul fungerer som viseimam i Tauheedmenigheten og er også 

Fadlallahs representant i Skandinavia. Jeg spurte han om alle marjaene hadde representanter 

her: 

M. J: Nei ikke alle. Det er mange som må ringe til London for eksempel for å finne en 

representant. Andre ganger må de ringe Iran eller Irak. Fadlallah er veldig kjent for at 

han følger med overalt i verden, ned til det minste, og derfor vil han ha representanter 

nesten overalt i verden. For eksempel når det gjelder her Skandinavia, så sa jeg til han 

at du trenger ikke å ha representanter både i Danmark og Sverige. Det er så nært og 
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  Han mener blant annet sjiamuslimer kan be bak en sunnimuslimsk bønneleder og at det ikke kun er 

muslimer som er tahir, rituelt rene (Aziz 2001). 
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man snakker nesten samme språk. Så jeg får telefoner også fra Sverige og Danmark. 

Så det er kjent her at det er en som er nær, og man kan ta kontakt. 

 

I. J.: Hva slags spørsmål kommer de med? 

 

M. J.: Nei, det går fra ritualene, til praksis og familiekonflikter. En del 

problemstillinger går på hvordan de som muslimer skal kombinere norsk og islamsk 

tradisjon. Siden man bor her, er det greit å gjøre det eller ikke. Skoleproblemer for 

eksempel, det med hijab, det å faste ved ung alder, eller gå på svømmeundervisning, 

eller gå på dans for eksempel. 
 

  I. J: Er det mange Fadlallah-tilhengere i Norge?  

 

    M. J: Ja og de sprer seg nesten over hele landet. Jeg får telefoner helt fra Stavanger og  

til Tromsø. Folk som jeg ikke kjenner, men de tar kontakt til kontoret til Fadlallah og 

da får de beskjed om at det er en representant der. 

 

  I.J.: Men er det sånn at du på en måte misjonerer litt for Fadlallah? 

 

M. J.: Nei vi driver ikke med det. Det er opp til personen selv. Det er vanlig at han 

velger ayatollah først og så henvender han seg til meg hvis han vil stille spørsmål. Så 

jeg prøver ikke å misjonere. Det er ikke en tradisjon at Fadlallah misjonerer for seg 

selv, men heller for islam. Ingen gjør egentlig det. For meg er det ikke sånn at jeg 

forsøker å overtale folk til å velge Fadlallah. Men jeg snakker gjerne om han og hans 

synspunkter og hva som skiller han fra de andre ayatollahene. Så det er naturlig at når 

jeg følger han, så synes jeg at han er den beste som kan følges ikke sant. Det er helt 

naturlig. Det er det de andre også mener når de følger en ayatollah.   

 

I. J.: Hvorfor valgte du å følge akkurat ham?  

   

M. J.: Jeg har kjent Fadlallah siden 1982 etter Israels invasjon i Libanon, da vi begynte 

å høre på hans taler. Da var jeg fjorten år. Hans måte å tale på er helt fantastisk, den 

trekker deg for det første. For det andre så er han veldig logisk i det han sier. […]For 

det tredje har vi erfart at han følger med på alt som skjer i verden og ikke bare i et 

bestemt område, og ikke kun noen saker. Og derfor valgte jeg å følge en mann som 

følger med i alt som skjer, fordi du da føler deg mye tryggere og at du får svar på alt 

du lurer på hos han. For det tredje er han en sterk person som har klart å komme med 

nye tanker […]. Og det er spesielt i synet på kvinner. Den siste fatwaen var under den 

internasjonale dagen for kvinner, hvor han sier at kvinner til og med kan slå mannen 

sin, for å forsvare seg selv. Det er ikke så lett å komme med sånne utspill i den østlige 

delen av verden. Det er mange som reagerte på det, og jeg fikk mange telefoner: 

Hvorfor sier han det? Og hva begrunner han det med? Og da svarte jeg med 

spørsmålet; hva begrunner du å slå kona di med? For det er ikke lov i islam å gjøre 

det. Da ba jeg dem om å forsvare seg selv. For det andre må du tenke på din egen 

datter, hvis hun kommer hjem til deg med rødt øye og sier at mannen hennes har slått 

henne, og så forvarte hun seg selv og slo han istedenfor. Da ville de tatt imot det som 

en naturlig reaksjon. Dette er bare et eksempel på at han går inn på et område som ikke 

så mange andre... 

 

I. J.: Ja, han er litt kontroversiell? 
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M. J.: Ja, på en måte. Han tør å si sin mening helt åpent. Og vi synes det er veldig 

positivt. Fordi en teori utvikler seg veldig bra hvis man angriper den på en slik måte. I 

tillegg så driver han selvkritikk veldig ofte. Altså kritikk av våre, altså muslimers feil. 

Hva har vi gjort feil, hvordan skulle vi gjort ting annerledes og så videre. Og det er det 

ikke mange som gjør. 

 

Jalloul er også opptatt av å fremheve Fadlallahs sosiale engasjement og sier at han bruker den 

religiøse skatten khums til blant annet opprettelse av barnehjem, skoler, helsestasjoner og 

sosialkontor som deler ut penger til fattige og funksjonshemmede, i tillegg til religiøse skoler 

og moskeer.  
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4. Sjiamuslimer i Europa og Norge 

Ifølge Kari Vogt er forholdet mellom sjia og sunnimuslimer i Vest-Europa omtrent det samme 

som i den muslimske verden, ca 10-15 prosent sjiamuslimer og 85-90 prosent sunnimuslimer. 

De fleste kom til Europa på 80-tallet, da den politiske spendte situasjonen i Iran, Irak og Sør-

Libanon skapte store flyktningstrømmer (Vogt 1995: 78). Sjiaene i Europa har dannet ulike 

sentre, ofte med tilknytning til ulike marjaer. Den største av dem er ifølge Vogt den 

internasjonale al-Khoui Foundation som har sitt sete i London, og derfra styrer en rekke 

tilsvarende sentre over hele verden. Ayatollah al-Sayyid Ali al-Sistani i Najaf, har nå tatt over 

etter irakiske ayatollah Khoui (d.1992), og er den marjaen med flest tilhengere i dag i både i 

de muslimske landene og i Vesten (Vogt 1995: 85). En egen stiftelse, Imam Ali Foundation 

med hovedkvarter i London, er rettet særlig mot hans tilhengere i Vesten, med fokus på 

utgivelse av bøker og informasjon gjennom sin nettside.
25

  

Tyskland er det landet i Europa med flest sjiamuslimer, nesten 20 %, vel å merke hvis 

man regner med de tyrkiske alievittene. Landet fikk allerede i 1953 sin første sjiamuslimske 

moské, som ble bygget av noen iranske kjøpmenn med støtte fra ayatollah Boroudjerdi i Qom 

(Vogt 1995: 79). I 2004 initierte senteret det første møtet for en union for sjiamuslimske lærde 

og forkynnere i Europa, der nær 90 deltakere fra ulike muslimske samfunn i Europa deltok.
26

 

Frankrike er ifølge Vogt nesten fullstendig dominert av sunniislam, men har også noen 

innflytelsesrike sjiamuslimske miljøer og en rekke byer med egne sjiamoskeer (Vogt 1995: 

79f). 

Blant de skandinaviske landene er det Sverige som har den største sjiagruppen. Både i 

Danmark og Sverige kom de første sjiauslimene på begynnelsen av 1970-tallet og var  

sørasiatere og afrikanere med asiatisk avstamming. Det var imidlertid først og fremst på 1980-

tallet at store grupper fra de krigsherjede landene Iran, Irak og Libanon samt utflyttere fra 

India og Pakistan nådde landene. Flertallet av de aktive i de sjiamuslimske miljøene i 

Danmark og Sverige er irakiske (Kühle 2006, Thurfjell 1999).  
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  Press TV, 1st Shia union launched in Europe: 
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4.1 Sjiamuslimene etablerer seg i Norge  

Fremveksten av sjiamuslimske menigheter i Norge minner i stor grad om Sverige og 

Danmarks utvikling. I begynnelsen var de sørasiatiske sjiamuslimene som etablerte seg og 

utover 1980 og 90-tallet kom det til grupper av arabisktalende som etter hvert ble den 

dominerende gruppen. I Norge var det lenge bare en sjiamuslimsk moské, Anjuman-e-

Hussaini, som ble grunnlagt i 1975. Dette var i begynnelsen snakk om en rent norsk-

pakistansk organisasjon, uten noen føringer fra hjemlandet eller andre sjiasentre i Iran eller 

Irak, ifølge Vogt (2000: 34).  

Utover 1980-tallet kom det flere arabisktalende sjiamuslimer, først og fremst irakere 

og sør-libanesere og en liten gruppe farsi-talende iranere, som ble aktive i menigheten. Dette 

medførte flere utfordringer i forhold til samarbeidet mellom de ulike gruppene og hvem som 

skulle styre organisasjonen. Uenigheten gikk blant annet på hvem som skulle ha stemmerett 

og være valgbar til styre, og hvor store fullmakter imamen skulle ha. Da det ble bestemt at 

bare pakistanere kunne være med i styret i 1993, besluttet en gruppe å danne sin egen 

menighet Tauheed Islamic Center, med godkjenning fra den iranske ayatollahen Golpaygani. 

Vogt skriver at både styreform og forholdet til Irans linje har vært kilder til uenighet i 

det sjiamuslimske miljøet. Både Anjuman og Tauheed er ifølge henne tro mot den iranske 

linjen, mens andre er mer kritiske (Vogt 2000: 51f). Det sjiamuslimske miljøet i Norge er 

imidlertid et miljø i rask endring, blant annet på grunn av økningen av immigranter fra 

sjiamuslimske områder som Irak og Afghanistan, og ulike oppfatninger om for eksempel 

politikk eksisterer også innenfor de ulike moskeene. Endringer i sjiamiljøet kan også sees i 

nye organisasjoner som har blitt dannet de seneste årene, som ungdomsorganisasjonen DIN 

og Sjiaimamrådet, som muligens er tegn på at sjiamuslimene er i ferd med å bli mer etablerte i 

Norge. Det finnes ikke noen offisiell statistikk på antallet sjiamuslimer i Norge. Men om man 

regner ut ifra antall personer med landbakgrunn fra Irak, Iran, Afghanistan og Libanon, og 

prosentvis antall sjiamuslimer i disse landene, kan man beregne mellom 30 000 og 50 000 

personer i Norge med i det minste sjiamuslimsk kulturbakgrunn.
27

  

 

                                                 
27

 Basert på tall fra SSB, Tjue største ikke-vestlige grupper i innvandrerbefolkningen, etter landbakgrunn. 

1.1.2004 og 1.1.2007: http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200801/08/tab-2008-02-15-01.html 

 Dette er selvfølgelig et svært usikkert tall. Mange iranere regner seg ikke som muslimer eller religiøse, 

og fra Irak, Afghanistan og Libanon er det ifølge mine informanter prosentvis flere sjiamuslimer som har 

utvandret enn fra andre religiøse grupper. 
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4.2 Menighetene i Oslo 

Fra 1990-tallet har det blitt etablert en rekke nye menigheter etter hvert som den 

sjiamuslimske gruppen har vokst, og ulikheter i kulturell og språklig bakgrunn eller ulik 

oppfatning om organisering har kommet til syne. I Oslo eksisterer det i dag syv etablerte 

menigheter: Anjuman-e Hussaini, Tauheed Islamic Center, al-Redha Islamic Center, al-Huda 

Kultursenter, Muhiban-e-ahlil Bait Centre, Det norske Imam Ali senter og Imam Medhi 

Centre.
28

 Den afghanske sjiamuslimske gruppen i Oslo har også forsøkt å danne sin egen 

menighet, men leier foreløpig kun Bøler samfunnshus ved de store høytidene. Selv om man 

bare kan være medlem i en menighet, er det vanlig at mange benytter seg av de ulike 

moskeene, og mange benytter seg også av sunni-moskeene. Det eksisterer også små 

sjiamuslimske grupper i de fleste større byene i Norge, men jeg har i denne oppgaven 

konsentrert meg om miljøet i Oslo. 

Blant sjiamuslimer er det vanlig å skille mellom moskeer og religiøse kultursentre kalt 

husainiyya.
29

 Mens moskeen krever bestemte retningslinjer; som at den må være bygget som 

en moské etter spesielle forskrifter, at den skal være åpen hele døgnet, at man må følge 

spesielle renhetsregler i den og så videre, er reglene friere for bruken av kultursentrene. Alle 

de sjiamuslimske menighetene i Oslo er kultursentre. Dette begrunnes gjerne med at man da 

ikke trenger å være så streng i forhold til renselsesprosedyrene og hva slags type lokale som 

benyttes, og ikke minst at lokalene får et mye større anvendelsespotensialet. Flere av 

representantene for de ulike menighetene fortalte at de var oppatt av at lokalene skulle kunne 

brukes spesielt av barn og ungdom til fritidsaktiviteter, slik at de hadde trygt sted å være etter 

skoletid og i helgene. Tilgang på ressurser for å bygge en moské etter de riktige retnings-

linjene spiller nok også en avgjørende rolle. Tauheed-senteret har i mange år forsøkt å samle 

penger til å bygge en moské på et området de har kjøpt på Hauketo. Når jeg treffer deres 

viseimam sjeik Mahmoud Jalloul i 2008, har han nettopp kommet hjem fra en reise for blant 

annet å samle inn penger til prosjektet, og han har planene klare for moskébygningen:    

Ja og det blir ikke bare moské, det blir en moské med en tohall, en for arabere og en 

for ikke arabere, så vi kan ha to sesjoner samtidig, det skal bli seks klasserom for 

Koran og morsmålsundervisning og bibliotek, aktivitetsrom og kjøkken, 

selvfølgelig.
30

 

 

                                                 
28

 Dette er navnene som menighetene selv har oppgitt til fylkesmannen for registrering (utenom Imam Ali 

senteret som ikke er registrert her). 
29

 Det er likevel vanlig å omtale kultursentrene som moskeer, og jeg kommer også til å hovedsakelig 

bruke betegnelsen moské her. 
30

 Intervju 19.02.08 
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Jeg vil i det følgende gi en kort presentasjon av de ulike menighetene, basert på samtaler med 

deres representanter, det vil si enten styremedlemmer eller imamer.
  

 

Anjuman-e-Hussaini  

Anjuman-e-Hussaini er som nevnt den første sjiamuslimske moskeen som ble etablert i 

Norge. Moskeen er fortsatt pakistanskdominert og de fleste er fra Punjabi-provinsen og 

snakker derfor punjabi, mens de fleste i den andre moskeen med pakistanske medlemmer 

Tauheed snakker urdu, likevel er taler og undervisning mest på urdu her også, fikk jeg fortalt. 

Det er styret her som har øverste autoritet og inntil for to år siden har de ikke hatt en fast 

imam ved senteret. I 2006 fikk de imidlertid en ung imam med pakistansk opprinnelse og 

utdannelse fra Qom i Iran. Han tar seg av undervisningen av de unge ved senteret, med dars-

undervisning en gang i uka, og holder tale ved fredagsbønn. Menigheten hadde 320 registrerte 

medlemmer i 2006, og har lokaler på Lindeberg.
31

 De fleste i menigheten er Sistani-

tilhengere, får jeg oppgitt.  

 

Tauheed Islamic Center 

Tauheed Islamic Center er som sagt i dag en av de største sjiamuslimske menighetene, målt i 

registrerte antall medlemmer, og skriver på sine nettsider at de har over 725 medlemmer. Til 

forskjell fra Anjuman har de lærde en tydeligere lederfunksjon i Tauheed, selv om det også 

eksisterer et styre her, og i vedtektene står det at ‖Den religiøse lederen (Imam) skal alltid 

være forstanderen av trossamfunnet‖. Hovedimamen er opprinnelig fra India, og i tillegg har 

de en viseimam, som har opprinnelse fra Libanon og tar seg spesielt av de arabisktalende 

medlemmene. Tauheed utmerker seg ved å være en svært flerkulturell menighet med 

medlemmer fra både Pakistan, Irak, Iran, Libanon, India, Afghanistan og noen norske 

konvertitter. Arrangementene i menigheten må naturlig nok ofte inndeles etter språk, 

hovedsakelig arabisk og urdu. Tauheed også lagt stor vekt på undervisning, og startet en skole 

i 1996 kalt Imam Jawad (a.s.), etter den niende Imamen. Skolen er inndelt i en arabisk – og en 

urduavdeling med separate opplegg for barn, kvinner og menn, med undervisning i både 

morsmål og Koranen, fiqh (islamsk rettslære) og etikk etter nivå. 

 

                                                 
31

 Oddbjørn Leirviks hjemmeside: http://folk.uio.no/leirvik/tekster/IslamiNorge.html#statistikk (lest 

20.11.08) 
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Al-Huda kultursenter 

Al-Huda kultursenter ble stiftet i 1997 og hadde ifølge forstanderen 380 medlemmer i 2008. 

De fleste medlemmene har irakisk opprinnelse, mange fra området rundt Karbala, men det 

finnes også noen med iransk, bahrainsk og marokkansk bakgrunn. Mens Tauheedsenteret gikk 

ut av Anjuman-e-Hussaini fordi de mente styrets autoritet gikk på bekostning av imamens, ble 

al-Huda dannet fordi de ønsket en mer demokratisk styreform. I sine vedtekter skriver de at 

‖valg [som] prinsipp avgjør senterets arbeid, styrelse, bestemmelse og program.‖ Det finnes i 

dag to imamer ved moskeen som har vært med fra begynnelsen.  

I vedtektene legges det også stor vekt på at senteret skal bidra til medlemmenes 

integrering i det norske samfunn i tillegg til å kunne bevare sine egne tradisjoner og religiøse 

identitet. De har foruten de religiøse seremoniene både norskkurs, datakurs, engelsk og 

arabiskkurs. Da ayatollah Muhammed Shirazis sønn Murtaza Shirazi, kom til Norge, 

arrangerte al-Huda et seminar med tittelen ‖Islam og konflikthåndtering‖ med fokus på 

demokratiske prinsipper i islam, ytringsfrihet og terrorisme. Al-Huda eier sine egne lokaler 

som ligger i Tøyengata på Grønnland. 

 

Al-Redha Islamic Center  

Al-Redha Islamic Center ble dannet 2002, og har hovedsakelig medlemmer fra Irak, men i 

større grad fra områder i og rundt Bagdad. I likhet med al-Huda er det styret som har det 

øverste ansvaret i moskeen, mens imamens oppgaver først og fremst er å lede bønn samt 

holde tale ved fredagsbønnen. Menigheten har hatt en sterk økning de siste årene, 

sannsynligvis på grunn av en økning av irakiske emigranter, og har i dag ca 800 medlemmer, 

ifølge styret. I al-Redha er de også svært opptatt av å tilrettelegge for ungdommen i moskeen.  

Forstanderen forteller at de har bestilt en projektor for filmfremvisning, slik at ungdommene 

heller vil være der enn å henge rundt i byen i helgene. De har også planlagt et seminar for 

ungdom i hvordan lese Koranen og bli lærd, og en tur til England til et av de store sjiasentrene 

der. De fleste i al-Redha er Sistani-tilhengere, får jeg fortalt.  

 

Det norske Imam Ali senter 

Imam Ali senteret ble opprettet i 2001 og fikk først lokaler samme sted som Trond Ali 

Lindstads skole Urtehagen, men flyttet senere til et lokale de leier på Tveita. Senteret ligger 

under den svenske menigheten i Jakobsberg, som igjen er en del den verdensomspennende 
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sjiaorganisasjonen, Ahl-ul Bayt assembly, med sete i Iran. Siden menigheten ikke er registrert 

hos fylkesmannen, får de heller ikke statsstøtte, men overlever på penger som doneres av de 

som bruker moskeen og støtte fra moderorganisasjonen. Hovedimam i moskeen er iraner med 

utdannelse fra Teheran og Qom. Fordi han holder på med sin doktorgrad i islamsk teologi 

reiser han fortsatt mye til Qom. I tillegg har de en hjelpeimam med opprinnelse fra 

Afghanistan. Det finnes også et styre her som tar seg av det økonomiske og organiseringen. 

I tillegg til iranere er det også mange persisktalende afghanere som benytter seg av senteret, 

samt noen persisktalende irakere. 

 

Muhiban-e-Ahlil Bayt Centre 

I 2001 ble også Muhiban-e-Ahlil Bayt senteret opprettet. Moskeen holder til i 

Grønnlandsleiret og har i dag ca 400 medlemmer. De har ingen fast imam med faglig 

utdannelse, men får besøk av imamer fra Iran i løpet av ramadan og muharram. Medlemmene 

har bakgrunn fra Irak, Iran og Pakistan, og språkene som benyttes er for det meste arabisk og 

urdu. Flertallet av medlemmene her følger også Sistani.  

Tilknyttet moskeen er det også en barne- og ungdomsorganisasjon kalt Ebnae Ahl-al 

bayt, som betyr Profetens families sønner. Det er ca 400 barn og ungdommer som er medlem i 

organisasjonen, halvparten av dem tilhører andre menigheter. De har program hver helg fra 

fredag til søndag. Tilbudet i helgene er foruten islam, arabisk, persisk og urdu-undervisning, 

kino, treningssal, biljard og kulturverksted der barna kan holde på med tegning, søm osv. 

Menighetens lokaler på Grønnland er derfor, i tillegg til bønnerom og kjøkken, innredet med 

treningsapparater, brytemadrass og biljardbord.   

 

4.2 Ulike organisasjoner  

I tillegg til de sjiamuslimske moskeene eksisterer det også et par organisasjoner med en 

sjiamuslimsk profil i Oslo.  

 

Sjiaimimamrådet 

Mahmoud Jalloul er Tauheeds talsperson i Islamsk Råd, som er den eneste sjiamenigheten 

som er med i paraplyorganisasjonen for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge. 

Ifølge Vogt foregikk heller ikke innmeldingen uten debatt i Islamsk Råd da Tauheed søkte om 
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medlemskap i 1997. Noen var bekymret for trosforskjellene og hvorvidt dette kunne påvirke 

IRN, men saken ble til slutt avgjort ved avstemming til sjiaenes fordel (Vogt 2000: 166). 

Ifølge Jalloul selv har dette stort sett vært uproblematisk, selv om det til tider kan være 

vanskelig å få gjennomslag for synspunkter, spesielt når de lærde treffes og han er den eneste 

imamen med sjiabakgrunn. Kanskje er dette også noe av grunnlaget for at det har blitt dannet 

et eget sjiaimamråd den seneste tiden. Jalloul er talsperson for rådet og påpeker at dette er et 

annet type råd med andre oppgaver enn IRN:  

Vi er et imamråd og vi er en del imamer, tretten stykker som har stiftet det her. Men det 

er jo flere som vil søke medlemskap. Og hovedsaken er at sjiamuslimene her skal ha én 

kilde å gå til med sine problemstillinger. Kanskje er jeg som person er kjent blant 

Fadlallah-tilhengere, men ikke blant andre. Og kanskje noen andre ikke vet hvem som er 

representant for Sistani for eksempel, hvis han har en representant her. Eller hvis han 

ikke har en representant her, så kan han i hvert fall henvende seg til oss og så kan vi 

videreformidle til ayatollahen. Men hovedoppgaven er at sjiamuslimene har en kilde å 

referere til, både når det gjelder å praktisere religion og eller sosiale problemstillinger.  
 

Videre er han opptatt av at sjiamuslimer også må mer fram og vise at muslimer ikke er en 

enhetlig gruppe. Dette mener han har blitt spesielt aktuelt etter 11. september og alt fokuset 

som har kommet på muslimer: 

I tillegg ville vi presentere det sjiasynet på en del ting som skjer i verden. For eksempel 

synet på terror. Vi vil ikke at folk i Vesten skal blande terror og Islam. Så derfor tenkte 

vi at vi kan framvise sjiasynet på terror. Ja, for islam, altså muslimer blir sett i helhet når 

det har skjedd et eller annet terrorangrep. Når det skjer noe som for eksempel 

11.september, så er det veldig lett å generalisere og si at alle muslimer er slik. Men det 

kan være en uenighet blant sunnimuslimer om synet på for eksempel bin Laden. Du ser 

at noen er med og noen er ikke med. Men hva er sjiasynet på den personen og al-Qaida? 

Derfor tenkte vi at når vi har et sjiaimamråd kan vi vise at dette tar vi avstand fra. Vi har 

for eksempel sett at i media her i Norge er det bare snakke om sunnimuslimer. Som vi 

betrakter som muslimer, altså sunnimuslimer. Men det er bare sunnimuslimer som 

snakker om sakene, og derfor har vi sett at det er et behov. At vi også må frem og vise 

oss i media og si vårt syn og skille oss fra dem når vi er uenige om konkrete ting, 

istedenfor at folk her generaliserer og tror at vi som sjiamuslimer har det samme synet.  

 

Som vi ser er Jalloul svært opptatt av at sjiamuslimer i Norge må synliggjøre seg selv mer, 

spesielt i forhold til ulike debatter der islam blir satt i sammenheng med terrorisme. Flere 

andre jeg snakket med under feltarbeidet var også opptatt av at sjiamuslimene i Norge måtte 

få en sterkere stemme. Det må likevel sies at Sjiaimamrådet foreløpig ikke har etablert seg 

som en sterk stemme i debatten om muslimer. Flere sjiamuslimer jeg snakket med i løpet av 

feltarbeidet kjente heller ikke til rådet. Dette har nok mange årsaker, som at rådet er relativt 

nytt og at mange av de lærde som er med her også har mange oppgaver i forhold til sine 
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respektive menigheter. Sjiamuslimene i Norge er også som vi har sett en mangfoldig gruppe, 

som det nok er knyttet visse utfordringer til å skulle forene alle. 

 

Den Islamske Ungdomsorganisasjonen i Norge 

Et relativt nytt initiativ i den sjiamuslimske gruppen i Oslo er ungdomsorganisasjonen DIN 

som ble stiftet 29.april 2007. Organisasjonen ble dannet av en gruppe engasjerte ungdommer 

med ulik nasjonal bakgrunn, men ble i startfasen også støttet og oppmuntret av eldre personer 

i miljøet, skriver de på sine internettsider.
32

 Der presenterer de seg også som en uavhengig 

organisasjon både i forhold til andre organisasjoner, politikk og islamske lærde. 

Grunnleggende idealer er demokrati, inkludering og nestekjærlighet og deltakelse er åpent for 

all ungdom uavhengig av: ‖[…] religion, hudfarge, etnisitet, kjønn, funksjonsnivå, språk, 

nasjonal opprinnelse og avstamning‖.
33

 Organisasjonen er altså i prinsippet åpen for alle, men 

de har samtidig en tydelig sjiaislamsk profil på sine nettsider og i en del av seminarene de 

arrangerer. Et av de første seminarene i regi av DIN hadde for eksempel tittelen ‖Imam 

Hussain – menneskehetens frelser‖.  På sine nettsider skriver de dette om sin visjon: 

 DIN har også som mål å øke kunnskap og samfunnsengasjement blant ungdom og 

 bidra til økt dialog og brobygging mellom forskjellige grupper i samfunnet. DIN vil 

 være en arena for styrking av ungdoms kunnskap om Islam slik den ble forkynt av 

 profeten Mohammed (fvmh) og hans hellige familie (ahulbayt) og andre 

 samfunnsrelevante temaer. Samtidig vil DIN møte behovene til dagens ungdom, og 

 tilby aktiviteter som fostrer selverkjennelse, mestring, identitetsforståelse og personlig 

 utfoldelse.
34

 

 

Organisasjonen har et kjønnsblandet styre, men har ofte separate arrangementer for gutter og 

jenter. De arrangerer både seminarer, utflukter, temadager, kurs og forelesninger. Høsten 

2008 arrangert de et seminar i samarbeid med den tilsvarende organisasjonen Unge Muslimer 

Gruppen (UMG) i Danmark, med deltakelse av 105 ungdommer som ble busset ned til 

København.
35

  

 

 

 

                                                 
32

 Den Islamske ungdomsorganisasjonen i Norge sin hjemmeside: http://mindin.no/?action=omoss (lest 

22.11.08) Presentasjonen er også delvis basert på deltakelse på seminarer i regi av DIN. 
33

 DINs hjemmeside: http://mindin.no/?action=omoss (lest 22.11.08) 
34

 DINs hjemmeside: http://mindin.no/?action=omoss (lest 22.11.08) 
35

           DIN, ‖Største seminaret hittil‖: http://mindin.no/?action=00019 (lest 22.11.08) 
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5. Teoretiske perspektiver 

Jeg vil i det følgende gjøre rede for de teoretiske perspektivene jeg har i oppgaven og hvilken 

relevans de har for mitt materiale.  

 

5.1 Transnasjonalitet og migrasjon 

Transnasjonalitetstematikken har hatt en økende interesse de seneste årene, og representerer i 

dag en mengde ulik forskning som har det til felles at de ser på: ‖[…] the multiple ties and 

interactions linking people or institutions across the borders of nation-states‖ (Vertovec 1999: 

447). Ifølge Ulf Hannerz minner transnasjonalitet om globalisering, men begrepet er gjerne 

mer spesifikt og mindre ambisiøst når det gjelder omfang og utbredelse. Fenomenene som 

beskrives er ikke nødvendigvis globale, og trenger heller ikke være internasjonale i den 

forstand at de involverer nasjonalstaten. Transnasjonale aktører kan være både individer, 

grupper, bevegelser og bedrifter (Hannerz 1996: 6). Peter Mandaville foreslår derfor isteden 

begrepet translokalitet, for å understreke at dette ikke nødvendigvis handler om forhold 

mellom nasjonalstatene eller globale fenomener, men ulike lokale bevegelser. To viktige 

aspekter ved translokalitet mener han er; (1) forflyttning av mennesker og (2) veksten i 

kommunikasjon og informasjonsteknologi (Mandaville 2001: 53).  

Transnasjonalitetsbegrepet ble først brukt innenfor migrasjonsforskningen der det har 

blitt en økende bevissthet om at mange migranter opprettholder kontakt med opprinnelsesland 

også lenge etter migrasjon (Furseth og Repstad 2003: 211). Levitt skiller mellom ulike måter 

å være transnasjonal på i migrasjonssammenheng: (1) det er de som reiser ofte i sitt daglige 

liv (2) de som reiser lite, men hvis liv involverer ressurser, kontakter og mennesker som er 

langt unna, og det er (3) de som ikke reiser, men som lever i en kontekst som har blitt 

transnasjonalisert (Levitt 2001a: 198). Ifølge det siste punktet er det nødvendig å se migrasjon 

i lys av en større avterritorialiseringsprosess, der geografi får mindre betydning for 

identitetsdannelse hos individer og grupper (Hannerz 1996). Man kan dermed skille mellom 

transnasjonalitet som konkrete aktiviteter som i migrasjonssammenheng opprettholder kontakt 

mellom vertslandet og opprinnelsesland, og former for bevissthet, identitet og kulturell 

kreativitet i diasporaen (Levitt 2001b).  

I begge tilfeller kan religion spille en rolle gjennom for eksempel religiøse 

institusjoner, pilegrimsreise og utveksling av lærde, eller ved at immigrantene gjennom 
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ritualer og trosforestillinger identifiserer seg med en internasjonal gruppe. Levitt foreslår at 

begrepet transnasjonal religion bare bør benyttes i det første tilfellet, men sier samtidig at: 

―[…] clearly, some migrants use religion to express very localized transnational attachments 

as well as broader diasporic or global commitments.‖ (Levitt 2001b: 19) For en norsk-

pakistaner kan for eksempel hans sjiatilknytning gjøre at han støtter sjiamuslimske grupper i 

Pakistan som jobber for sine rettigheter der, samtidig som han identifiserer en felles sak med 

sjiamuslimer i Libanon, Afghanistan og Irak. Religioners globale nettverk gir slik sett 

utgangspunkt for mer universelle identiteter på tvers av landegrenser (Levitt 2002: 2).  

I migrasjonssammenheng vil ofte religionens betydning bli forsterket, i en gruppes 

forsøk på å bevare sin kulturelle identitet, og for mange som en reaksjon på at de hverken 

aksepteres som fullverdige medlemmer verken av mottakerlandet eller opprinnelseslandet 

(Levitt 2001a: 4). I de mange argumentene for et transnasjonalt perspektiv, kan det virke som 

nasjonalstaten ikke lenger har noen betydning. Christine Jacobsen påpeker at selv om det 

lokale får mindre betydning i en økende globalisert verden, er ikke folk helt frie til å bevege 

seg eller velge sin identitet på hvilken som helst måte, og ut ifra en hvilken som helst 

sammenheng:  

[…]Although processes of globalization engender ―global belonging‖ to a ―global 

Islamic umma‖, such global belonging does not replace imaginaries related to other 

spatial configurations such as Europe, Norway or ―back home‖. (Jacobsen 2006: 150)  

 

Identifikasjon med det globale muslimske fellesskapet kan heller gi en universell basis for å 

danne en norsk muslimsk identitet på tvers av etniske skillelinjer i det lokale muslimske 

samfunnet (Jacobsen 2006: 150). For unge muslimer i Vesten kan en muslimsk identitet, 

basert på et universelt trossystem og et universelt sett av normer, også gi individet en trygg 

forankring som kan lette følelsen av å være i en konstant mellomposisjon, fremhever Jacobsen 

(Jacobsen 2006: 207). 

Omgivelsenes innvirkning kan også ses i at religiøse grupperinger som består av 

migranter ofte overtar organisasjonsformen som kjennetegner vertslandets (i Vesten kristne) 

menigheter, med medlemmer og religiøse ledere (Furseth og Repstad 2003: 209). I Norge må 

for eksempel alle tros- og livssynssamfunn som vil ha statstilskudd registreres med regnskap 

og medlemmenes personnummer hos fylkesmannen, der de også kan søke om konsesjon til å 

utføre giftemål.
36

 Mange trossamfunn utvider også sine oppgaver til å fungere som en type 

samfunnshus med en rekke sekulære tilbud til medlemmene som språkopplæring, sosiale 
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  Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tros- og livssynssamfunn: 

http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=5017 (lest 12.11.08). 
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sammenkomster og sport og fritidsaktiviteter (Furseth og Repstad 2003: 209). Som jeg viste i 

kapittel 4, gjelder dette også de sjiamuslimske menighetene i Oslo. 

 

5.1.1 Islam som transnasjonal religion 

John R. Bowen mener, i motsetning til Levitt, at det finnes deler ved transnasjonal religion 

som ikke kun handler om migrasjon:  

[…] I argue that transnational Islam creates and implies the existence and legitimacy 

of a global public space of normative reference and debate, and that this public space 

cannot be reduced to a dimension of migration or of transnational religious 

movements. (Bowen 2004: 881) 

 

Han tar for seg den interne debatten mellom islamske lærde og intellektuelle i Frankrike, om 

hvordan opprettholde en islamsk livsstil i Vesten, og viser hvordan de i større grad trekker på 

islamske prinsipper og legale tradisjon enn diasporasituasjonen for å rettferdiggjøre egne 

argumenter. Bowen mener derfor at islams historie som en religion i bevegelse, 

kommunikasjon og institusjonell endring har vært et neglisjert felt for å forstå islam i Vesten.  

Flere sider ved islam bidrar til å fremme transnasjonal kommunikasjon blant de lærde. 

Blant annet standardiseringen av Koranen som felles referanse, ett språk (arabisk) for 

vitenskapen og utviklingen av en felles rettslære. Han viser til at islam har flere 

universalistiske sider som bygger opp om en slik praksis, som Koranens budskap om å gå bort 

fra lokale guder og vende seg til den ene transcendente Gud, kalifatet som skulle strekke seg 

over flere regioner og ideen om et verdenssamfunn blant muslimer (ummaen) (Bowen 2004: 

882). Fra begynnelsen av har islams historie vært preget av forholdet mellom islam som en 

universell religion og ulike skoler og tilpasningene til de enkelte samfunn. Bevisstheten om 

det universelle budskapet gir igjen motivasjon og legitimitet til å søke etter den høyeste 

autoritet i islamske saker. Slik dannes skoler og spesielle nettverk for læring og 

kommunikasjon som er mer sosiologisk og historisk spesifikke. Likevel:  

Even those Muslims who refer to their allegiance to a spiritual leader or to the Shiite 

legacy of 'Ali more than to their membership in the worldwide umma would deny that 

Islam is or should be defined or bounded by local or national borders. (Bowen 2004: 

882) 

 

En slik utveksling av ideer på tvers av landegrenser, er altså ikke noe nytt blant muslimer. 

Men utviklingen av moderne teknologi og transportmidler tillater hyppigere og utvidet 

kommunikasjon (Levitt 2001b: 10). I tillegg er det flere sider ved moderne samfunn, som økte 
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lese- og skriveferdigheter, som har gjort at denne debatten ikke lenger kun foregår blant de 

lærde. Vestlige muslimer står i enda større grad fristilt både fra de tradisjonelle religiøse 

autoriteter og opprinnelseskulturenes sosiale og kulturelle bånd, som gjør at de lettere kan ta 

religionen i egne hender (Roy 2006: 151).  

Blant sjiamuslimer i Oslo er det flere praksiser som kan anses for transnasjonale.
37

 Av 

de mer konkrete aktivitetene er pilegrimsferd, både til spesifikt sjiamuslimske helligsteder 

(ziarat) og til Mekka (hajj), og henvendelser til de øverste religiøse lærde som befinner seg i 

Midt-Østen. Blant de lærde foregår det også en utstrakt reisevirksomhet mellom de ulike 

religiøse sentra, både i Vesten og den muslimske verden. Eksistensen av en transnasjonal 

sfære for kommunikasjon vises også tydelig ved at debatter som foregår i Midtøsten også kan 

finnes igjen blant sjiamuslimer i Oslo.
38

  

 

5.1.2 Islam i Vesten: dekulturasjon og objektifisering 

Peter Mandaville (2001) mener at det er i diasporaen, eller det han kaller de translokale rom, 

at mye av den interne muslimske debatten finner sted. De translokale rom oppstår, som nevnt 

ovenfor, hovedsakelig som en konsekvens av forflyttning av mennesker og veksten i 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi. De preges av kulturell kompleksitet og stadige 

skiftninger og glidninger i mening, som følge av at også ideer reiser og dermed endres og 

settes inn i nye sammenhenger. Mandaville er i likhet med Bowen opptatt av den interne 

debatten mellom muslimer er vel så viktig som den mellom ‖islam‖ og ‖Vesten‖, da den sier 

noe om endring. Translokalitet gjør det mulig for muslimer å fokusere på andre former for 

hegemoni enn ‖Vestens‖, nemlig maktasymmetri innen islam (Mandaville 2001).  

 Translokalitet har to tilsynelatende mostridende effekter på ummaen. På den ene siden 

føres spredde samfunn nærmere hverandre gjennom bedret kommunikasjon, slik at den 

forestilte ummaen blir mer troverdig. Samtidig fører den samme prosessen til en bevissthet 

om interne forskjeller. I diasporaen bringes muslimer fra ulike teologiske, nasjonale, 

sekteriske og sosiokulturelle bakgrunner sammen: ‖The umma is affirmed and realised in 

diaspora while simultaneously fragmented, broken down into subunits which generate novel 

combinations‖ (Mandaville 2001: 151). Olivier Roy peker på at i muslimer i Vesten i møte 

med andre tydeligere ser den ‖etniske‖ komponenten ved egen kulturell bakgrunn, samtidig 

                                                 
37

  I motsetning til Levitt, og i tråd med Bowen, vil jeg her også betrakte fenomener, som ikke direkte 

handler om opprettholdelse av kontakt mellom vertsland og opprinnelsesland, som transnasjonale. 
38

  Et konkret eksempel her er debatten rundt muharram-ritualet matam, som jeg beskriver i kapittel 6. 
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som islams universelle sider blir tydeligere i møte med muslimer med annen etnisk bakgrunn. 

Å definere en global muslimsk identitet betyr slik sett å skille islam fra de ulike kulturene til 

fordel for transnasjonale og universelle sett av spesifikke mønstre (Roy 2006: 120).  

Interessen for å finne ut hva islam egentlig er, til forskjell fra kulturen, kan ses i 

muslimers søken etter den autentiske eller opprinnelige islam. En slik søken er ikke noe 

spesielt nytt og kan ses både i Ibn Abd al-Wahhabs
39

 puritanske reformisme, der alt som bar 

spor av folkereligiøsitet, synkretisme og polyteisme måtte elimineres, til de moderne tenkerne 

på begynnelsen av 1900-tallet som mente at kun en gjenopprettelse av islams opprinnelige 

prinsipper kunne rettlede de muslimske samfunn i den moderne tid. De mente at islam var helt 

i tråd med moderne vitenskap og vestlige politiske prinsipper (Cesari 2004). Forskning på 

unge muslimer i dag viser at også de er opptatt av å skille religion fra kultur for å finne et mer 

autentisk islam, som lettere kan forenes med et moderne eller vestlig levesett. Årsaken til at 

muslimske samfunn og grupper ikke har levd i overensstemmelse med disse idealene, 

tillegges gjerne kultur og tradisjon (jf. Jacobsen 2006).  

Muslimer i Vesten opplever også et press fra majoritetssamfunnet til å ha eksplisitte 

svar på de til enhver tid presserende spørsmålene (spesielt etter hendelser som 11. september 

og Irak-krigen). Hva sier islam om for eksempel terrorisme, demokrati, kvinners rettigheter og 

så videre (Roy 2006: 152)? Eickelmann og Piscatori kaller en slik bevisstgjøring og 

definering av hva islam er for ‘objektifisering av religionen‘. Å vite hva islam er og sier om 

ulike tema, blir en forutsetning for enhver ‖gjenfødt‖ eller praktiserende troende (Eickelman 

og Piscatori 1996). 

  

5.1.3 Revitalisering og sekterisme   

Etter Irakkrigen og økende bevissthet i Vesten om sjia/sunni-skillets betydning der, har dette 

sannsynligvis også fått betydning for hva muslimer her må svare på. Flere av informantene 

forteller for eksempel at de selv eller lillesøsken har fått oppgaver på skolen som handler om 

hva som er forskjellen på sjia- og sunniislam. Mange sier også at de får flere spørsmål fra 

nordmenn om de er sjia- eller sunnimuslim nå enn før. Som vi har sett kan oppvåkningen 

blant muslimer globalt føre til en mer universell muslimsk identitet. Samtidig påpeker Roy at 

islamisering ofte medfører en økning i sekteriske og religiøse konflikter innenfor de 

muslimske samfunn. Konkurranse om religiøs legitimitet handler også om hvem som kan si 
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  Opphavsmannen til wahabismen. En reformatisk og puritansk retning som oppstod på den arabiske 

halvøy på 1700-tallet (Vogt 2005: 235). 
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hvem som er en god muslim og ikke. På 1980-tallet var det for eksempel en topp i sekteriske 

konflikter mellom sjia- og sunnimuslimer i forbindelse med boomen av private madrasaer i 

Pakistan (Roy 2006:161). Konkurransen mellom Iran og Saudi-Arabia når det gjelder å 

fremstå som islams fremste voktere og deres sponsing av skoler og institutter i både 

muslimske og ikke-muslimske land, bidrar også til en splittelse av ummaen.  

Mandaville mener at diasporasitasjonen istedet har dempende effekt på sekteriske 

skiller blant muslimer. I minoritetssituasjonen oppøver muslimer i større grad en evne til å 

erkjenne, forklare og debattere forskjellene mellom dem, mener han. Selv om dette kan føre 

til strid, vil forskjellene mellom de ulike retningene som oftest reduseres i diasporaen, som 

følge av at islam blir tatt ut av de nasjonale kontekstene og livsverdenene som opprettholder 

dem. Slik sett gir translokalitet resonans til den koraniske befalingen til muslimer fra 

forskjellige nasjoner om å bli kjent med hverandre (Mandaville 2001: 187). Flere av 

sjiamuslimene jeg har vært i kontakt med har også påpekt viktigheten av å samles på tvers av 

kulturell bakgrunn og sekteriske forskjeller. Mange fremhever også dagens situasjon, med det 

de opplever som stadige angrep på muslimer globalt som en viktig grunn til at muslimer bør 

stå samlet. Til en viss grad er dette også lettere i Norge, der alle likevel er i minoritet, og de 

sosiale vilkårene er bedre. Ofte kan det imidlertid være en utfordring å stå samlet og samtidig 

forsøke å stå for sitt eget syn. Det er kanskje ikke alle temaer som er like åpne for debatt?  

Hvordan informantene ser på dette ‖doble‖ presset, kommer jeg tilbake til i kapittel 6. 

 

5.2 Modernitetsperspektiver 

Begrepene det moderne, modernitet, modernisme, for ikke å si postmodernisme, refererer 

både til en rekke ulike fenomen og prosesser, samtidig som de i stor grad brukes om 

hverandre (Smart 1990). Jeg vil her følge sosiologen Dag Østerberg som knytter begrepet det 

moderne til en kulturell kode. Ifølge han er det tre begreper som er grunnleggende ved det 

som kjennetegner den moderne kulturen eller moderniteten; det frie individet, fornuften og 

fremskrittet. Disse er nært forbundet med en bestemt vestlig kulturell utvikling, men ifølge 

Østerberg er denne i ferd med å bli hovedkoden over hele verden. Samtidig påpeker han at 

den moderne koden hele tiden angripes av andre bevegelser eller motkulturer som er ikke-

moderne, eller til og med anti-moderne. Østerberg nevner blant annet romantikken som et 

eksempel på det sistnevnte (Østerberg 1999: 11ff). Willy Guneriussen mener på sin side at de 

romantiske tendensene, kan ses på som en alternativ modernitet, med større vekt på det 
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emosjonelle, inderlighet og åndelighet (Guneriussen 1999: 86ff). Disse tendensene kan 

isteden ses i forbindelse med den moderne vektleggingen av autentisitet, i betydningen å være 

tro mot personens selv. 

Den økende rasjonaliseringen av samfunnet er, ifølge Max Weber selve 

hoveddrivkraften bak moderniseringsprosessen. Han mente at reformasjonen, og slik 

protestantismen utviklet seg i Europa, hadde avgjørende betydning for fremveksten av en 

disiplinert, instrumentell tenkemåte (Weber i Furseth og Repstad 2003: 95). Ifølge Bruce er 

det tre sentrale trekk Weber vektlegger ved protestantismen som bidro til modernismens 

fremvekst. For det første forkastet Luther det kirkelige hierarki og la isteden mer vekt på 

personlig dyd som vei til frelse. Den andre store endringen ved reformasjonen var bevegelsen 

bort fra ritualer som periodisk renselse, til fordel for en insistering på et regelmessig religiøst 

og etisk liv. For det tredje bidro protestantismens vektlegging av skriften og den enkeltes 

mulighet til å komme i kontakt med det hellige til individualismens fremvekst (Bruce 2003: 

13ff).  

 Mange mener at den sterke framtidsoptimismen og fornuftstroen som kjennetegnet 

moderniteten har begynt å forvitre i vår tid, ikke minst av de som mener vi nå har beveget oss 

over i den postmoderne periode. Andre legger vekt på kontinuiteten mellom det moderne og 

postmoderne. Albrecht Wellmer (1991) ser for eksempel en videreføring av opplysningstidens 

arv i dag, men med mindre utopisme og svakere tro på vitenskapen. Anthony Giddens (1997), 

som foretrekker begrepet senmoderne, mener refleksiviteten er et sentralt trekk ved vår tid. 

Mindre tas for gitt, og sosiale praksiser undersøkes vedvarende og omformes av individet. 

Religiøse tradisjoner utfordres stadig av en slik refleksivitet (Furseth og Repstad 2003: 99).  

Som et resultat av dette mener noen at vi i dag har beveget oss over i en 

posttradisjonell epoke, og at de ‖store fortellingenes tid‖ er over. Paul Heelas påpeker faren 

ved å kategorisere tidsepoker på denne måten. Selv om han ser mange eksempler på nye 

religiøse praksiser som er resultat av individenes frie kombinasjoner og innovasjoner, spesielt 

i ‖new age‖ religiøsitet, er det også et faktum at tradisjonene ser ut til å opprettholde en 

betraktelig vitalitet (Heelas 1998: 8). Ninian Smart ser blant annet mange tegn til 

retradisjonalisering i de moderne samfunn. Med dette mener han at tradisjonene blir 

gjenoppdaget og reformulert i lys av endrede samfunnsforhold. Konservative bevegelser som 

i teorien er doktrinære og filosofisk tradisjonelle, får samtidig mange nye trekk. De kan 

utvikle et nytt syn på ritualene, være i opposisjon til eksisterende autoriteter, ha et nytt sosialt 

engasjement og gjøre bruk av ny teknologi i organiseringen (Smart 1998: 83). Uansett hva 
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man anser som de mest sentrale trekk ved vår tid, kan det være problematisk å karakterisere 

hele verden under ett paradigme, både geografisk og sosialt. Trekk som anses som både 

moderne, postmoderne og tradisjonelle eksisterer samtidig i dag og står i vekselvirkning med 

hverandre.  

  

5.2.1 Islam og modernitet 

Begrepene moderne og vestlig brukes ofte om hverandre da utviklingen av moderne samfunn 

vanligvis knyttes til det vestlige forløpet. Likevel er det viktig å presisere at alt som er vestlig 

langt fra er moderne og mye som er moderne heller ikke trenger å være vestlig. Men siden de 

fleste teorier om modernitet omhandler Europas utvikling, blir det vanskelig å skille de to. 

Dette gjelder ikke minst når man snakker om muslimer i Vesten. Kan man for eksempel si at 

endringer i religiøsitet er en følge av vestliggjøring, av overgangen til ‖moderne‖ samfunn, 

eller er det en følge av endrede samfunnsforhold i de muslimske landene? Siden teorier på 

sammenhengen mellom modernitet og religion er så sterkt knyttet til den vestlige og kristne 

tradisjonen, blant annet i Webers sammenknytning av protestantismen og modernisering, kan 

det være vanskelig å se hvordan utviklingstrekk i islam passer inn i dette bildet. Det blir heller 

ikke lettere av at islam ofte ses på som antitesen av vestlig modernitet, både av noen 

muslimer, som uttrykker seg i anti-vestlige termer, og ikke-muslimer, som mener islam 

representerer et opprør mot ‖Vestens idealer‖.  

Olivier Roy mener at reislamiseringen i nyere tid feilaktig ses på som et forsvar mot 

Vesten og ikke som en konsekvens av globalisering og/eller vestliggjøring. Han skiller altså 

ikke kvalitativt mellom hvordan disse prosessene påvirker muslimer i Vesten og i muslimske 

land. Felles for revitalistiske grupper i muslimske majoritetssamfunn og i en minoritets-

kontekst, er at de i liten grad forholdet seg til staten som et redskap til å fremme islams sak. 

Islamiseringen er i stedet ledsaget av en personliggjøring av tro. Det viktige aspektet å se på 

er derfor ikke religionen i seg selv, men religiøsitet, hvordan de troende forholder seg og lever 

sine liv i forhold til religionen. I motsetning til de teorier som ser på islams oppblomstring 

som tradisjonens reaksjon mot modernisering, mener han i stedet at reislamisering går 

parallelt med svekkelsen av tradisjonelle bånd, med en økende individualisering og med en 

tilpasning til en ny minoritetsstatus i Vesten. Han påpeker samtidig at modernisering ikke 
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nødvendigvis betyr liberalisering og svekkelse av religionens betydning, men likeså godt kan 

føre til neofundamentalisme
40

 som til liberal islam og sekularisme (Roy 2006).  

Sentrale trekk ved Webers moderniseringstese finner vi også igjen i Roys beskrivelse 

av muslimer i dag. Vekten legges på personlig dyd: man skal ikke bare utføre ritualene, men 

leve i overensstemmelse med religionen i det daglige liv. Roy peker også på hvordan mange 

muslimer i dag vektlegger en direkte tilgang til religionen, gjennom å kunne lese og tolke de 

hellige tekstene selv. 

   

5.2.3 Individualisering  

Et av de mest sentrale aspektene ved mange moderniseringsteorier er individets fristilling ved 

overgangen fra tradisjonelle samfunnsformer, som den utvidete familie, landsbyen, 

tradisjonelle kjønnsroller osv. Som vi har sett har både Weber og Roy pekt på 

individualisering som en sentral tendens ved endring i religiøsitet blant de tidlige 

protestantene og blant muslimer i dag. Dette ses blant annet i vektleggingen av en personlig 

religiøsitet og en direkte tilgang til det hellige. Furseth og Repstad mener den økende individ-

ualiseringen uttrykkes på to måter: ‖[...] dels hevdes det at man har faktisk større valgfrihet og 

handlingsromm enn tidligere, dels handler det om å påvise at mennesker mer enn før ønsker å 

velge‖ (Furseth og Repstad 2003: 150). Samtidig er det kanskje ikke like legitimt som før å si 

at man følger sine foreldre av plikt eller respekt. De som ønsker å være tradisjonsbærere og 

konservative, må også aktivt overveie å velge dette blant flere alternativer (ibid.). Det er 

dermed ikke sagt at de strukturelle føringene ikke lenger har noe å si, men avgjørelsene vi tar 

utarbeides i større grad til personlige valg i den refleksive moderniteten. 

 En følge av den religiøse individualismen er en utstrakt subjektivering, eller 

personliggjøring, av religionen. Dette kan ofte medføre en større skepsis mot autoriteter. 

Sannhetsgestalten i religionen er hva en selv føler og ikke bestemt av en ytre autoritet. Mange 

vil derfor si at man nå har gått fra å følge autoriteter til å være opptatt av autentisitet, som 

innebærer ektehet og alvor (Furseth og Repstad 2003: 151). New age religiøsiteten er kanskje 

det fremste eksempelet på individualisering og subjektivering i vår tid, der individet ofte 

fletter sammen elementer fra ulike tradisjoner og religiøse læresystemer etter eget 

forgodtbefinnende. Dette kan kanskje virke fjernt for alle de som fortsatt har en klar religiøs 
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  Roy definerer ‖neofundamentalism‖ som ‖[…] a closed, scripturalist and conservative view of Islam 

that rejects the national and statist dimension in favour of the Ummah, the universal community of all Muslims, 

based on sharia (Islamic law)‖ (Roy 2006: 1).  
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identitet som kristen, muslim, hindu osv. Danièle Hervieu-Léger mener likevel at new age-

religiøsiteten kan tydeliggjøre generelle tendenser som også påvirker de historiske 

religionene. Eksempler på dette er søken etter en personlig autentisitet, viktigheten av 

opplevelse, avvisningen av trossystemer som gir ferdige nøkler til virkeligheten og et 

dennesidig syn på frelse sett på som en form for personlig perfeksjon. Hun mener religiøs 

individualisme ikke er noe nytt i og for seg, men den moderne religiøse individualismen 

kjennetegnes av en større vektlegging av det troendes subjekts autonomi og et mer dennesidig 

fokus. Den spirituelle søken, også tilstede i tidligere religiøs individualisme, inkorporeres slik 

sett:‖ [...] into a psychological modernity characterized by individual concern for the 

perfection of self‖ (Hervieu-Léger 2003: 163). 

 Olivier Roy viser hvordan disse tendensene gjør seg gjeldene blant muslimer. Han 

mener islamsk revitalisme går hånd i hånd med den moderne trenden Hervieu-Léger har 

beskrevet som selvets kultur. Å vende tilbake til islam likestilles med en form for verdslig 

frelse: å ha fred, føle seg vel, å få bedre selvfølelse og verdighet. Han finner blant annet tegn 

på det i alle internettsidene som beskriver hvordan islam er den beste løsningen for sosiale 

problemer som narkotikamisbruk, stress, vold, skoleproblemer osv. Moderne islamister har 

ikke kampanjer for den obligatoriske plikten å bruke hijab men for retten til å gjøre det. De 

spiller dermed heller på moderne konsepter som personlig frihet enn underleggelse av Guds 

lov (Roy 2006:192f). Selv om mange muslimer vil hevde at islam er en altomfattende 

religion, støttes ikke et slikt syn opp om av sosial autoritet. Spesielt ikke for muslimer som 

lever i ikke-muslimske samfunn, der religionen ikke er innbakt i kulturelle tradisjoner og 

lovsystemer. Individet må selv ta ansvar for å lære seg og implementere de religiøse bud i sitt 

daglige liv (Roy 2006: 148).  

 

5.2.4 Autoritet 

Jeg forstår her religiøs autoritet, i tråd med Tina Gudrun Jensens definisjon som en: ‖[…] 

relation , e.g., to religious specialists and movements who mediate interpretations of scripture 

and thus authorize beliefs and practices‖ (Jensen 2006: 643). Religiøs autoritet kan dermed 

referere til både personer, institusjoner, tekster og tradisjon. Som vi har sett peker flere på 

hvordan individualisering i moderne samfunn medfører en svekkelse av tradisjonell religiøs 

autoritet. Inge Liengaard peker i tillegg på hvordan ‖autoritetsmarkedet‖ har vokst, gjennom 

oppblomstringen av hjemmesider, chatterom, religiøse tv-programmer og andre publikasjoner. 

Sannsynligvis vil også offentlige diskurser om islam og religion påvirke muslimers selv- og 
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religionsforståelse. Hvilke kriterier individet velger autoritet uti fra kan slik skifte (Liengaard 

2008: 14ff). Muslimer som bosetter seg i Vesten opplever i tillegg et oppbrudd fra 

opprinnelseskulturen, der de religiøse lovsystemer og autoriteter i større grad er en naturlig 

del av samfunnet. De lever slik sett i en fristilling fra legale, sosiale og kulturelle pressmidler, 

og ikke minst fra myndigheter som ofte vil begrense intern debatt (Roy 2006: 158ff). 

 Roy peker samtidig på hvordan ulama-klassen innenfor sunniislam lenge har vært i 

krise. Det finnes innenfor sunniislam ikke noe formelt presteskap, men de lærde (ulama) har 

tradisjonelt hatt hegemoni over religiøs debatt. Han ser dette i sammenheng med at mange 

muslimske stater har etablert offisielle presteskap som medførte en byråkratisering av den 

religiøse undervisningen og slik hemmet den intellektuelle nytenkningen (Roy 2006: 158f). 

Organisering av religiøs autoritet er imidlertid kanskje et av de punktene der det er størst 

skille mellom sjia- og sunniislam. De lærde innenfor sjiaislam har i større grad styrket sin 

posisjon gjennom den gradvise etableringen av marja al-taqlid-institusjonen fra 1700-tallet 

av, som innebar enhver troende må følge en lærd (marja) (Walbridge 2001: 3f). Den 

intellektuelle vitaliteten kan heller ikke sies å ha gått tapt, slik Roy mener den har blant den 

offisielle klassen av sunniulama. Dette kan henge sammen med at teologien ikke er atskilt fra 

andre akademiske disipliner som filosofi og språkvitenskap, og at nytolkning er en integrert 

del av profesjonen. Ifølge Linda S. Walbridge har de øverste lærde heller fått styrket sin rolle 

de seinere årene, i og med utviklingen av teknologi som har bedret mulighetene for 

kommunikasjon med geografisk spredte trossamfunn (Walbridge 2001: 6). Nakash mener 

dessuten at sjiaulamas uavhengige rolle i forhold til staten, både økonomisk og intellektuelt, 

har bidratt til å opprettholde deres popularitet blant vanlige troende (Nakash 2006:6) 

Spørsmålet er likevel om forholdet til de lærde i sjiaislam har blitt endret som følge av 

migrasjon og individualiseringstendenser. Hva er forholdet mellom å underlegge seg en 

religiøs autoritet og individualisering? Opprettholder sjiismen denne balansen ved å ha flere 

marjaer å velge mellom?  

Men spørsmålet om endrede autoritetsstrukturer er allment og gjelder ikke bare 

sjiaislam. Roy mener individualisering og fragmenteringen av religiøs autoritet ikke bare 

handler om opposisjon til de eldre, men om et nytt syn på kunnskap. Oppløsningen av 

tradisjonell autoritet har medført en demokratisering av den muslimske offentlige sfære: alle 

skal ha tilgang til den religiøse sannheten og alle kan delta i diskusjonen og uttale seg om den. 

Det er et syn på ummaen som et samfunn av likesinnede der karisma og ikke kunnskap, 

bringer ledere fram. Samtidig påpeker han at det tross denne utviklingen er en påfallende 
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stabilitet i dogmatikken (Roy 2006: 167). Andre som Peter Mandaville (2001) og Jocelyne 

Cesari (2004) hevder imidlertid at individualisering og fragmentering av religiøs autoritet 

blant muslimer i Vesten er et steg mot liberalisering av islam, og at det er blant muslimer i 

diaspora eller, i Mandavilles terminologi, i de translokale rom at store endringer i islam først 

vil finne sted. Det er likevel ikke umulig at de alle tre til en viss grad har rett, men har tatt 

utgangspunkt i ulike tendenser som eksisterer samtidig i vestlig islam.  

Shirin Amir-Moazami og Armando Salvatore (2003) er på sin side opptatt av å vise til 

at endring ikke kun skjer som et resultat av individualisering. De mener at et viktig å ta i 

betraktning at muslimsk religiøsitet tar form innenfor en diskursiv tradisjon. De ser på endring 

i religiøsitet i kontinuitet med denne tradisjonen og ikke kun som følge av individualisering. 

Religiøs endring skjer også innenfor institusjonalisert islam. De setter på denne måten 

spørsmålstegn ved ideen om en islamsk doxa, som individualisert islam eventuelt skal endres 

fra. Som Jensen påpeker er den generelle teorien om individualisering av tro relatert til ideen 

om et brudd mellom tradisjon og modernitet, der modernisering knyttes til den vestlige 

verdens forløp (Jensen 2006: 657).  

Christine Jacobsen, som har studert unge muslimer i Norge, argumenterer på en 

lignende måte mot å se individualisering og autoritet som motsetninger: 

I argue that young Muslims‘ relationship to the Islamic tradition is not individualized 

in the sense of being disembedded from authorizing discourses and Islamic authorities, 

but that references to authoritative Islamic sources provide the foundation on which 

opposing viewpoints are articulated. (Jacobsen 2006: 33) 

 

De unge muslimer er i økende grad opptatt av å opplyse seg selv i den islamske tradisjonen 

gjennom bøker, media, seminar-aktiviteter og ved å danne ungdomsorganisasjoner. Dette gir 

en basis for en refleksiv bevisstgjøring rundt religionen, gjennom individets valg og 

anvendelse av ulike autoriteter og tradisjoner. Samtidig eksisterer det en dominerende 

normativ tendens som setter visse autoriteter overandre. Hun mener derfor at vi slik ser en 

paradoksal utvikling mot både en mer individualisert og en mer normativ islam (Jacobsen 

2006: 267ff).  

 

5.2.5 Sjiaislam og modernitet 

Modernistiske tendenser blant sjiamuslimer viser seg i den politiske tenkningen som ble mer 

fremtredende på 1960 og 70-tallet. Dens forkjempere var opptatt av å etablere individets plass 

i samfunnet, konfrontere statens makt og sikre frihet fra fremmede makter. Viktige 
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personligheter er Ali Shiariati fra Iran, Imam Musa al-Sadr fra Libanon og Muhammed al-

Baqr al-Sadr fra Irak. De forente sjiadoktriner med kampen for politisk frihet og sosial 

rettferdighet (Nasr 2007: 105).  

Et nyere perspektiv på modernisering kan ses i Lara Deebs studie av fromme 

sjiamuslimske kvinner i Libanon. Hun viser her at det skjedd endringer i forståelsen av 

muharram-ritualer og historien bak, som følge av modernisering, urbanisering og fremveksten 

av de islamistiske partiene Hizbollah og Amal. Deebs informanter i Libanon er svært opptatt 

av viktigheten av å bruke ens ‘aql (forstand eller fornuft), for å vurdere religiøs kunnskap 

eller praksis for å være sikker på at den gir mening. Hun mener de libanesiske sjiamuslimenes 

fremhevelse av korrekt tolkning av de religiøse kildene, rasjonalitet og personlig søken etter 

kunnskap kan ses i betydningen autentisitet (Deeb 2006: 20f).  

Vektleggingen av bruk av fornuft og rasjonalitet som metode i religiøs studier har 

lenge vært et sentralt prinsipp i sjiaislam, men er tradisjonelt forbeholdt de øverste lærde, 

mujtahidene. At vanlige troende skal bruke sin forstand for å forstå de religiøse tekstene selv, 

er derfor noe nytt. Deeb påpeker at det slik sett eksisterer et spenningsforhold mellom det å 

bruke sin egen fornuft og det å følge en lærd i sjiaislam (Deeb 2006: 23). Samtidig viser hun 

til at de religiøse autoriteter, spesielt ayatollah Sayyid Hussain Fadlallah, også oppfordrer til 

en mer bevisst og rasjonalistisk tilnærming til religionen. 

 

5.2.6 Etiske muslimer 

Jensen skiller mellom to ulike grunnformer for religiøsitet blant konvertittene hun har 

intervjuet og mener at dette også er relevant blant særlig unge muslimer i Vesten. Hun bygger 

her på Olivier Roys skille mellom muslimsk humanisme eller etisk islam og neofundamenta-

lisme. Den ene formen for religiøsitet er spirituell og emosjonell og fokuserer på utforsking, 

følelser, refleksjon og selverkjennelse. Denne religiøsiteten er åpen mot verden og motiverer 

til aktivt engasjement i den, gjennom å ta del i valg, organisasjoner osv. Den andre formen for 

religiøsitet er kjennetegnet av en opptatthet med å følge regler, med hva som er haram (ikke-

tillat) og halal (tillat). Den er orientert mot hva som er sannheten på en fastsatt og udiskutable 

måte. Det er en religiøsitet som er opptatt av underkastelse til Gud og avstandstaking til den 

menneskelige verden. Jensen mener at det er mer nyttig å se på disse posisjonene som poler 

folk kan veksle mellom, og som ikke eksisterer i ren form i virkeligheten (Jensen 2006: 654).  

Selv om Roy presenterer disse som mer atskilte posisjoner vil han også si at de begge 

er et resultat av kulturelle prosesser i moderne samfunn:  
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In stead of representing two clearly antagonistic traditions, the current debate between 

liberal and Salafi Islam offers two different responses to deculturation, uprooting and 

individualisation. The underlying common problematic is about reconciling the self 

with religion, in terms either of norms (Salafism) or values (liberal or ethical Islam).  

                                                                                                                (Roy 2006: 149)  

Han mener samtidig at etisk islam er kjennetegnet av en større vektlegging av grunnleggende 

prinsipper. En god muslim er her ikke en som er besatt av å følge lover og normer, men 

meningen bak, verdier og etikk. Blant de vestlige ‖etiske muslimene‖ tas omgivelsene for gitt 

og ikke som en midlertidig og uholdbar situasjon. Viktige verdier er tålmodighet, 

selvbeherskelse, mild væremåte, omtanke og beskjedenhet. Dette er samtidig verdier som 

også deles med andre religioner og ganske enkelt med andre mennesker. Grensene for 

ummaen blir dermed vagere for den etiske muslimen enn for neofundamentalisten, som i 

kontrast er svært opptatt av skillet mellom de ‖rette‖ muslimene og andre (Roy 2006: 187ff). 

Med vektlegging av meningen bak heller enn ytre framtreden har de etiske muslimene et mer 

universalistisk perspektiv som muliggjør dialog med ikke-muslimer. En slik dialog fremhever 

felles verdier som legitimerer islam i vestlige øyne (Cesari 2004: 87). 

 Et perspektiv som er kjennetegnet av en etisk tilnærming til islam er Abdullah Saeeds 

(2006) Interpreteting the Qu’ran – towards a contemporary approach. Han bruker historisk 

kritisk metode for å studere Koranen, men baserer seg samtidig på en skolastisk tradisjon 

innen islam. Han vil således løsrive de etisk-legale versene fra en bokstavelig tilnærming og 

heller fremme en kontekstuell tilnærming, som vil si en tolkning som tar høyde for den sosio-

historiske konteksten versene ble åpenbart i. Saeed er også opptatt av hvordan meningen i 

Koranen kan relateres til muslimers liv i det daglige og i forskjellige tider, omstendigheter og 

steder, spesielt når det gjelder den moderne periode. Det viktigste er ikke å følge Koranen 

bokstav for bokstav, men å se den som en helhet, mener Saeed. For å gjøre dette er det 

nødvendig å identifisere de viktigste prinsippene som kan lede en i lesningen. Han utleder fra 

dette et hierarki av verdier fra det som er obligatorisk og fundamentalt til det som er mer 

veiledende. Ved å følge en slik metode, mener han at man kan utlede en rekke universelle 

verdier, som ikke tidligere er tilstrekkelig artikulert av lovskolene. Her nevner han blant annet 

grunnleggende menneskerettigheter som talefrihet, likhet for loven, beskyttelse av miljøet og 

beskyttelse av svakerestilte (Saeed 2006: 126ff).  
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6. De unge 

I det følgende vil jeg se på hvordan de seks unge informantene ser på sin religiøse identitet og 

hvordan dette kan ses i lys av de ovenfor beskrevne teorier. 

 

6.1 Religiøs identitet, nasjonsbakgrunn og livshistorie 

Qasim, Muhammed, Noor og Sahra, som alle har irakisk bakgrunn, kom til Norge i løpet av 

1980-tallet, da de var mellom ett og ti år. Mange irakere kom da til Norge som følge av 

Baath-styrets politikk, som i stor grad gikk utover den sjiamuslimske befolkningen. I noen 

tilfeller har foreldrene vært aktive motstandere av regimet. Samtidig forteller flere at man ikke 

nødvendigvis trengte å være politisk aktiv for å oppfattes som opposisjonell. Det å delta på en 

religiøs samling, markere ashura og lignende kunne gjerne være nok for at man ble arrestert 

eller utsatt for forfølgelser.  

Ja og egentlig trenger du ikke være politisk aktiv, altså bare i det hele tatt man har levd 

i en sånn overvåkning uansett hvordan du rører på deg. Hvis du oppsøker en moské 

liksom, eller om de får en mistanke mot deg at man er mer enn en person, blir det en 

frykt for at det dannes en opposisjon. Det er jo noe felles for alle regimer som driver 

med undertrykking og tyranni, at de vil ha fullstendig oversikt uansett om det er 

fotballspillere eller studenter eller hva det måtte være. Man trenger ikke være politisk 

sånn sett, men det blir politisk likevel. (Sahra)    

                                                                                                                                         

Informantenes familie kommer både fra sør og fra området rundt Bagdad. Naturlig nok har de 

vært lite i landet etter at familien flyktet, to av dem har vært der en gang etter at Baath-styret 

ble styrtet.  

I Seynab og Abbas sitt tilfelle, som begge har pakistansk bakgrunn, kom foreldrene til 

Norge før de ble født. De fleste pakistanerne kom til Norge fra begynnelsen av 1970-tallet, 

som arbeidsinnvandrere, og siden ved familiegjenforening. Den religiøse identiteten har 

derfor ikke betydd det samme for migrasjon som for de med irakiske bakgrunn.  

Ja jeg tror det var arbeidsledighet, ja. Så når de kom var de veldig opptatt av å etablere 

seg da. Så det tok jo mye av energien og tiden deres. Å lære språket og komme inn i 

det norske systemet.[…] Ja, så jeg tror siden vi har sluppet den delen da, så har 

religionen, eller søken etter religionen hatt mye mer påvirkning på oss enn det har hatt 

på foreldregenerasjonen. (Seynab) 

 

Mens Abbas mener det eksisterer lite konflikter mellom sjia- og sunnimuslimer i Pakistan, 

sier Seynab at hun opplever det som vanskelig for sjiamuslimer i Pakistan:  
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I Pakistan er det blitt veldig […]. Jeg synes det har blitt veldig mye vanskeligere. 

Fordi vi er i mindretall, på grunn av den wahhabi da, for å si det sånn. De som står 

nærmest taliban, de har stemplet oss som noe veldig slemt og ondt og sånn. Og de har 

angrepet oss både fysisk og denne gangen da vi dro til moskeen, så var det full eskorte 

i moskeen, hvor de ransaker deg og sjekker vesker og alt mulig og.[…] Men nå i 

regjeringen har de begynt å samarbeide da, de har begynt å sitte sammen. Det har 

kommet dialog mellom sjia og sunni og taliban. Men forsatt på bakkenivå, sånn 

praktisk, så er det fortsatt mye usikkerhet, veldig mye vanskelig og man kan ikke stå 

fram og si at man er sjia. 

 

Muligens er det en sammenheng mellom ulike oppfatninger om forholdene i Pakistan, hvilke 

deler av landet informantene har tilknytning til, og hvor mye de har vært der.  

Både Seynab og Abbas fortalte at de på et tidspunkt hadde blitt mer opptatt av islam, 

og at dette hadde hatt en viktig betydning i deres liv. Abbas fortalte at han tidligere hadde 

levd litt ‖på skråplanet‖, men ved hjelp av islam hadde han kommet inn på en bedre kurs. 

Dette hadde også betydning for hans forhold til sjiaislam, siden den religiøse ‖oppvåkningen‖ 

også betød en mer inngående kjennskap til hans sjiamuslimske tilhørighet: 

Før tenkte jeg nesten at jeg hadde en sunnimuslimsk tro. Men så gikk jeg etterhvert litt 

mer inn for å studere forskjellen, og brukte egentlig en del tid på det. Er del av en 

guttegjeng der flere egentlig har blitt mer bevisste sjiamuslimer. 

 

Ifølge Seynab hadde hun hatt en religiøs oppvåkning da hun gikk igjennom en vanskelig 

periode. Hun svarte derfor dette da jeg spurte om hvor gammel hun var: 

Jeg er fire år! Jeg leste det i en bok at det var en som svarte det. Så sa han: hvorfor 

svarte du det? Fordi for fire år siden fant jeg meg selv. Jeg teller ikke de årene jeg har 

vært uvitende. Så jeg vil påstå jeg er fire år. 

                                  

Alle informantene fortalte imidlertid at deres foreldre også var religiøse, selv om de selv 

kanskje var mer opptatt av å finne ut av ting. Mange i foreldregenerasjonen hadde også vært 

med i opprettelsen av de ulike moskeene.   

 

6.2 Sjiamuslimsk identitet 

 

Og jeg kan nevne de viktigste forskjellene sånn politisk […]. Det er at sjiamuslimer 

gjennom tidene hele tiden har vært i revolusjon. Jeg vet ikke hvor mye du har hørt om 

Imam Hussain og hans revolusjon mot Yazid. Det er på en måte en revolusjon mot en 

diktator. Så det har egentlig ført med seg at i sjiaislam så har vi ikke noe som heter at 

kongen eller de som styrer er bra eller dårlig så skal du følge han. Vi har ikke noe sånt. 

Sunnimuslimene har det mer enn oss. Det er veldig interessant det jeg skal si nå for 
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hvis du går i historien og sjekker så finner du ikke en eneste sunnimuslimsk 

revolusjon. (Muhammed)                                                                                                         

 

Et annet ord for troende er mumin, og grunnenheten i dette ordet betyr å være et 

fredelig menneske. Å være sjia betyr å følge Profeten og hans hushold. Deres 

eksempler gjennom handling. Og det viktigste her er kjærlighetsbudskapet. Dette kan 

sammenlignes med kjærlighetsbudskapet til Jesus. Trosmessig betyr det å knytte seg 

selv til Gud og hans sendebud og de hellige skikkelsene som han etterlot seg. (Abbas) 

 

Sjiamuslimene i Oslo er en mangfoldig gruppe og det gjelder også de unge personene som ble 

intervjuet for denne oppgaven. I sitatene ovenfor svarer Muhammed og Abbas nokså ulikt på 

hva de anser som det mest sentrale ved sjiaislam. Som en annen av informantene påpekte, er 

det ikke bare mellom sjia- og sunnimuslimer det er forskjeller. Det er også mange forskjellige 

tolkninger og oppfatninger blant sjiamuslimer. Hvilke aspekter informantene trakk fram 

gjenspeiler både personlighet, interesse og livssituasjon. Ingen hadde imidlertid problemer 

med å svare på spørsmålet og alle ga inntrykk av at dette var noe de hadde tenkt over. Det 

religiøse var for alle en viktig del av deres identitet, som sannsynligvis gjenspeiler at 

personene jeg kom i kontakt med alle var aktive i ulik grad i det sjiamuslimske miljøet – 

enten gjennom organisasjoner eller i moskeen.  

Samtidig er det som Roy påpeker vanskelig å forbli en passiv og ubevisst muslim i 

Vesten, der majoritetssamfunnet til stadighet stiller spørsmål ved ens religiøse identitet (Roy 

2006: 152). Muslimer i Vesten har derfor ofte et mer gjennomtenkt og bevisst forhold til 

religionen, enn muslimer har der religionen er en integrert del av kulturen.  

 Et generelt trekk er likevel fremhevelsen av historiens betydning innen sjiaislam, at de 

følger Profetens familie og ser marja-institusjonen som viktig. Samtidig varierer det en del 

hva informantene legger i disse momentene. Muhammed, som vi har sett, fremhever for 

eksempel den sjiamuslimske historien og arven fra Hussain som avgjørende for hvordan 

sjiamuslimske og sunnimuslimske samfunn har utviklet seg i forskjellig retning. Han er mest 

opptatt av den politiske siden ved Hussains kamp mot urettferdighet og mot den korrumperte 

herskeren Yazid, og ser dette i sammenheng med sjiamuslimske gruppers kamp for 

rettferdighet i dag. Selv om han også påpekte at det meste er likt i sjia- og sunniislam, er det 

ifølge Muhammed et avgjørende skille som går på hvorvidt man står imot urettferdighet eller 

følger autoritetene for enhver pris. Overført til norske forhold mente han dette hadde 

betydning blant annet for hvordan man stemmer i norsk politikk: ‖Finnes på sett og vis en 

høyreside og en venstreside innenfor islam‖.  
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Abbas på sin side var mer opptatt av kjærlighetsbudskapet slik det er eksemplifisert 

gjennom ahl-ul bayt: ‖Spesielt hvordan de behandlet andre mennesker og deres forhold til 

Gud er viktig. Gir eksempler for god moral og etikk.‖ For ham er slaget ved Karbala også en 

viktig hendelse som han knytter til en kamp mellom det gode og det onde. Både Muhammed 

og Abbas fremhever samtidig at kamp ikke nødvendigvis betyr vold.  

Lara Deeb viser at forståelse av Karbala-slaget som revolusjon henger sammen med 

den generelle overgangen fra en indre og passiv til en utadrettet og sosial forståelse av 

hendelsen. Det er ikke lenger nok å sørge over Imam Hussains offer, men man bør isteden 

leve opp til hans eksempel. Revolusjon forstås slik som aktiv handling for å gjøre verden til et 

bedre sted, og ikke nødvendigvis i betydningen rasjonelt å organisere en ny politisk orden 

(som i den franske revolusjon). En vanlig forståelse av Karbala-hendelsen er at Hussain på 

forhånd visste at han kom til å dø. Hans seier begrunnes i hans bevisste selvoffer, for slik å 

redde islams sanne budskap. Det var også derfor han tok med seg kvinnene og barna i sin 

familie, for gjennom deres fornedrelser og vitnemål ville folk forstå budskapet bak hans offer. 

Revolusjonen forstås slik som en moralsk lærdom. Dens sanne budskap er at man alltid må stå 

imot sine undertrykkere, fordi bare gjennom motstand er frihet mulig (Deeb 2006: 151f).  

Muhammed forklarte at Gandhi hadde brukt Hussain som et forbilde i sin revolusjon. 

Et mye brukt sitat fra Gandhi, både på ulike nettsider og blant informantene er: "Jeg lærte fra 

Hussain hvordan jeg kan gå fra å være undertrykt til å bli en vinner‖. At sitatet er fra Gandhi 

understreker revolusjonens ikke-voldelige aspekt, samtidig som Hussain fremstilles som en 

vinner selv om han fysisk tapte slaget. Abbas poengterer at: ‖Hussain lært oss hvordan 

kjempe uten å ty til vold og bryte med menneskelig etikk og moral.‖ Dette forbildet mente 

han også kunne etterfølges i hverdagslivet, hvis man for eksempel så noen i nød, så burde 

man hjelpe uten å tenke på seg selv.  

Ifølge Vernon J. Schubel er den sjiamuslimske fromheten: ‖[…] a historically focused 

spirituality that seeks to understand the divine will through the interpretation of events that 

took place in human history‖ (Schubel 1996: 187). Dette gjelder som vi har sett spesielt 

Karbala-hendelsen, som forstås ‖metahistorisk‖, det vil si at den blir en slags en 

referanseramme for å tolke hendelser i samtiden og gir modeller for hvordan man skal handle. 

De historiske personlighetene blir slik sett også spesielt viktige som idealer og eksempler til 

etterfølgelse. Den personlige lojaliteten og hengivenheten til Profeten og hans familie skiller 

seg ut i forhold til i sunniislam, der fokuset er mer eksklusivt rettet mot Koranen: 
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[T]he shi‘a believe that the Qur‘an is the Book of God because Muhammed says that it 

is, and he can never lie; in contrast, the Sunni believe that Muhammed is the Prophet 

of God because the Qur‘an identifies him as such. (Schubel 1996: 187)  

 

Det er altså en forskjell i prioritet, selv om både sjia- og sunniislam selvsagt anerkjenner 

Koranen og Profetens autoritet.  

Flere av informantene fremhevet også de hellige personene i ahl-ul bayt som viktige 

forbilder: ‖Så det er en helt utrolig historie og helt utrolige personligheter og uten tvil er de 

forbilder for meg å kunne følge selv om det er langt tilbake i historien‖, sier Sahra. Det er 

særlig Seyyida Zeynabs og Fatima Zahras eksempler på sterke kvinnemodeller som blir 

trukket fram. Flere jeg møtte i løpet av feltarbeidet mente at sjiaislam, på grunn av disse, har 

gitt kvinnene en viktigere plass.  

Deeb viser at i tråd med den generelle tendensen mot en mer rasjonell og mer sosialt 

bevisst tolkning av Karbala-slaget, har også kvinnenes rolle i hendelsen blitt refortolket. Før 

ble Seyyida Zeynab portrettert i sorg, gråtende, og hun dro seg i håret mens hun gikk blant de 

døde. Ifølge mange av dagens lærde er ikke dette en korrekt tolkning av hendelsen. Istedet 

vektlegges det at hun hele tiden var i kontroll og ikke lot følelsene ta overhånd. Hun 

framstilles med en eksepsjonell styrke, med mot og tålmodighet. Hennes rolle som sjialeder i 

fangenskap er også framhevet (Deeb 2006: 148). Muhammed ser også Zeynab på en slik 

måte: 

Og vi ser også at kvinnen Zeynab som var hans søster, også stod med. Og uten henne 

hadde ikke revolusjonen blitt ført og kommet til oss i dag. Så det viser hvor viktig 

kvinnens rolle er i politikken. Så det er derfor vi minnes det her vi står for å trekke 

lærdommer av det som skjedde og lære. 

                                                                                              

Informantenes fremhevelse av de kvinnelige personlighetene innen sjiaislam også kan ses i 

lys av at det i Vesten ofte settes likhetstegn mellom islam og kvinneundertrykking, og mange 

er derfor opptatt av å motbevise et slikt bilde. De eksemplariske kvinnerollene viser at islam 

tvert imot verdsetter kvinnenes betydning både i politikken og i familien. Som Karbala, gir 

rollemodellene også holdepunkter og idealer i dagliglivet. Noor fortalte hvordan hun fikk mer 

styrke ved å sammenligne sin egen situasjon med Fatima og Zeynab: 

Så jeg har alltid likt å være som dem da, sterk kvinne. De var også veldig utafor under 

oppveksten. Miljøet ville ikke ha dem med og de og Profeten ble kastet stein på. Så jeg 

følte meg mer som dem da. Så da ble jeg mer religiøs. 

 

Det å være sterk kvinne kan imidlertid også forstås på ulike måter. Seynab så ikke Fatimas 

rolle som først og fremst politisk som Muhammed, men mente hun som mor viste hvor viktig 
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denne oppgaven var og derfor var et viktig forbilde for henne som hjemmeværende.  

Informantene knytter slik sett de religiøse forbildene til sine liv på ulike måter, og historien 

blir således relevant i deres egne liv.  

Et seminar som jeg deltok på i løpet av feltarbeidet hadde tittelen ‖Hussain – 

menneskehetens frelser‖ og var arrangert av den Islamske Ungdomsorganisasjonen i Norge. 

Der ble det blant annet tatt opp hva de som unge muslimer kunne lære av Imam Hussain i 

dag. Svaret var at man kunne lære viktigheten av å våge å stå for noe man tror på. Dette var 

relevant for dem i en ikke-muslimsk kontekst – for eksempel når det gjaldt å gå med slør eller 

i forbindelse med det å skulle overholde tidebønnene. En av deltakerne forklarte det slik:   

Jeg har også følt at det er vanskelig å ikke være som alle andre. At man vil passe inn 

og ikke skille seg ut. Men man må tørre å stå litt utenfor, selv om det kan være 

vanskelig iblant. Nå som jeg vet hva jeg står for føler jeg en større indre ro. Dette er 

også noe jeg tror Imam Hussain følte, selv om alle var imot han. Man føler seg på sett 

og vist frelst, som kristne ville sagt.
41

 

 

Hussains kamp blir slik en kamp som i større grad føres på det individuelle plan, som et 

eksempel på en som turte å stå for noe han trodde på og slik fikk en indre styrke. Det sosiale 

og utadrettede budskapet, som Deeb finner hos de libanesiske sjiamuslimene, blir slik igjen 

omtolket til en mer individualisert forståelse.  

 

6.3 Forholdet til sunniislam  

Men skillene mellom sjia og sunnimuslimene er egentlig veldig få. […] Alle som sier la 

ilah illa-llah [trosbekjennelsen] er muslimer uansett, vi har den samme Koranen, vi 

reiser på samme pilegrimsreise og så videre. Og det er viktig å understreke at 

sunnimuslimer er på en måte våre brødre. Jeg ser på en sunnimuslim som er bror, men 

selvfølgelig en bror kan ta feil og det mener jeg at de har gjort og de gjør, men likevel er 

de brødre. Og det er veldig, veldig viktig å understreke at det er forholdet mellom oss og 

det kommer det alltid til å være. Så vi ser at hvis islam blir angrepet, av vesten eller 

USA, så er det ikke et angrep på sjiamuslimer eller sunnimuslimer, men det er et angrep 

på islam og kun islam. (Muhammed) 

 

I hvilken grad informantene legger vekt på likheter eller forskjeller i forhold til sunniislam 

varierer en del i forhold til tema. Som Muhammed eksemplifiserer her, påpeker de fleste i 

utgangspunktet likhetene mellom de to retningene og at det er mer som forener enn som 

skiller dem. Mitt inntrykk er at sjiamuslimene som minoritet generelt er opptatt av å definere 

seg innenfor det muslimske fellesskap. Mange er også som Muhammed opptatt av viktigheten 
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av at muslimer står samlet ved angrep utenifra. Seynab mener for eksempel at man godt kan 

være seg bevisst forskjellene selv, men man bør helst ikke snakke så mye om det:   

 

Det er viktig å vite hva du selv står for, men man trenger ikke, det er greit å være litt 

sånn… Men man trenger ikke å si det på ansiktet til en person at jeg vet at du er sunni, 

og det og det skiller oss og det og det skiller oss og sånt. Det er greit å vite det, men man 

trenger ikke å bruke det sånn. Man skal klare å sitte sammen. 

 

Ifølge David Pinault møter sjiamuslimer to utfordringer ved å identifisere seg åpent som sjia; 

fra ikke-muslimer, som generelt har negative oppfatninger om muslimer, og fra sunni-

muslimer. Det siste er ofte verst ifølge han: ‖Because Sunni disapproval plays into Shia fears, 

fears of seeming to break ranks, of causing fitna [oppløsende strid], of violating an instinct for 

Muslim solidarity in the face of non-Muslim misunderstanding (Pinault 2001: 217). Flere av 

informantene syntes også å dras mellom ønsket om å synliggjøre sjiaislam som en rik og 

opplyst tradisjon og ønsket om å ikke skape splid med sunni, noe som ofte blir et uunngåelig 

valg. Maren Tveitereid (2007) viser i sin masteroppgave om debattforumet på islam.no at 

sjiamuslimer som fremmer sjiastandpunkt på nettsiden ofte ble møtt med sensur som følge av 

at de oppleves som misjonerende og dermed konfliktskapende. Sjia-sunni ulikheter kunne 

vanskelig tas opp uten at det endte i heftige diskusjoner blant brukerne (Tveitereid 2007: 

87ff). Blant de unge muslimene i MSS og NMU
42

 som Jacobsen studerte, viser hun at det her 

også var viktig å unngå sjia/sunni-tematikk for å opprettholde et bilde av enhet. Samtidig var 

organisasjonene dominert av sunnitradisjonen når det gjaldt teologiske spørsmål, ritualer og 

høytider (Jacobsen 2006: 80f). Dette viser at denne skillelinjen heller ikke er uviktig i en 

norsk sammenheng, og dessuten at sjiamuslimer sannsynligvis ofte må tone ned typiske 

sjiatrekk i samarbeid med sunnimuslimer.  

Flere av informantene mine var samtidig opptatt av å fremheve at det som så ut som 

sjia/sunni-konflikter i Midt-Østen, ofte var grunnet i andre ting. Seynab mente for eksempel at 

sjia/sunni-konflikter i Irak helt og holdent er okkupasjonens skyld: 

Jeg mener det er en bevisst strategi. For hvis du leser historien [...]. Fordi de har levd 

sammen i hundre år – hvorfor akkurat i det året invasjonen skjedde? Det er jo bare to 

pluss to å regne fram det. Så jeg mener at den sjia/sunni-konflikten, den fant ikke sted 

før. Så da det er helt åpenbart for meg at det er en bevisst strategi. 

 

De fleste var opptatt av å fremheve det er mer som forener enn skiller sjia- og sunnimuslimer 

og at de først og fremst definerer seg som muslimer og ikke sjia. Opprettholdelsen av dette 

                                                 
42

  Forkortelser for Muslimsk Studentsamfunn og Norsk Muslimsk Ungdom. 



67 

 

bilde av enhet er imidlertid satt under press under det aktuelle mediabilde og med et økt fokus 

på sjia/sunni-konflikter. Fremhevelsen av den felles motstanderen kan slik være en måte å ta 

oppmerksomheten vekk fra sjia/sunni-konflikter, og heller vise til viktigheten av å stå 

sammen. 

De fleste av informantene mente at det eksisterer få konflikter mellom sjia- og sunni-

muslimer i Norge. Flere pleide å gå eller hadde tidligere også gått i sunnimuslimske moskeer, 

og sjelden opplevd problemer i forbindelse med dette. Det var mest guttene som ofte gikk i 

sunnimuslimske moskeer:   

Altså jeg ber i sunnimuslimske moskeer, altså bare dra for å be. Men sånn å være et 

helt program osv. det blir veldig vanskelig. For det er på en måte to forskjellige 

verdener, to forskjelliger temaer som blir tatt opp. Med forskjellige ritualer, og det gjør 

at det blir veldig vanskelig å samle dem. (Muhammed)    

      

Som Muhammed her forteller, er det forskjell på å dra for å utføre tidebønnene og delta i 

forbindelse med større seremonier. Markering av de sjiamuslimske helligdagene skiller seg 

både i form og innhold fra sunnimuslimske, og det er kanskje derfor ikke så rart at han 

opplever dette som to forskjellige ‖verdener‖. Sahra påpeker også at selv om hun også har 

hatt for vane å gå i sunnimoskeer, er det som oftest mest naturlig for henne å gå i sjiamoskeer 

da man der har tilgang til hodestykket som sjiamuslimer bruker i forbindelse med bønnen og 

fordi hun der kan markere de sentrale seremoniene i forhold til ahl-ul bayt. Qasim forteller 

som de andre at han har mange sunnimuslimske venner og det er derfor naturlig for ham å bli 

med dem når de skal be. Som oftest synes han ikke det er noe problem, men noen ganger har 

han fått reaksjoner på at han ber på en annen måte: ‖Så klart noen sunni som ser veldig rart på 

deg, og du tenker bare nei at du føler at du lukter eller noe sånt. Men jeg bryr meg ikke for å 

si det sånn.‖ I utlandet derimot, både i et arabisk land og i Frankrike, hadde han opplevd 

større problemer som sjiamuslim. Han hadde blant annet blitt kastet ut av en moské og truet 

av en kebabselger.  

 Selv om informantene sjelden opplever at det er direkte konflikter mellom sjia- og 

sunnimuslimer her i landet, peker flere på at de ofte møter misoppfatninger om sjiaislam. 

‖Mange sier blant annet at sjiaer er de som verdsetter Imam Ali høyere enn profeten.‖ I 

hvilken grad informantene har opplevd fordommer, ser også ut til i stor grad henge sammen 

med hva slags personlighet de har. Ifølge Noor kommer hun stadig opp i diskusjoner fordi 

hun liker å diskutere og er opptatt av å si sin egen mening. Hun har derfor opplevd både 

utestengning og mobbing, som følge av at hun vil fremme sjiastandpunkt. Kasim er derimot i 

mindre grad opptatt av å fremheve sin sjiaidentitet: ‖Noen ganger er det noen som spør, ja er 
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du sjia eller sunni, så sier jeg at jeg er muslim. For jeg har ikke lyst til å si at jeg er sjia eller 

sunni. Jeg føler at det er ikke noen stor forskjell.‖ Han opplever det også som mindre 

problematisk å gå i sunnimoskeer. 

Når det gjelder selve moskémiljøene, mener Muhammed at det eksisterer få åpne 

konflikter mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer i Norge. Problemet er heller at det er lite 

kommunikasjon og samarbeid mellom miljøene, ifølge han. Sahra peker på at det ikke kun er 

andres feil at folk vet lite om sjiaislam. De som minoritet må også ta ansvar for å vise seg 

frem og hva en står for: 

Men etter det her som har skjedd med krigen i Irak så har jo sjiaene kanskje kommet 

mer til syne og fått mer verdens interesse. Og da er det kanskje noen som tenker at det 

er på tide at vi bruker denne anledningen til å vise oss fram på riktig måte. At vi 

organiserer oss bedre, men ikke for å legge vekt på skiller, men for å vise at dette også 

er en del av Islam. En rik tradisjon med mange store mujtahider [personer som kan 

utføre ijtihad]. 

     

 

6.4 Wahhabiene og taliban 

Wahhabiislam var et tema som ofte kom opp i samtalene om sjia/sunni-forhold, og i 

sammenheng med hva informantene så på som typisk ved sjiaislam. Wahhabismen, av 

informantene eksemplifisert ved den saudiarabiske staten, ‖taliban‖ og ‖al-qaida‖, 
43

 fremstod 

på mange måter som den versjonen av islam de mente var lengst unna deres eget syn. 

 

Altså makten endte jo etter hvert i kalifen Yazids hender. En hersker som på mange 

måter ikke var menneskelig. Han torturerte, hadde en dårlig utnytting av kvinnene og 

var dårlig på mange andre måter. Han gjorde krav på at Imam Hussain skulle love 

troskap til han. Noe som ville bety det motsatte av Profetens budskap. Det var på en 

måte en kamp mellom det onde og det gode. I dag kan man tenke at dette har relevans 

for de muslimene som kaller seg muslimer, men likevel sprenger seg i lufta, og så 

videre. Kan sammenligne disse med Yazid, for i likhet med han kaller de seg også 

muslimer. (Abbas) 
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skriftkonservatisme og klar en anti-vestlig holdning, kalles gjerne salafisme. Salafistene kan igjen deles inn i den 

konservative, men apolitiske klassen av ulama i Saudi-Arabia, og de militante, kalt ‖salafi-jihadister‖, blant 
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Laden som organiserte det store antall tilreisende jihadister (Vogt 2005: 274).       
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Historien om kampen mellom det gode og det onde, personifisert i den onde Umayyade-

kalifen Yazid og den gode Imam Hussain, er slik sett en kontinuerlig kamp som kan relateres 

til i dagens interne strid mellom de rettmessige og de urettmessige muslimene. Hos 

informantene ble de urettmessige muslimene ofte identifisert som wahhabimuslimer, taliban 

eller al-Qaida. Flere fremhever samtidig at wahhabi-islam er en ekstrem retning innenfor 

sunniislam og at deres tilnærming ikke er representativ for de aller fleste sunnimuslimer. 

Ifølge Abbas er ‖[...] Saudi Arabia egentlig en egen skole som er hverken sjia eller sunni. 

Visse av dem følger Hanafi,
44

 men de følger en mann Wahhab. De følger Yazid.‖ Spredning 

av wahhabi-synspunkter ble derfor ofte sett som opphavet til angrep på sjiamuslimer, både i 

Norge, Pakistan og Irak. 

Midt-Østen eksperten Vali Nasr ser også en slik sammenheng mellom wahhabismen 

og økte sjia/sunni-konflikter:   

Since the 1970s, as Wahhabism has become increasingly influential across the Muslim 

world and become the theological driving force behind Salafist movements, the tenor 

of Shia-Sunni conflict has become more strident. In many ways the grater violence of 

Shia-Sunni conflict in recent years flows from the spread of Wahhabi influence. (Nasr 

2007: 98) 

 

Det virker samtidig som flere mener at sunnimuslimsk ekstremisme også kan ses som en følge 

av at sunnimuslimene generelt har gått bort fra det rette budskapet. Noor mener at det hun ser 

som sunnimuslimenes tilbøyelighet til lettere å ty til vold, har sammenheng med at de har tatt 

en annen vei enn det Profeten og hans familie viste:  

Vi lærte mye av dem [ahl ul-bayt], de var rettferdige og de var imot alt mulig. Som 

jihad, sunnimuslimer tolker nå jihad på en helt annen måte fordi den største jihaden er 

jihaden inni deg. Så de bare sloss og de dreper jo muslimer nå, altså sjia. 

 

Mens sjiaislam ofte blir presentert som avviket innen islam, mener informantene ikke 

overraskende at det er sunnimuslimene som har gått bort fra den rette lære. Dette har ifølge 

Noor, fått fatale konsekvenser i dagens samfunn: 

Veldig stor betydning. Kriger og alt det som skjer når. Forskjeller og folk kan ikke 

gifte seg med sunnimuslimer og det har en stor betydning nå. Det har blitt forskjeller. 

Altså nå er vi to religioner på en måte, vi er ikke én religion.   

 

En annen grunn til at de var opptatt av å markere avstand til wahhabismen, var at de opplevde 

at det var denne versjonen nordmenn og folk i Vesten først og fremst forbandt med islam. 

Kasim mente at dette spesielt var tilfellet etter 11. september:  
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En gang spurte jeg meg sjøl, hvis man spør mange som ikke er muslimer. Som for 

eksempel norske, nordmennene hvis en spør dem, når du hører ordet islam hva tenker 

du? Så tenker de bare terrorist, Osama bin Laden og sånn, ikke sant. 

 

Sahra påpeker at medienes fokus på islam og terrorisme bidrar til at muslimer generelt blir 

satt i bås med disse ekstreme gruppene: ‖Så selvfølgelig ønsker jeg jo liksom å opplyse en 

slik tankegang […] og bevise at dette her er ikke det islam står for da.‖ Noor er også svært 

oppgitt over al-Qaida, og at folk kan tro at dette er islam:  

Og så mitt budskap, mitt mål da her i livet er å vise at islam er ikke terrorisme, det er 

ikke terrorisme, det er en fredelig religion. Og vi respekterer alle religioner, det er jo et 

vers i Koranen som sier at du har din religion og jeg har min religion, jeg respekterer 

din og du respekterer min. 

 

Kasim mener at wahhabismens versjon av islam gjør at folk flest forbinder det å være religiøs 

med å være streng og intolerant, fordi ‖[d]e diskuterer ikke islam. Enten er du kafir [vantro], 

eller du er som oss.‖ Han fremhever derimot at ingen kan si at kun deres versjon er den 

korrekte fordi: ‖[…] hver setning, hvert ord kan man tolke i forskjellige retninger og det kan 

menes mange forskjellige ting.‖ Selv om wahhabiene ofte peker ut andre muslimer som 

vantro, mener han tvert imot at wahhabienes egne tolkninger ofte ikke kan begrunnes i 

Koranen: 

Han Osama bin Laden han mener at det er islam, islam, islam, men det står i Koranen 

at man skal ikke drepe en person, man kan ikke krangle med en person om Gud heller, 

for å si det sånn. Og han dreper folk mens de ber. Og han sier at vi er khariji, det betyr 

vi er vi har tatt en annen retning som ikke er islam. Det er enda verre enn kafir 

[vantro], for kafir vet kanskje ikke hva islam er, men vi vet hva islam er, vi kjenner 

Muhammed og Koranen, men vi ga faen for å si det sånn. 

 

Wahhabiretningens stempling av sjiamuslimer som vantro, eller kafir, er nok også en viktig 

årsak til at flere av informantene har så sterke meninger om dem. Flere av informantene 

fortalte som Noor her at: ‖Altså wahhabiene de sier at dreper du åtte sjiamuslimer så er 

paradiset garantert for deg.‖ Dette utsagnet ble satt i sammenheng med talibans massakre på 

sjiamuslimer i Afghanistan og undertrykkingen av sjiamuslimske grupper i Saudi-Arabia. 

Kasim fortalte blant annet at han hadde sett en film om taliban i Afghanistan som gjorde 

sterkt inntrykk: ‖Men etter det jeg så, etter det så tenkte jeg hvor ille kan personer være på 

grunn av religion, hvis han misbruker den, hvis han blir hjernevasket. Fordi de er ikke 

mennesker synes jeg.‖ Sahra pekte også på at al-Qaida har stått bak mange terroraksjoner og 

ødeleggelser av hellige steder i Irak. For noen av informantene var wahhabiene, og deres 

kjennetegn som langt skjegg og ankelkorte bukser, derfor forbundet med frykt. 
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Når jeg ser en person med langt skjegg, og veldig islamsk måte, selv om jeg er muslim 

selv, så tør jeg ikke sitte i samme bane som han sitter. Og jeg tenker at det er ikke rart 

norske blir redd, for jeg føler inn i meg at brrr… Jeg synes de overdriver mye, de 

overdriver så mye. (Kasim) 

 

De som identifiseres som wahhabisympatisører, blir slik sett forbundet med voldelige grupper 

andre steder og representerer i kraft av dette en trussel i seg selv. Wahhabiene ble også 

beskrevet som konspiratører, som ‖[…] snakker sånn inntil og ser ut som de planlegger et 

eller annet‖ og at de ‖hjernevasker dårlige ungdommer‖. De som var mest opptatt av 

wahhabismen var også tydelige bekymret for dens utbredelse i Norge. En pekte på at det til og 

med er ‖[…] mange norske som har blitt wahhabimuslimer, du ser dem med sånt skjegg. Har 

du ikke lagt merke til dem?‖ Noor sier hun stadig havner i diskusjoner med gutter som hun 

beskriver som ‖talibanere‖: 

For eksempel marokkanere og pakistanere de er jo helt imot sjiamuslimer. Så for 

eksempel ja de altså, de er jo veldig med bin Laden og sånn også, de sier at det er helt 

greit, og det kan ikke jeg helt forstå. Så da blir det mye konflikter mellom oss da. For 

jeg har diskutert mye det med 11. september og det er jo helt, det er jo galt. 

 

Lara Deeb, som har forsket på sjiamuslimer i Libanon, referer til at hennes informanter også 

er opptatt av å distingvere seg fra det de ser på som en utdatert form for islam, både i form av 

tradisjonelle sjiamuslimer og taliban og wahhabimuslimer. Ifølge henne har sjiamuslimer vært 

iherdige motstandere av al-Qaida og taliban lenge før 11. september (Deeb 2006: 3).  

Det kan dermed virke som et paradoks for mange at i den etterfølgende ‖krigen mot 

terror‖ har sjiamuslimske grupper og partier ofte blitt satt i samme bås gjennom bruken av 

samlebetegnelsen ‖islamistiske terrorister‖. Muhammed er for eksempel klar på at 

sjiamuslimske militante grupper som Hizbollah ikke kan sammenlignes med taliban eller al-

Qaida:   

Men vår retning sier ikke det [at man skal respektere herskerne]. Så hvis makten er en 

diktator, er en undertrykker, så har du plikt til å stå mot han og føre en revolusjon. 

Men så er det selvfølgelig på en fredelig måte da. Som du finner i dag, i Libanon for 

eksempel, demonstrasjonene som har vært i gatene har vært fredelige. Og stort sett de 

andre steder har de vært fredelige. Men så kommer selvfølgelig Osama bin Laden da, 

etter den islamske revolusjonen, og vil leke revolusjonsgutt. De havner som terrorister 

hele gjengen.  

 

Ifølge Muhammed har mange sunnimuslimer misforstått revolusjonskonseptet, som for han 

består i ikke-voldelig opprør. Abbas knytter også sunnimuslimske voldelige grupper til en 

generell forskjell mellom sjia- og sunnimuslimer, der sunnimuslimene lettere tyr til fysisk 
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aggresjon. ‖Men forskjell mellom sunnimuslimer og sjiaene er at et sunnimuslimsk hat er i 

form av taliban og folk som sprenger seg selv. Sjiaene som er imot sunni, har ikke hat som 

går fysisk ut, men diskuterer rolig.‖ Sjiamuslimene blir slik sett framstilt som de siviliserte 

muslimene, som ikke like lett tyr til voldelige aksjoner. 

Flere av de jeg møtte som hadde posisjoner i de ulike moskeene, eller tilknyttet andre 

organisasjoner, var også opptatt av å fremheve de humanistiske aspektene ved sjiaislam – ofte 

i kombinasjon med kritikk av wahhabiretningen. Sjeik Abdul Amid som jeg intervjuet i al-

Redha-moskeen, fortalte at han jobbet for en organisasjon som arbeider for sjiamuslimenes 

rettigheter, kalt International Organisation for the Defence of Shia Muslims of the World. Han 

fortalte at deres viktigste budskap var:  

Non-violence group – religion of dialogue. Accept others as they are and be accepted 

as we are. Mission of love and peace. And our Imams that speaks for all time. Ali is 

the brother of humanity.
45

 

 

Inge Liengaard, som har intervjuet imamer i Danmark, forteller at også begge hennes 

sjiamuslimske informanter understreker at islam er kjærlighet og frihet, men at den danske 

befolkning har fått en feil oppfatning av islam på grunn av ‖noen sunnimuslimske imamer‖ 

(Liengaard 2008: 128). Det kan dermed se ut som det til en viss grad er en generell tendens 

blant mange sjiamuslimer, å presentere seg selv som den fredelige versjonen av islam i 

motsetning til det de ser på som de ekstremistiske sunnimuslimene.  

I flere nylige utgivelser som Yitzhak Nakashs Reaching for Power (2006) og Vali 

Nasrs The Shia Revival (2007) fremhever forfatterne at Midt-Østens sjiamuslimer har begynt 

å komme på offensiven i kjølvannet av Irak-krigen. Et viktig aspekt de fremhever er blant 

annet sjiaenes engasjement for mer demokratiske og rettferdige styresett, som følge av deres 

erfaringer med undertrykking og forfølgelser. Nakash mener at sjiamuslimene generelt har 

endret taktikk fra konfrontasjon til en tilnærming til Vesten, i motsetning til en økende 

radikalisering som har funnet sted blant sunni-grupper siden 1990-tallet (2006: x). At 

sjiamuslimer i Skandinavia presenterer seg som de moderate og humane muslimene, kan 

dermed være både som en reaksjon på Vestens oppmerksomhet omkring militante sunni-

bevegelser og en refleks av en generell tendens blant sjiamuslimske grupperinger i Midt-

Østen.  
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6.5 Marja al-taqlid, autoritetsstruktur og individualisering 

Kan fortelle litt om grunnen til at man følger en marja. Det er på en måte det samme 

som at man følger en lærer. Man følger en lærer i matte fordi han har mer kunnskaper 

enn deg og det er det samme med religionen. Religionen består av to deler: det er tro 

og utførelse (renhet, mat). Det er i utførelsen man følger en ayatollah, for at man skal 

være i takt med tiden. (Abbas) 

 

Abbas oppsummerer her i korte trekk prinsippet om marja al-taqlid, å følge en religiøs lærd, i 

sjiaislam. Han vektlegger det praktiske elementet ved det å følge en lærd, men som jeg vil 

komme mer innpå i det følgende er det også flere andre sider ved den lærde som informantene 

er opptatt av.  

 

6.5.1 Syn på marjaen 

Flere av informantene fremhever marja al-taqlid institusjonen som et viktig særtrekk ved 

sjiaislam. Sahra mener at mujtahidenes rolle gjør at man har vært mer åpen for nytolkning i 

sjiaislam enn de tradisjonelt har vært innenfor sunni. Flere av de lærde jeg traff i løpet av 

feltarbeidet fremhevet også denne siden ved sjiaislam. Sjeik Sadiki sier at ‖vitenskapens 

porter‖ ikke har vært lukket som innen sunniislam,
 46

 og mener at dette har medført en mer 

fleksibel tolkning av religionen. ‖Vi vil ha en religion for menneskene, ikke mennesker for 

religionen‖, proklamerer han. 
47

 Samtidig kan man innvende at siden det er de øverste lærde 

som, i hvert fall i prinsippet, skal tolke, blir kanskje ikke religionen like ‖fleksibel‖ for den 

vanlige troende. Dette aspektet avhenger derfor i stor grad etter hva man legger i å følge en 

marja.  

Seynab er kanskje den som tar dette prinsippet alvorligst. Ifølge henne er marja al-

taqlid institusjonen en viktig grunn til at man har mer enhet innen sjiaislam enn i sunni-

retningen. 

Ja for i sjiaislam er det de største ‖scholars‖ som skal gjøre det [tolke]. Fordi det er et 

veldig stort ansvar og det krever en viss bakgrunn å tolke Koranen. For hvis jeg skal 

drive å tolke Koranen så blir det kanskje litt sånn smågjetting. For det kommer jo an 

på hvilken bakgrunn jeg har. Så derfor er vi veldig strenge på at de som skal tolker det 

er en marja da. Så vi forholder oss til en marja som tolker det ut fra sin kunnskap. For 

                                                 
46

  Han referer her sannsynligvis til uttrykket ‖ijtihads porter‖. At ‖ijtihads porter er stengte‖ ble en 

programerklæring innenfor sunniislam etter at de fire offisielle lovskolene var etablert på 900-tallet. Fra slutten 

av 1800-tallet ble imidlertid den tradisjonelle tenkningen rundt fiqh, islamsk rettslære, utfordret av islamske 

modernister. Ijtihad er også vanlig blant mange sunni-lærde i dag, mens noen konservative fortsatt holder seg til 

det tradisjonelle synspunktet (Vogt 2005: 92ff).    
47

  Intervju 11.03.08 
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det tar flere år å bli marja og ikke bare det de ser på personligheten og så er det mange 

vitner som skal se på hva slags person han er. 

          

Hun vektlegger her det hierarkiske systemet innen sjiaislam, der det er kun de øverste lærde 

som kan tolke de hellige tekstene. Til sammenligner sier Kasim at han ser på det å følge en 

marja mer som et slags forbilde:  

Men min mening eller min tolkning av å følge er å prøve å oppføre seg sånn som han 

gjør. Prøver å være sånn som han, jeg klarer ikke det da men liksom måten jeg liker 

måten han... Han var ikke sånn at han blandet seg inn i alle småsaker, men han visste 

hvordan han skulle si hva som er rett, store problemer som skjer. 

 

For Kasim er det derfor et positivt aspekt ved marjaen han følger at han ikke involverer seg i 

alle detaljer, men heller konsentrerer seg om de ‖store‖ tingene.  

Hvor opptatt informantene er av å følge marjaen, kan muligens også måles på hvor 

ofte de har tatt kontakt med marjaen for å få svar på konkrete spørsmål, eller i hvilken grad de 

bruker deres nettsider. Kasim forteller at han sjelden har kontaktet marjaen på mail eller 

telefon for å spørre om noe spesielt, bare en gang som han kan huske og da var det på vegne 

av en kamerat. Han forteller at han heller spør folk han kjenner om det er noe han lurer på, 

eller så slår han opp i Koranen selv. Informantene sier stort sett at tar kontakt med marjaen 

hvis det er noe spesielt de lurer på, som Sahra her: 

Ja så selvfølgelig er det ikke sånn at jeg tar telefon til han og ringer han hele tiden, for 

det er masse ting som dukker opp, men jeg prøver å lese litt på egenhånd. Men hvis 

jeg sitter fast med noe og ønsker en tolkning. At det ikke bare er tekst jeg leser og 

prøver å gjøre meg forstått og tolke, men jeg ønsker rett og slett en tolkning på det. Så 

kan jeg ta en telefon eller søke på internettside, eller de sidene som de utgir da i 

forhold til ijtihad-tolkninger.   

 

Eksemplene informantene viser til når de har tatt kontakt med marjaens kontor går som oftest 

på praktiske problemer, som i utføringen av bønn, renhetsforskrifter, eller i forhold til 

ekteskap. Hvis man går inn på de ulike marjaenes internettsider finnes det også utførlige lister 

med tidligere stilte spørsmål med eksempler på dette.
48

 Disse nettsidene er også mye brukt 

blant informantene. Å sende et spørsmål til marjaen blir dermed en siste utvei hvis man ikke 

finner svaret noen andre steder. Noen av informantene fremhever også at de har bøker fra de 

ulike marjaene.  

Ja jeg har bøker fra Sistani og så har jeg bøker fra Khamenei, og så har jeg bøker fra 

Khoui og så har jeg bøker fra… jeg leser fra alle. Og så har jeg samling der det er 

                                                 
48

  Se for eksempel Sistanis offisielle hjemmeside under Q&A: 

http://sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5 og Fadlallahs hjemmeside, Q&A: 

http://english.bayynat.org.lb/QA/index.aspx, (lest 07.11.08)  
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forskjellige fatwa hvor de har… Der det er et spørsmål og så kan du sammenligne hva 

de forskjellige har svart. Så det er veldig greit for meg å vite, ok hva er det som er 

forskjellen. (Seynab) 

 

Seynab viser også til at hun ved flere anledninger har sendt spørsmål til Khamenei på mail og 

fått svar ganske fort. Hun later slik sett å drive ganske grundige undersøkelser i forhold til hva 

de ulike mener. Ifølge Seynab blir det også en plikt å skifte marja hvis man finner ut at en 

annen er mer kunnskapsrik. Det påligger dermed den vanlige troende også et ansvar i å holde 

seg oppdatert. Samtidig vil det jo også alltid være vanskelig for en person uten samme nivå av 

religiøs utdanning å avgjøre hvem som er den mest kunnskapsrike. Anbefalinger fra personer 

med mer kompetanse, hvilke lærde som er mest populære i omgangskretsen og i verden for 

øvrig vil derfor også ofte spille inn. Marjaens politiske ståsted, hvilket lærested han er 

tilknyttet, hans personlighet eller hvorvidt han anses som konservativ eller liberal, kan også 

ha en viktig betydning for mange.  

Hvordan informantene forholder seg til marjaen, ser også ut til å henge sammen med 

hvordan marjaen fremstår. Kasim er for eksempel negativ til det han ser på som detaljstyring 

av folks hverdag i Iran: ‖Jenter kan ikke gjøre noe, gutter kan ikke ha gelé i håret sitt.‖ I 

motsetning synes hans marja, Muhammed Sadiq al-Sadr som hevet over slike detaljer. Han 

fremhever spesielt hans rolle som opposisjonell under Baath-styret i Irak. Sadr var i denne 

tiden et viktig og samlende symbol for sjiamuslimene og opposisjonen i Irak.  Samtidig 

poengterer Muhammed: 

Og det er ikke bare for det, at han er mot Saddam så er jeg med han, men følte at han 

prøvde å komme fram med sjiarettigheter, eller menneskerettigheter for å si det sånn. 

For han, tro meg han var sjiaretningen, men det var mange kristne og andre religioner 

som dro til han og spurte. Hva skal vi gjøre når det gjelder pengene eller hva synes du 

er lurt når det gjelder økonomien. 

 

Sadrs autoritet bekreftes således av han har lyktes i å nå utover sin egen gruppe, både på 

grunn av hans kunnskap og ikke minst på grunn av hans heroiske rolle i Irak. Kasim 

vektlegger blant annet at han ble i landet, tross de vanskelige forholdene, mens mange av de 

andre ayatollahene flyktet til Iran eller Europa. Det åndelige aspektet kommer også fram i 

hans beskrivelse av Sadr: 

Men du vet de klærne man har på seg i islam når man dør, de hvite klær som vi kaller 

kafan [liksvøp, slør]. Han hadde de på seg hele tiden. Og det symboliserer at livet er 

ingenting og jeg visste at han kommer til å dø snart. Så hvis du ser på de bildene av 

han, så ser du at han hadde hvite klær hele tiden. 
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Sadr fremstår slik sett som hevet over denne verden, og selv om han visste at han kom til å 

dø, forsøkte han ikke å flykte. De karismatiske aspektene ved Sadr er dermed tydelig på flere 

måter, i hvert fall slik Kasim ser det. I tråd med Walbridge kan man dermed kanskje si at 

marjaen blir et slags symbol på troen (Walbridge 2001: 241). Sadr manifesterer slik sett de 

sidene ved religionen som Kasim ser på som viktige.  

Når jeg spør om Seynab føler seg knyttet til sin marja al-taqlid, ayatollah Ali 

Khamenei, sier hun at det er mer i form av respekt, men at hun føler seg mer tilknyttet 

Imamene og ayatollah Khomeini i hans tid:   

Ja det er helt riktig det han var en veldig karismatisk person. Khamenei, han er også 

veldig sikkert det, men Khomeini var jo Khomeini ikke sant, det var noe helt annet. 

Men jeg vet ikke hvordan det har blitt sånn, jeg har ikke tenkt så veldig. Men det er jo 

veldig praktisk da i grunnen. Jeg føler meg mer tilknyttet til Imamene, jeg føler at de 

er mer autoriteter. 

 

Forholdet til marjaen er, slik hun forklarer det her, mer praktisk. Muligens henger dette 

sammen med Khameneis rolle i Iran, der han har fått en mer praktisk og politisk rolle. 

Samtidig har ikke Seynab det samme negative synet på Iran som Kasim. Både hun og Abbas 

mener at Iran urettferdig har fått mye negativ oppmerksomhet. Årsaken til at hun følger 

Khamenei forklarer hun med at foreldrene stod i taqlid med Khomeini og det var da naturlig å 

velge hans etterfølger. Ifølge Walbridge er det ut fra lojalitet til ens tidligere marja, vanlig å 

velge hans etterfølger når han dør (Walbridge 2001: 241). Khamenei kan dermed være et 

naturlig valg både som følge av at han ses på som leder i den sjiastyrte staten og fordi han ses 

på som arvtaker etter revolusjonens far.  

Som de fleste av sjiamuslimene i verden for øvrig, følger Abbas stor-ayatollah Ali 

Sistani. Han begrunner dette med at Sistani er den mest kunnskapsrike marjaen nå, og han 

mener at dette bekreftes nettopp ved at det er han flertallet følger. Han fremhever også 

Sistanis rolle etter invasjonen av Irak, som ifølge han har gjort at millioner har holdt seg unna 

voldshandlinger der. Da det kom til kamper rundt Imam Alis gravplass i Najaf, viste også 

Sistani seg som en resolutt leder: 

Sistani befant seg da England fordi han hadde en hjerteoperasjon, men dro da tilbake 

med en gang imot legenes anbefaling. Men han tydde ikke til vold. Han gikk barbeint 

ut på gata og ba folket om at de som fulgte han, skulle slutte seg til han for å gå til 

stedet der kampene var. Nesten en og en halv million dro da med han, og slapp alt de 

hadde. (Abbas) 
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Sistanis åndelige og karismatiske aspekter er derfor også tydelig i hans fremstilling. Sistani 

risikerer liv og helse for freden og får med seg en hel hærskare som ikke tvilte på hans 

beslutning. 

 En marja som er populær blant flere sjiamuslimer i Oslo, er ayatollah Sayyid 

Muhammed Shirazi. Både Muhammed og Sahra følger han. Da Muhammed Shirazi gikk bort 

i 2001, og tok hans bror Sadiq Hussain Shirazi over. Sahra forklarer at det er mulig å følge en 

død lærd hvis man fulgte han mens han var i live, bortsett fra de nye ijtihad-tolkningene som 

hun kan ta fra hans bror. Muhammed fremhever spesielt Shirazis engasjement for frihet, 

demokrati og fred og forteller at han har skrevet ‖over 1500 bøker‖ om blant annet disse 

temaene. Det er spesielt hans samfunnsmessige engasjement som trekkes fram av tilhengerne:  

Ja veldig samfunnsengasjert, den kombinasjonen av samfunnsspørsmål og det åndelige 

da, å bevare begge to. Og du hører det også når han taler. Det hjelper ikke bare å være 

en lærd og bare be til Gud. En lærd er en som vil lede noe positivt i et samfunn må 

leve i et samfunn også, og på en måte være deltakende og observant og i det hele tatt. 

For å fortolke et spørsmål kan jeg ikke bare sitte i en sånn […] og liksom ha fortolket, 

men man må vite at en muslim i en spesifikk… fordi jeg på en måte er muslim og jeg 

lever i Vesten. (Sahra) 

 

Sahra fremhever her marjaens rolle i å tilpasse religionen til nye forhold, som for eksempel 

muslimer i Vesten, og hun mener derfor det er viktig at marjaen følger med. Shirazi-familien 

består av flere fremstående lærde, og Muhammed Shirazis sønn, Murtaza Shirazi, var som 

nevnt på besøk i Norge i oktober 2007. Han reiser mye rundt ifølge Sahra og er engasjert i 

opprettelsen av institutter og skoler rundt omkring i verden. Både Sahra og Muhammed 

fremhever også Shirazis motstand mot styreformen i Iran. Når jeg spør hvorfor Shirazi ble satt 

i husarrest i Iran forteller Sahra: ‖Ja, men det handler om den skolen velayat-e faqih som Iran 

står for ikke sant, som en del lærde og blant dem Shirazi ikke er enig om.‖ Hun forteller at 

Shirazi isteden har skrevet mye om shura-prinsippet i islam ‖[…] som er et sentralt tema i 

forhold til demokrati.‖ Hvordan marjaen stiller seg politisk, er som vi ser heller ikke uviktig 

her. I motsetning til Khamenei kan det se ut som Shirazi ikke er like opptatt av å markere 

avstand til Vesten, i hvert fall ikke i de aspektene informantene trekker fram. Samtidig 

påpeker Muhammed at han ikke følger Shirazi i alle politiske meninger, men hovedsakelig i 

det som gjelder religiøs praksis.   

 Den siste av marjaene som følges blant informantene er ayatollah Muhammed Hussain 

Fadlallah. Kasim forteller at siden hans egentlige marja, Muhammed Sadiq al-Sadr, ikke lever 

lenger så følger han Fadlallah hvis det er noe nytt han lurer på. Fadlallah kan Noor følger også 

Fadlallah og mener han utmerker seg blant marjaene fordi han er så moderne: ‖Og han har 
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lest mye og han er veldig moderne da. Han er ikke sånn som sier ting som og det er haram, 

det er haram tv, han overdriver ikke, han har en begrunnelse for hver ting.‖ Noor fremhever 

spesielt den vitenskapelige innstillingen til Fadlallah: ‖Men Fadlallah har alltid gitt meg en 

logisk forklaring på hvorfor ting er sånn og hvordan han tenker og så gir han meg 

vitenskapelige bevis.‖ Kasim forteller blant annet at han er lettere å følge for de som bor i 

Europa fordi han ikke er like ‖streng‖ som de andre. I liket med Sahra synes Noor det er 

viktig at marjaen er med i tiden:  

Han vet til og med hvem Britney Spears er og han gir sånne eksempler. Og det er det 

jeg liker ved han, fordi en alim [lærd] en marja skal vite om alt som skjer rundt ham. 

Ikke bare sitte i et lite rom og skrive og komme med fatwa hele tiden. 

                                                                                  

Samtidig er han ifølge henne, ‖[…] veldig med kvinner. Han liker at kvinner følger med i 

islam og sier noe. Og så har det alltid vært menn. Så han mener at han vil ha mer kvinner som 

følger med i politikken, i islam‖. Noor mener at det heller ikke er utelukket at kvinner kan bli 

marjaer i fremtiden, slik hun forstår Fadlallah.  

Informantene vektlegger altså ulike ting som viktig med marjaen, noe som ser ut til å 

ha sammenheng med hvordan marjaen de følger fremstår. Et felles aspekt, som muligens sier 

seg selv, er at han skal være en lærd som har store kunnskaper om islam. I beskrivelsen av 

marjaene fremgår de karismatiske elementene på ulike måter. Mange fremhever at han er 

åndelig, ved at han er hevet over hverdagslige problemer. Dette kommer fram ved at han har 

autoritet også utover sin egen gruppe, ved at han fremtrer med verdighet og er fredelig. De 

fleste mener det også er viktig at marjaen ikke bare er bevandret i teologi, men også er 

engasjert i det som skjer rundt han. Det er spesielt de som følger al-Sadr, Shirazi og Fadlallah 

som fremhever dette aspektet. Kasim og Noor kritiserer Sistani for ikke å være nok engasjert i 

det som skjer rundt seg, men Abbas peker på at Sistani har gjort mye for å dempe volds-

handlingene i Irak. For flere er det også viktig at marjaen henvender seg til muslimer i Vesten. 

 Det er også ulike oppfatninger om hvor stor forskjell det egentlig er på marjaene. Både 

Noor og Kasim fremhever at Fadlallah skiller seg fra de andre ved å være mer moderne og 

mindre streng. Samtidig er det ikke store forskjeller i det rent praktiske, men som noen 

påpeker blir det gjerne mye diskusjoner de stedene der marjaene har ulike oppfatninger, som i 

debatten rundt matam (se kap. 6.6). Det politiske er også som vi har sett en stor kilde til 

debatt, og det er nok grunnen til at de som vektlegger de politiske skillene mener det er større 

forskjell på ayatollahene. Abbas er imidlertid ikke fullt så opptatt av dette:    

Og det er egentlig lite forskjell mellom de ulike ayatollahene. Viser på en måte at det 

er to veier til målet. For eksempel en forskjell mellom Sistani og Khamenei er at 
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Khamenei mener det er best man leser bønnerop før man leser Koranen, mens Sistani 

mener det ikke er riktig. Så det er små ting. 

 

6.5.2 Mellom autoritet og individualisering  

Som vi har sett, ser informantene litt ulikt på hva som ligger i å følge en marja. Kasim ser på 

det å følge en marja mer som et forbilde og mener han i stor grad kan lese ut av Koranen hva 

den sier selv. Noor er kanskje den som er mest uttalt i vektleggingen av individets ansvar for å 

søke religiøs kunnskap. Samtidig er også de andre informantene svært personlig engasjert i å 

finne ut av religionen på egenhånd. Dette gir som vi har sett forskjellige utslag hos 

informantene, både i forhold til religiøsitet og i forholdet til marjaen.  

Hvis vi følger Eickelman og Piscatori, kan den personlige søken ses som en følge av 

en ‖objektifisering‖ av religionen. Altså en interesse for å finne ut hva religionen egentlig er, 

hvilken betydning den har for ens liv og hvordan religionen kan rettlede ens adferd. Tanken 

om at alle skal finne ut av religionen selv, mener de har en avgjørende betydning for hvordan 

man forholder seg til religiøse autoriteter (Eickelman og Piscatori 1996: 38). Man skulle 

kanskje tro at det sjiamuslimske øverste hierarki ville miste sin autoritet som følge av en slik 

demokratisering. Blant informantene mine ser det ikke umiddelbart slik ut. Alle vektlegger 

marja-institusjonen som en viktig del av det å være sjiamuslim. Å vite hva marjaen mener om 

ulike saker, kan dermed også bli en del av individets søken etter svar på hva religionen sier. 

Samtidig har muligens betydningen av å følge en marja endret seg. Har marjaens karisma blitt 

mer viktig? Hvis man tar utgangspunkt i det informantene forteller, er det vanskelig å komme 

med bastante konklusjoner. De ser ut til å favne hele spekteret fra Kasim som ser på marjaen 

først og fremst som et forbilde, til Noor som kombinerer det å følge en liberal marja med 

vektlegging av egen vurderingsevne, til Seynab som i mindre grad fremhever individets 

autonomi i forhold til marajens autoritet.  

Jeg vil i det følgende se på hvordan informantenes religiøsitet kan ses i forhold til 

ulike teorier om individualisering i moderne samfunn. Noor er kanskje den som forholder seg 

mest eksplisitt til Østerbergs tre kjennetegn ved den moderne koden, en modernitet som hun 

på sett og vis ser på som et ideal. Hun fremhever både den personlige autonomi (det frie 

individet), at man må bruke sin forstand (fornuften) og viktigheten av å følge med i tiden 

(fremskrittet, jf. Østerberg 1999: 11). Hun forteller at både det å være sjiamuslim og å følge 

Fadlallah var hennes personlige valg, og at foreldrene aldri har presset henne i en bestemt 

retning. Kasim og Sahra forteller også at familien har gitt dem mye frihet i kombinasjon med 
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en religiøs oppdragelse. Sahra mener at dette har bidratt til at hun har fått et såpass positivt 

forhold til religionen:  

At islam står for meg som kjærlighet og som fornuft og det står for meg som å stille 

spørsmål å kunne på en måte hele tiden se at jeg og mine brødre lå likt […]. Du kan si 

at hele tiden så ble det sånn en islam som forståelse for meg, ikke sånn islamsk med 

irakisk tradisjon, men islam som en religion da som en hverdags… som noe jeg skal 

på en måte leve med.  

 

Det ser likevel ikke ut som at informantene har valgt religiøs tilhørighet eller marja helt 

forskjellig fra familien. At valget oppleves som fritt, betyr jo heller ikke at man nødvendigvis 

må velge annerledes. På spørsmålet om det er en fordel eller ulempe med flere marjaer svarer 

de fleste som Noor: ‖Nei jeg synes det er veldig bra at det er flere, for da kan folk velge. De 

som tenker som den marjaen kan velge den liksom.‖ Sahra fremhever også frivilligheten i 

forholdet til marjaen: 

[…] med en gang det blir et ijtihad-spørsmål rundt en sak og du følger med på den 

saken så ringer du til den marjaen som du følger, også finner du at nei ut fra den 

tolkningen, nei det står jeg ikke for det føler jeg ikke er noe fornuft. Så kan du jo når 

som helst bytte, det er ikke sånn at du må følge han for alltid og evig. 

 

Den personlige autonomi blir dermed fremhevet i forholdet til valget av marja. Hva en står 

for selv, er i siste instans det som avgjør. Dette oppveier kanskje til en viss grad for det at 

man, i hvert fall i prinsippet, er nødt til å følge en autoritets tolkninger.  

Uansett forutsettes det at man har satt seg inn i ting selv, som Abbas påpeker her: 

‖Men islam lærer oss at man ikke skal være muslim bare fordi man er født inn i en muslimsk 

familie. Må sette seg inn i ting selv og vite hva det går ut på.‖ Også Seynab, som vektlegger 

marjaens autoritet og at man ikke kan tolke tekstene direkte selv, er opptatt av at individet må 

sette seg inn i hva islam sier. Alle informantenes synspunkter kan slik sett forstås i lys av en 

generell individualiseringstendens. 

Som Roy (2006) påpeker betyr ikke individualisering nødvendigvis liberalisering eller 

personlig tolkning, men kan likeså godt føre til det han kaller neofundamentalisme som til 

liberal islam. Dette trenger imidlertid ikke, som Jensen fremhever, være absolutte motpoler 

(jf. Kap 5.). Mer nyttig er det kanskje å se på de ulike formene for religiøsitet som et spekter, 

fra en mer lovbasert orientering til en vektlegging av fri tolkning, der informantene befinner 

seg på noe ulike steder.  

Kasim er kanskje den som har det mest liberale synet på å følge en marja. Som vi har 

sett, ser han på marjaen mer som et forbilde, og mener at han også kan tolke Koranen selv:  
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I Koranen så står det sånn og sånn og sånn, og jeg følger Koranen. Hvis jeg har penger 

og skal gi zakat eller noe sånt, så går jeg til Koranen, jeg vil ikke gå til de personene 

jeg. Men jeg vil gjerne også høre hva de skal si. Så jeg følger, jeg hører på dem også. 

 

Samtidig forteller han at han har lest mye om de forskjellige lærde og har stor respekt for all 

kunnskapen de har. For han er det dermed ikke noen stor motsetning mellom det å følge 

marjaen og det å følge sin egen overbevisning. Marjaene blir mer som en type veiledere. Det 

er viktig at de er der, men man trenger ikke nødvendigvis forhøre seg med dem i ett og alt. 

Samtidig virker det som Sadr er viktig for hans religiøse innstilling. Som han selv sier: ‖Altså 

Sadr er mye symbol.‖ Oppsummert kan man kanskje si at Sadr for Kasim forener både 

kunnskap, det åndelige og moderat politisk involvering.   

Selv om Noor er svært opptatt av sin marja, Fadlallah, legger hun også stor vekt på at 

hun selv må kunne se det logiske i det han sier. Ifølge henne oppfordrer Fadlallah, i større 

grad enn de andre marjaene, sine tilhengere til å tenke selv. Fadlallah mener sågar, sier hun, at 

hvis man oppnår nok kunnskaper, så kan man like godt følge seg selv. I løpet av feltarbeidet 

møtte jeg også to personer som sa de fulgte Fadlallah, men sa at de samtidig fulgte seg selv 

fordi de anså seg som kunnskapsrike nok. Noor fremhever også at man må bruke sin egen 

forstand å ta et bevisst valg i forhold til hvilken marja man skal følge: 

Jeg vil at de skal bruke hjernen sin og velge noe selv. De skal ikke bare velge noe 

fordi foreldrene gjør det, det er galt. Altså hvorfor har vi hjernen? Da kan de ikke 

snakke for seg, de sier bare det faren sier. De har ikke egne meninger. 

 

Lara Deeb påpeker at de fromme sjiaene i Libanon på samme måte er opptatt av at den 

enkelte troende må bruke egen fornuft (´aql) for å vurdere et religiøst spørsmål, og ikke bare 

ta andres svar for gitt. Vektleggingen av bruken av ens fornuft kan ifølge Deeb også ses som 

et uttrykk for den moderne fremhevingen av autentisitet, i betydningen å være tro mot seg 

selv og å ha et ekte engasjement (Deeb 2006: 21). Fadlallah er også en viktig pådriver for en 

mer rasjonell og vitenskapelig religiøsitet i Libanon og muligens er Noors vektlegging av 

disse aspektene en påvirkning fra han. Hos Noor er det dermed en sammenheng mellom 

valget av Fadlallah og det at hun understreker bruken av egen forstand. Som Amir-Moazami 

og Salvatore (2003) peker på, trenger ikke religiøs endring nødvendigvis være et resultat av 

individualisering. Det kan også være resultat av tilpasning til nye omstendigheter innen det 

institusjonaliserte islam. Samtidig kan man også muligens påpeke at en av disse nye 

omstendighetene nettopp er individualisering og at Fadlallah kanskje, bevisst eller ubevisst, 

har fanget opp en slik tendens.      
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Noor påpeker også at Fadlallah sier man kan følge en annen marja hvis man er uenig i 

noe han sier. Hun er derfor bevisst at marjaens meninger bør stemme overens med det ens 

egen handlemåte: ‖Og det er mange da, som jeg kjenner som følger en marja, og de egentlig 

ikke, de følger ikke det han sier‖. Seynab er på samme måte opptatt av at det må være 

konsekvens mellom ens oppførsel og det marjaen sier. Men hun har en litt annen begrunnelse: 

Grunnen er at det kan være vanskelig for den vanlige troende å avgjøre om noe er rett eller 

galt: ‖Det er akkurat derfor vi har taqlid. Så han står ansvarlig. Jeg gir bort mitt ansvar til han 

da, når det er sånne ting. For det vil alltid være sånne ting der det er dilemma‖. Men hun er 

også svært opptatt av å lese mye om islam selv, både om de spirituelle og de mer konkrete 

sidene ved religionen. Ifølge henne,  

[…] er religion alt. Alt fra hva man skal spise, hvilken side man skal sove på … alt er i 

religionen. Islam i seg selv i mine øyne er ikke en religion som man bare kan sette på 

hylla, når man er ferdig. Det er en hel livsstil og derfor føler jeg liksom at jeg får 

masse. Jeg føler meg som en tørst person som bare drikker og drikker og drikker. 

 

De fleste av informantene er opptatt av at religionen skal være en integrert del av livene deres 

og ikke bare noe som hører moskeen eller ritualene til. Men Seynab skiller seg til en viss grad 

ut i måten hun er opptatt av å følge religionen ned i minste detalj. Religionen fremstår slik sett 

som et svært omfattende system, som hun aldri får lært nok om.  

Hvis man tar utgangspunkt i Tina Jensens skille mellom de to ytterpunktene av 

religiøsitet, kan man kanskje si at hennes måte å forholde seg til religionen minner om den 

mer dogmatiske tilnærmingen (Jensen 2006: 654). Hva som er rett og galt ses til en viss grad 

på som absolutte mønstre. Mens Jensens informanter benytter seg av ulike islamske retninger 

i sin orientering i det religiøse ‖markedet‖, går det for Seynab, og de fleste av informantene, 

et klart skille mellom sjia- og sunniislam. Samtidig fremhever hun de samme aspektene, fra 

de mer lovorienterte til det spirituelle, innen sjiaretningen.  

Jeg er veldig opptatt av den spirituelle delen av islam. Og så leser jeg ... islam er jo 

veldig stort da. Det er jo alt fra medisin til hva skal man spise for å øke hukommelsen 

liksom. Så den spirituelle delen føler jeg er veldig viktig for meg. For kroppen får jo 

næring av mat og sånn, men sjelen, ifølge islam er det sånn at sjelen trenger også 

næring. Og da er det sånn at den spirituelle delen gir…   

 

Selv om synet på tradisjonell autoritet på mange måter skiller seg fra Olivier Roys beskrivelse 

av neofundamentalistene, som mener at alle har like stor tilgang til religiøs innsikt, er det også 

flere sider ved religiøsiteten som ligner – som synet på at religionen har faste regler som 

omfatter alle sidene ved livet. Som Roy fremhever, betyr ikke individualisering nødvendigvis 
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liberalisering eller egen tolkning av de hellige tekstene. Vel så viktig er individets opplevelse 

av egen tilgang til religionen, og muligheten til å komme i personlig kontakt med det hellige. 

Dette ses kanskje spesielt i Seynabs fremhevelse av den spirituelle delen av islam, som noe 

som er viktig for henne. Det kan virke som hun i stor grad former livet sitt etter religionen. 

Islam har regler for alt, og blir slik en livsstil.  

En kan dermed se hvordan den individualiserte tilnærmingen og det å følge autoriteter 

ikke nødvendigvis står i motsetning til hverandre. Individualisering kan også handle om det 

personlige engasjement i å finne ut av islam og strukturere livet sitt etter religionen. Som 

Deeb påpeker: ‖[…] with regard to individualism, while on the one hand, a pious embedded 

self challenges the idea of autonomous individuality, it also emphasizes self-improvement and 

self-discipline‖ (Deeb 2006: 30).  

Seynab bruker mye tid på å finne ut av ulike sider ved sjiaislam. Hun bruker blant 

annet internett i sin orientering og forteller at hun har vurdert og bli blogger. Selv om hun 

fremhever de lærdes posisjon i sjiaislam fremstår derfor forholdet til religionen som svært 

personlig. Dette underbygges også av at hennes religiøse oppvåkning skjedde i forbindelse 

med en vanskelig periode i livet hennes:  

 

Jeg tror jeg møtte litt motgang i livet på det personlige plan da. Og for å takle den 

smerten da, så ble jeg på en måte nødt til å tenke ja hvorfor gjør jeg alt det her og 

hvorfor er jeg her liksom. Og da fant jeg ut at egentlig har det ikke vært så mye Guds 

nærvær i livet mitt. Som har gjort at jeg har falt mer og mer fra Guds nærvær og når du 

møter motgang da, når jeg står uten Gud da ser du bare svart, da ser du ingenting. Og 

al-hamdu li-llah [Gud være lovet] så tror jeg, jeg er på riktig vei nå. 

 

Seynabs måte å forholde seg til religionen på kan dermed ses i lys av det Hervieu-Léger 

beskriver som en psykologisk modernitet, der det å få fred med Gud også blir en slags 

verdslig frelse (Hervieu-Leger 2003: 163, jf. Roy 2006: 147). Gjennom å gi religionen en mer 

sentral plass i livet, forklarer Seynab at hun også kommer mer i kontakt med seg selv og 

forstår hva som er meningen med livet:  

Men det er jo livets mening, at man skal vokse med det da, prøve å finne seg selv 

liksom. Fordi det er som… å kjenne seg selv er å kjenne Allah. Så derfor blir det en 

evig søken etter det å kjenne seg selv. 

 

Det handler, som Roy påpeker, om en religiøsitet som er opptatt med å forsone selvet med 

religionen, noe han mener blant annet er et resultat av rotløshet og individualisering i moderne 

samfunn (Roy 2006: 149). Man kan kanskje også si at Seynab på sett og vis danner sitt eget 

hellige rom i en sekularisert verden. Islam er ifølge henne er noe som involverer alle sider ved 



84 

 

livet, og hun har dermed en stor oppgave med å realisere alle disse sidene i sitt eget liv, noe 

som kanskje forklarer hvorfor hun føler at hun aldri får vite nok.  

Gjennom disse tre eksemplene har vi sett at individualisering av tro kan slå ulikt ut i 

forholdet til autoritet, her forstått som marja al-taqlid. Individualiseringstendenser ses her i 

første rekke som det personlige forholdet til religionen. Alle informantene er opptatt av å 

finne ut av religionen selv, både ved å lese Koranen, søke på internett og lese i bøker utgitt av 

de ulike lærde. I hvilken grad de er opptatt av å følge den lærde, henger i stor grad sammen 

med hvilket syn de har på religionen generelt. Seynab er opptatt av at religionen har regler for 

alt, og marjaen blir slik i stor grad en som gir lover. Muligens har dette synet også 

sammenheng med Khameneis rolle i Iran som statsoverhode (i betydningen ‖supreme 

leader‖).  

Kasim og Noor fremhever i større grad sin egen autonomi i forhold til marjaen. Noor 

er opptatt av at marjaens beslutninger må stemme overens med det hun kommer fram til ved 

hjelp av egen fornuft. Kasim har et mer avslappet forhold til religionen og mener heller ikke 

at han må følge marjaen i alle avgjørelser. Han vektlegger isteden de karismatiske sidene ved 

sin marja al-taqlid. I hvilken grad man vil følge marjaen vil uansett være et personlig valg, så 

lenge en bor i et samfunn der de lærde ikke har utøvende myndighet:  

Men til syvende og sist som islam forteller oss, selv om vi har regler å følge så finnes 

det et klart sitat at det er ingen tvang i religionen. Og Gud har sendt Profeter til oss og 

etter Profetene så har vi Imamene. Og de har på en måte gitt oss en lærebok på 

hvordan vi skal følge. Men om vi følger er det opp til oss, men vi vet i hvert fall at det 

finnes en oppskrift å følge. Om du vil lage din egen kakeoppskrift så vær så god, men 

om det blir litt … så er det ditt problem da, det er ditt valg. (Sahra)  

 

 

6.6 Moderniserte sørgeritualer 

Et mye diskutert tema både internt blant sjiamuslimer og i polemikken mellom sjia- og 

sunnimuslimer er sørgeritualene (matam) i forbindelse med muharram, som i visse tilfeller 

involverer selvpisking med kjetting eller en slags pisk, eller i ekstreme tilfeller å kutte seg i 

pannen med kniv eller sverd. Dette er en praksis som er forbeholdt menn, og jeg observerte 

derfor ikke selv noen form for pisking (siden feltarbeidet mitt begrenset seg til kvinne-

avdelingen i moskeene). Flere jeg snakket med var opptatt av dette ikke var noe som foregikk 

i deres moské, men nevnte andre der en slik praksis var mer utbredt. Blant kvinnene, som 

blant mennene, er imidlertid de mest vanlige sørgeritualene gråt og rytmiske slag mot brystet, 
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som jeg har beskrevet tidligere (kap 3.4). Diskusjonen rundt matam-ritualene er likevel en 

svært engasjerende debatt, også i Norge, der mange har klare meninger.  

Blodige matam-ritualer har lenge vært et sentralt element i polemikken mellom sjia- 

og sunnimuslimer, men har mer nylig også ført til intern debatt blant sjiaer. Ifølge Werner 

Ende (1978) oppstod den første store debatten over ritualet på slutten av 1920-tallet da den 

store sjialærde Sayyid Muhsin al-Amin al-Amili publiserte et verk der han fordømte praksisen 

med pisking. Al-Amilis mål var likevel ikke forby sørgeritualene i muharram totalt, men 

heller å revitalisere den ved å ta bort det han mente var heretiske innovasjoner. Ved å 

forhindre noen av de mer opprørende aspektene ved retningen, kunne sjiamuslimsk misjonær-

aktivitet slik forenkles, mente han (Ende 1978 i Pinault 2001: 30). En lignende tankegang lå 

bak da Khomeini forsøkte å begrense praksisen, nemlig at den islamske revolusjonen slik 

lettere kunne bli akseptert i politiske sunnibevegelser (Pinault 1999: 292).  

David Pinault viser til at al-Amilis argumentasjoner mot selvskadende matam var av 

rasjonalistisk karakter. Sårene kan føre til sykdom og gir stygge og uhelbredelige arr. Siden 

islam er fornuftens religion, er enhver handling som står i motsetning til fornuften forbudt, 

konkluderte han. Motstanden mot praksisen kan også ses i forhold til blodets rituelle status i 

islam. I likhet med andre kroppsvæsker ses blod på som urent, men er likevel en unngåelig 

side ved den menneskelige natur (Reinhart 1990: 7, i Pinault 2001: 31). På bakgrunn av dette 

konkluderer Pinault derfor med:   

It seems to me then that the status of spurting blood as ritually impure is linked to loss 

of self-control. And I would argue that by extension bloody matam is seen by some 

critics as an instance of conspicuous moral failure, as a breakdown of ethical restraint. 

Reason has failed to prevail over impulse (Pinault 2001: 32). 

 

Med hensikt å forårsake at man blør, kan derfor ses på som både umoralsk og irrasjonelt.  

Samtidig har den offentlige fremvisningen, som vises i mediekanaler over hele verden, 

blitt et særtrekk som forbindes med alle sjiamuslimer. Dette kan ifølge Pinault medføre en 

følelse av skam. Det skammelige er ikke nødvendigvis forbundet med praksisen i seg selv, 

men med bevisstheten om at andre ser det, både sunnimuslimer og ikke-muslimer, og at dette 

kan føre til fordømmelse av hele gruppen. Kasim sier for eksempel: ‖Jeg synes det er flaut å 

snakke om det, fordi det er et av de punktene som jeg ikke liker.‖ Han forteller at spørsmål 

om hvorfor de slår seg er et av det folk spør mest om når de går i toget her i Oslo: ‖Problemet 

er at de viser på nyhetene og det er jeg imot og, jeg er imot at folk gjør det.‖ 

Både Khamenei og Fadlallah har gått imot blodig matam med begrunnelse i det 

negative bilde av sjiamuslimer som ritualene gir blant ikke-sjiaer. Khamenei videreførte 
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Khomeinis forsøk på å begrense praksisen, og utga i 1994 en fatwa som fordømte 

blodutgytelse under muharram (Norton 2005: 147). Noor fremlegger også en lignende 

begrunnelse: 

For hvis folk gjør det så kommer folk til å se ned på islam og sjiamuslimer. Så alt som 

får folk til å se ned på islam er haram, det har jo Profeten og Imamene sagt, så jeg 

forstår ikke.  

    

Mangelen på rituell renhet ser også ut til å opprøre noen av informantene som er imot 

praksisen. Spesielt er Seynab opptatt av renhetsaspektet, som hun mener ikke blir opprettholdt 

i noen av sjiamoskeene:   

[...] som ayatollah Khomeini sa, at man ikke skal piske sånn at man blør. Det er bedre 

å gi blod enn å piske. De har fortsatt med det. Og i islam, hvis blod detter ned så er det 

urent, skal du vaske det vekk og de har ikke ... Og det er en moské ikke sant, eller på 

en måte, man skal vise respekt for det. Herregud det går ikke an å lese bønn hvis det er 

blod her, da er det urent ikke sant.  

 

Det at hun mener man i stedet bør gi blod kan ses i lys av at flere offentlige helseorganisa-

sjoner, samt Hizbollah, siden 1990-tallet har oppfordret folk til å donere blod istedenfor å 

påføre seg selv blødende sår (Norton 2005: 149). Seynabs syn kan også ses i lys av hennes 

generelle tilnærming til religionen, med en vekt på å innordne alle handlinger etter islamske 

prinsipper. Selvbeherskelse og kontroll blir således viktig for å opprettholde en slik livsstil. 

Ifølge henne er de trossamfunnene som praktiserer pisking, også generelt preget av kaos og 

lite kontroll.  

Lara Deeb viser i boka An enchanted modern at fortolkningen av tradisjonene og 

ritualene tilknyttet muharram har gjennomgått en fornyelse blant Libanons sjiamuslimske 

befolkning. Hun viser til hvordan fromme kvinner i Beirut var spesielt opptatt av å fremheve 

seg selv som moderne i motsetning til det de ser på som en bakstreversk og tradisjonell 

religiøsitet. Å være moderne ble forklart i form av autentisitet, organisering, utdannelse, 

renhet, hygiene, sosial bevissthet, og fromhet. Motsatt ble det å ikke være moderne forbundet 

med tradisjon, kaos, uvitenhet, skittenhet og ukomplett moral (Deeb 2006: 19). Informantene 

ser også ut til å ha et lignende syn på hva som er en moderne, eller en riktig, religiøs praksis – 

noe som de setter opp mot den tradisjonelle formen.   

Noor er kanskje den som er mest opptatt av viktigheten av å være en moderne muslim. 

Muligens henger det sammen med hennes valg av Fadlallah som marja. Deeb beskriver 

Fadlallah som en av de sentrale i kampanjen for å reformere ashura i Libanon. Han vektlegger 

blant annet at talene under majlis-sammenkomstene skal fremme en korrekt forståelse av 
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budskapet istedenfor et overdreven fokus på det emosjonelle, samt at han ville motarbeide 

blodig matam (Deeb 2006: 142). Noor viser til det hun synes er overdrivelse i utføring av 

ritualene: ‖[...] det å slå seg selv hardt, og skrike og oppføre seg. Altså det med håret og… det 

er jeg helt imot altså.‖
 49

 Det er altså ikke bare de ritualene som involverer blod hun er imot, 

men mer generelt rituell oppførsel som hun ser på som ukontrollert og overdrevent dramatisk.  

Fadlallah argumenterer blant annet for at de blodige ritualene er uislamske fordi de 

innebærer å skade seg selv med vilje (Norton 2005: 147). Hans tilhengere blant informantene 

argumenterer også på en tilsvarende måte: 

Men det er haram å slå seg selv. For Gud har gitt oss en sunn kropp og da må vi ta 

vare på den og ikke ... Det er en grunn til hvorfor vi ikke drikker og ikke røyker og 

hvorfor vi ikke gjør det der, så hvorfor skal vi slå oss selv? (Noor)                                                                                                                                                                                   

 

Det er ikke noe vits i det hele tatt. Fordi å piske deg selv og få vondt og miste blod og 

bli sliten, så du får ikke gjort noe, du får ikke bedt. For en av de reglene er at du skal 

ikke ha blod på klærne dine. (Kasim) 

 

Ritualene blir slik sett vurdert i lys av rasjonelle argumenter for hva som er riktig – både ut fra 

den islamske renhetslæren og med bruk av argumenter knyttet til det moderne fokuset på 

kontroll og helse. Ofte ses det en sammenheng mellom disse to i moderne tolkninger av islam 

(jf. Jacobsen 2006: 264f). Noor peker for eksempel her på hvordan religionens lover mot 

alkohol og eventuelt røyking er basert på logiske argumenter knyttet til helse.  

Det er imidlertid stor uenighet blant marjaene om hvorvidt praksisen med å piske seg 

til blods er forbudt, akseptert eller om det gir religiøs fortjeneste. Dette er kanskje også en 

årsak til at praksisen er såpass mye diskutert blant sjiamuslimene. 

Vi diskuterer mye når det gjelder pisking da, det er egentlig veldig stor vekt på det. 

For sayyid Fadlallah er helt imot pisking, han sier det er haram. Sayyid Sistani sier det 

er greit. Og Shirazi sier at du kommer til å få poeng da, hvis du gjør det. (Noor) 

 

Som vi allerede har sett, er både Khamenei og Fadlallah imot praksisen. Ifølge Noor her synes 

Sistani det er greit. Som svar på spørsmål om praksisen på nettsidene hans står det imidlertid:  

It is not appropriate of the mourners to violate the commemoration method received 

by the righteous predecessors (Salaf-e Saleh) in mourning the martyrdom of the Lord 

of Martyrs, Imam Husain (a.s.).
50

  

 

Dette er et noe indirekte svar som virker svært åpent for tolkning. Hva er for eksempel 

metoden til de rette etterfølgerne? Ifølge Walbridge har Sistani opprettholdt sin kvietistiske, 

                                                 
49

  Som jeg har beskrevet i kap. 4.3 er det vanlig at noen av kvinnene går i ring mens de kaster håret 

fremover som en del av muharram-ritualet. 
50

  Sistanis hjemmeside: http://sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=407 (lest 07. 11.08) 
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og populære, posisjon ved å unngå kontroversielle temaer som doktrinen om velayat-e faqih, 

den rettslærdes styre (Walbridge 2001: 237). Muligens er dette også tilfellet når det gjelder 

det disputerte spørsmålet om blodig matam, og at han ikke vil skyve noen fra seg ved å ta et 

klart standpunkt for eller imot. Til sammenligning har Shirazi, som også har en betraktelig 

mindre tilhengerskare, et svært klart svar på sine nettsider:  

The shedding of blood during Muharram for Imam Hussain, peace be upon him, is not 

only Halal, but it is also very Mustahab [anbefalt] indeed, and all PROMINENT 

scholars and religious authorities - Maraje' - always encouraged it throughout the 

history of Islam. This included the Tatbir or Qamah Zani – which is the hitting of the 

head with swords.
51

 

 

Sahra, som følger Shirazi, svarer dette på spørsmålet om hva hun synes om rituell pisking. 

Ja, det er delte meninger. Men jeg vil jo aldri gå og stoppe det her, for uansett så har 

de aldri skadet noen eller skadet seg selv ifølge de personene som man har snakket 

med. De gjør det ut fra kjærlighet og ut fra sin sorg. [...] Så vi mennesker er så 

forskjellige så derfor kan det være litt fint med åpent rom for hvordan man kan 

uttrykke seg. Jeg bare tenker så lenge de ikke gjør noe vondt med meg selv og så lenge 

ikke det ikke skader andre, så vil jeg ikke stoppe det sånn sett.  

 

Sahra argumenterer altså ut ifra et pluralisme- og mangfoldsperspektiv: Hver og en må få lov 

til å sørge over Hussain på sin måte, så lenge det ikke skader dem selv eller andre. Ifølge 

henne er det ikke praksisen i seg selv som gir bør ha skylden for at sjiamuslimer blir framstilt 

på en negativ måte, men heller hvilken sammenheng disse bildene settes i når de vises i ulike 

media: ‖Men man har alltid også en dårlig tittel på de der bildene og derfor blir det også en 

dårlig spredning.‖  

Vi ser altså at marja-tilhørighet har en del å si for informantenes posisjoneringer i 

forhold til den rituelle praksisen med pisking under muharram. Deres begrunnelser er 

imidlertid ikke først og fremst grunnet i det marjaen sier eller basert i den religiøse 

tradisjonen. Det blir heller begrunnet med mer pragmatiske argumenter (ikke riktig å piske 

seg fordi det skader sjiaenes renommé) eller knyttet til individuelle ulikheter og en ytrings-

frihetstankegang (alle må få lov til å handle på sin måte).  

Sahra knytter også matam-ritualene til kjærligheten tilhengerne har til ahl-ul-bayt, og 

sier at hun derfor synes det kan være ‖litt fint‖. Ifølge Pinault har sjiamuslimske samfunn ofte 

definert seg selv som de som overgår alle andre i sin kjærlighet til Profetens familie og 

Imamene, og denne kjærligheten demonstreres gjennom matam (Pinault 1999: 291). Det 

tradisjonelle synet på sørgeritualene henger også sammen med ideen om at ahl-ul-bayt kan gå 

                                                 
51

  Shirazi har en egen side som er viet temaet, kalt ‖Ashura – the day the skies wept blood‖: 

http://www.shirazi.org.uk/ashura.html#qa (lest 07. 11.08)  
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i forbønn for den troende, og at det derfor gir religiøs fortjeneste å gjøre matam. Men i nyere 

tid har det vært en tendens til å heller vektlegge budskapet i hendelsen og hvordan man kan 

implementere denne lærdommen gjennom sosial og politisk handling, som vi så hos Fadlallah 

(Pinault 1999). Ifølge Deeb er blod og tårer forbundet med den kvitetistiske tradisjonen. 

Ritualene er rettet innover mot personen heller enn utad og uttrykker en personlig form for 

sorg og potensialet for individuell frelse. I mer moderne tolkninger forstås derimot gråten i 

større grad som en vei til å forstå budskapet og ikke som et mål i seg selv (Deeb 2006: 150). 

Det vil si både som en moralsk oppbyggende lærdom for individet og et budskap som kan 

komme samfunnet generelt til gode.   

  

6.7 Etisk og universalistisk tolkning av religionen 

6.7.1 Ritualer og etikk 

Informantene er også tydelig påvirket av et mer etisk syn på muharram. Uavhengig om de 

prinsipielt er for eller imot pisking, fremhever de alle at det finnes bedre måter å fremme 

Hussains budskap på enn det rituelle: 

Jeg personlig ville aldri gjort det, jeg bare føler bare at det er så mange andre metoder 

ikke sant, jeg bare føler at nå ut fra den tiden og fornuften som jeg ønsker å følge er en 

sånn mere.. […] altså fortelle da. Om selve budskapet og oversette noe i forhold til 

norsk om selve hendelsen. Eller lage et seminar. Altså sånne ting som kan ha mye mer 

effekt da og mye mer spredning av selve budskapet. Men om den metoden min er 

riktig for alle det kan jeg heller ikke si, fordi den er riktig for meg. (Sahra) 

           

En medvirkende faktor til at informantene vektlegger å formidle budskapet, er nok 

sannsynligvis at de befinner seg i et samfunn der majoriteten ikke kjenner til historien og 

tradisjonene i forbindelse med muharram. Flere fremhever derfor, som Sahra ovenfor, at det 

er bedre å gjøre noe som kan øke forståelsen av sjiaislam. Kasim forteller om en teori på 

opprinnelsen for sørgeritualene, som handlet om at de første som kom til slagmarken, der 

Hussain og hans menn var slaktet ned, begynte å slå seg selv i sorg:  

Men den historien som jeg fortalte deg nå, det handler om at folk akkurat der og da var 

lei seg, så da trenger ikke vi gjøre det i dag da. For jeg mener at å sette meg ned og 

høre på den historien og føle meg veldig lei meg og kanskje gråte litt, men samtidig å 

gjøre en ting som er bra, å vise fram hvorfor gjør vi det… Det er mye bedre enn å slå 

meg selv og miste blod og vise de andre, folk som ikke vet noe om hva jeg gjør. 

  

Flere av informantene fremhever også at det ikke er poeng å etterligne det som de historiske 

personene gjorde i seg selv, men at man heller må lære av det som skjedde. Noor mener dette 
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også er mer i takt med det den skjulte Imamen ville ønsket: ‖Imamen kommer til å le liksom 

når de gjør sånn der. Han kommer til å tenke hva er det de gjør egentlig? Gå og spre 

budskapet mitt på en ordentlig måte, ikke gjør det der!‖ 

 Dette fokuset på budskapet kan også henge sammen med det Weber beskriver som en 

rasjonalisering av den religiøse lærdommen – ved en overgang fra periodisk renselse gjennom 

ritualene til en vektlegging av et regelmessig religiøst og etisk liv (jf. kap. 5). Slik Noor ser 

det er det også en sammenheng mellom de som vektlegger den tradisjonelle formen for 

matam og deres levesett: ‖Altså når jeg ser de som slår seg selv, de er egentlig ikke ordentlige 

mennesker. De drikker, de lyver, noen av dem stjeler. Og så slår de seg selv.‖ Underforstått 

mener de at det å slå seg veier opp for andre dårlige handlinger. Noor peker også på at mange 

som drar på pilegrimsreise, hajj, eller ziarat (besøk av sjiahelligdommer som Imamenes 

mausoleer), ikke har nok bakgrunnskunnskap:  

Men jeg mener at sånne hellige steder … det er viktig å dra dit, for å vite hvem de 

personene er og gå litt tilbake i tid og vite til slutt hva islam er. For de aller fleste tror 

at når de drar dit så blir bønnene hørt og det er derfor de drar dit. Men det er ikke slik, 

vi må jobbe hardt for å få til det vi vil. Så det er ikke bare å besøke et sånt hellig sted 

når vi ikke vet hva hans bakgrunn var og hvorfor, hvordan han døde og…  

 

Hun setter slik spørsmålstegn ved det tradisjonelle synet på forbønn innen sjiaislam. I tråd 

med det Deeb viser til blant sjiamuslimene i Libanon, er det lærdommen som blir vektlagt 

heller enn handlingen i seg selv (Deeb 2006). Det å besøke et hellig sted er ikke nok for å 

oppnå religiøs ‖fortjeneste‖, men man må selv søke kunnskap slik at den religiøse innsikten 

kan implementeres i ens liv. De ‖verdslige‖ sidene ved religionen blir slik sett verdsatt til 

fordel for de mer esoteriske eller ‖overnaturlige‖. Seynab er på samme måte opptatt av at den 

personlige søken etter lærdom og overholdelse av de religiøse bud i det daglige, er viktigere 

enn oppsøking av hellige steder:   

Ja nå har jeg ønsket å dra på både hajj og ziarat i flere år. Men jeg merker at jeg 

trenger å jobbe litt mer med meg selv før jeg drar. […] Men jeg leste i en bok at det er 

viktigere å følge det Imamene har sagt enn å være nær Imamen. Sånn fysisk da. Det er 

mange som, åh jeg må bare dra dit, men så bruker de så enormt mye fysiske krefter, 

men så glemmer de det essensielle, det er praksisen, det er det som i bunn og grunn er 

det viktigste. 

 

Deres tilnærming til religionen ligner dermed den mer kunnskapsbaserte forståelsen som 

kjennetegner de lærdes versjon av islam, enn den tradisjonelle folkereligiøsiteten, der de 

rituelle handlingene har vært viktigere.   
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6.7.2 Fra kulturelle til universelle verdier 

Vi ser altså at informantene legger vekt på en personlig dyd: Man skal ikke bare utføre 

ritualene, men leve i overensstemmelse med religionen i det daglige liv. Dette gjelder ikke 

bare sørgeritualene, men også i det religiøse liv generelt. Seynab snakker blant annet om at 

hun synes feiringene i forbindelse med Imamenes fødselsdager har fått et litt feil fokus:  

Men de fødselsdagene og sånt, de har blitt litt mer sånn kulturelle og mer sånne 

smykkedager. […] Ja men jeg synes det har blitt veldig mye sånne kulturelle ting, man 

skal pynte seg opp og fikse håret og man glemmer kanskje, essensen blir borte da, 

meningen blir borte. 

 

Det kulturelle settes slik opp mot religionens sanne budskap, noe som flere har pekt på er en 

sentral tendens blant muslimer i Vesten (Roy 2004; Jacobsen 2002; Cesari 2004 m.fl.). Ifølge 

Roy henger dette sammen med at muslimer i Vesten i større grad blir klar over de kulturelle 

elementene ved sin religiøse identitet i møte med muslimer med annen etnisk bakgrunn (Roy 

2006: 120). Overgangen til Vesten vil for mange muslimer oppleves som en god mulighet til å 

gjenskape islam fri fra kulturelle og nasjonale særpreg (Roy 2006: 156). Som Seynab 

påpeker, er det ikke nødvendigvis lettere å leve som muslim i Irak eller Pakistan enn i Norge: 

‖Like vanskelig å være praktiserende i Pakistan som i Norge. For folk der er mer kulturelle og 

tradisjonelle, mens religionen er mer vag.‖ Noor sier at hun opplever sjiamuslimene i Irak 

som mye mindre bevisste om hva religionen går ut på enn henne selv. ‖De er bare 

sjiamuslimer fordi faren deres var det og tradisjonen og de vet egentlig hva det er. Så det var 

jeg som måtte forklare dem hva det er.‖  

Som Roy påpeker, blir det et paradoks for muslimer i Vesten at de ofte lever mer i 

overensstemmelse med islam enn befolkningen i muslimske majoritetsland. De muslimske 

landene oppleves gjerne som pseudo-islamske, der skinnhellighet verdsettes mer enn tro (Roy 

2004: 157). Dette handler ikke bare om kunnskap om religionen og muligheten til å overholde 

islamske leveregler, men også mer grunnleggende hva de anser som ‖islamsk‖. For eksempel 

mener noen av informantene at det norske samfunnet er mer i tråd med islam enn mange 

muslimske samfunn. Seynab knytter dette spesielt til velferdssamfunnet: 

Problemet med dagens islam at du ser muslimer, men du ser ikke islam. Men her i 

blant annet i Norge så ser du mye islam, men ikke mye muslimer.[…] Da mener jeg 

velferdssamfunnet er basert på blant annet islamsk tenkning. Ja rettigheter, barns 

rettigheter, barnekonversjonen i seg selv har tatt veldig mye ut fra Imam Ali, s.a., sin 

tenkning. 
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Seynabs sammenstilling av velferdssamfunnet med islamske prinsipper, gjør at også de i 

utgangspunktet sekulære institusjonene får en religiøs begrunnelse. Interessant nok har også 

Noor en lignende formulering: ‖Jeg sier alltid at nordmenn de er muslimer, men uten at de vet 

det.‖ Men hun knytter dette isteden til folks moral:  

Fordi de baksnakker ikke. […] De ler ikke når de ser en handikappet, men det gjør de i 

utlandet. I Irak for eksempel når de ser en handikappet eller en gal person, da ler de og 

da erter de han. Men islam er egentlig ikke sånn, det er som det er her. 

 

Det kulturelle får ofte et negativt fortegn, som motsats til islams egentlige universelle 

budskap. Seynab fremhever blant annet at nasjonalisme er en veldig negativ ting i islam, og at 

det derfor er best med moskeer som ikke er inndelt etter nasjonalitet:  

Fordi at for meg, det at den er sjia er egentlig nok, enn å dele de opp i at de er iranere 

og de er, vi ser ikke grenser, det spiller ikke noen rolle om de er fra Iran og de er fra 

Afghanistan. Jeg føler at det er min søster og at det er min bror på en måte. 

 

Det flerkulturelle kan bli en måte å komme bort fra bestemte kulturelle særegenheter, 

samtidig som islams universelle side blir mer synlig. Betegnelsene ‖søster‖ og ‖bror‖, som er 

mye brukt blant informantene, er også med på underbygge dette. Selv om begrepet kultur 

gjerne blir forbundet med noe negativt, er det flerkulturelle derfor en positiv faktor. Sahra, 

som er svært opptatt av å fremme åpenhet for kulturelt mangfold i Norge, mener at det også 

finnes en oppfordring til dette i Koranen: 

Også er den en sånn pakt som står i Koranen der Gud sier at han har skapt menneskene 

[…] Han har skapt oss som mennesker slik at vi skal ha forskjellige stammer og folk, 

etnisitet og nasjonalitet, til at vi skal bli kjent med hverandre. […] så forteller Gud at 

når man blir kjent, så vil alle de barrierene som er negative løsne og falle bort. 

 

Ifølge flere av informantene blir de nasjonale forskjellene også mindre fremtredende blant de 

unge:  

[…] og ungdommen tenker mindre på sånne skiller. Fordi alle er oppvokst i Norge. Og 

det har veldig mye å si at flere unge i moskeer har begynt å styre. […] for eksempel 

når jeg går i det toget så tenker jeg mindre på at han er pakistaner, han er iraner ikke 

sant, så da tenker jeg heller at alle vi er muslimer. Til og med ikke om vi er sjia eller 

sunni. Alle er muslimer. (Muhammed)                                                                                                                                                      

 

Selv om det sannsynligvis er få sunnimuslimer som har deltatt i toget på sjiamuslimenes 

viktigste helligdag ashura, så legger informantene som oftest lite vekt på det sekteriske 

elementet ved deres spesielle høytider eller lærepunkter. I likhet med Jacobsens informanter i 

MSS og NMU uttaler de seg heller om hva ‖islam sier‖ enn å vise til ulike lovskoler og lærde. 

Ifølge Jacobsen bidrar denne formuleringen til å opprettholde en fleksibilitet i forhold til 
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mangfoldet av tolkninger samtidig som man fremhever islams egentlige enhet (Jacobsen 

2006: 79). Det spesifikt sjiamuslimske fremheves også gjerne som sider ved islam som burde 

komme alle, både sunnimuslimer og ikke-muslimer, til gode: 

For det var jo ikke noe sjia eller sunni på den tiden. Så da har de ikke, verken Profeten 

eller hans familie sagt noe spesifikt i forhold til retninger om hva sjia står for eller 

ikke, de snakker hele tiden for hele menneskeheten. Men så er på en måte den 

videreformidlingen, der vi mennesker gjorde de forskjellige strukturene oss imellom. 

Så uansett så de snakker hele tiden, til og med i Koranen, snakker om mennesker, 

menneskeheten. (Sahra)    

 

6.7.3 ”Etiske muslimer” 

At Noor mener ikke-muslimer kan oppføre seg mer i tråd med islam enn muslimer generelt, 

kan ses som et utslag av en ‖etisering‖ av religionen. Ifølge Roy kjennetegnes den etiske 

tilnærmingen til islam av en større vektlegging av grunnleggende prinsipper og av ‖lovens 

ånd‖, framfor en dogmatisk rettroenhet (Roy 2004: 191). Siden verdiene ofte fremsettes i 

universelle termer blir grensene for ummaen også vagere, som Noors sitat ovenfor 

eksemplifiserer. Sahra forklarer også hovedbudskapet til ahl al-bayt i etiske termer:  

Fordi hvis vi går tilbake i historien og ser hvem disse personene er, så er det ikke bare 

viktig fordi de er i Profetens familie, men hva de stod for av rettferdig… hva de stod 

for av menneskelighet av barmhjertighet og kjærlighet. 

 

En av personene i styret i al-Redha menigheten fremhever også spesielt kjærlighetsbudskapet: 

‖Islam er egentlig kjærlighet. De fleste her i Norge praktiserer egentlig islam uten at de vet 

det. Fordi de er snille og greie.‖
52

 Hvis man ser på de grunnleggende verdiene, blir det slik 

sett ikke så stor forskjell på muslimer og andre. Som Cesari påpeker kan fremhevelsen av de 

universalistiske sidene ved religionen, også være en måte fokusere på felles verdier som kan 

bidra til å legitimere islam blant ikke-muslimer (Cesari 2004: 87).  

Ifølge Schubel er appellen til universelle menneskelige verdier, ofte med referanser til 

Karbala-hendelsen, vanlig i sjiapolemikk (Schubel 1993: 200). Vi har tidligere sett hvordan 

Imam Hussain blir presentert som en modell for mot, selvoppofrelse og sannferdighet. Men 

blant muslimer i Vesten blir verdiene oftere satt i sammenheng med personlig moral og indre 

styrke. Fokuset er på individuell frelse og at man må oppføre seg som en god muslim uansett 

sosiale omstendigheter (Roy 2004: 177). Hos informantene gjenspeiles dette blant annet i 

viktigheten av å stå for noe en tror på, selv om dette ofte kan være vanskelig i et ikke-
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  Intervju 20.02.08 
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(sjia)muslimsk samfunn. I et sjiamuslimsk perspektiv kan fokuset på individuell frelse også 

begrunnes i deres historie som undertrykket minoritet. Historien om de sjiamuslimske 

Imamene er på mange måter historien om det sanne åndelige lederskap som i liten grad fikk 

gjennomslag i den verdslige maktsfære: 

Ja det jeg har lært da, er at selv Profeten og de gode personene ble drept og ble 

torturert i dette livet, men det er ikke dette livet som telles det er livet etter døden. Så 

vi skal gjøre gode handlinger, selv om det er vanskelig og vi kommer til å lide og alt 

det der. Men vi kommer til å få den store… altså paradiset da. Så det er det som telles. 

Så vi må takke Gud for alt liksom. (Noor) 

 

Mens det å handle som en god muslim for Deebs (2006) fromme sjiamuslimer i Libanon ses i 

sammenheng med å jobbe for samfunnets beste, vil muslimer i Vesten i større grad knytte 

styrking av islam til personlig realisering, ifølge Roy (2004: 181). Sahra sier for eksempel 

dette om betydningen av å videreformidle budskapet til ahl al-bayt:   

Men hvis det er noe godt og noe bra og noe positivt så vil jeg at alle skal få komme 

seg inn i de dørene av informasjon og kunnskap. For at det er en positiv og økende 

kompetanse for alle, sånn sett. Jeg vil ikke lære noe for å holde det for meg selv. Men 

jeg vil lære det for å si det videre da, for kanskje andre kan ha nytte av det slik som jeg 

føler at jeg har nytte av. Uten at det skal være en sånn misjonssak. […] Men det jeg 

tror, og det jeg står for også og som jeg har forstått ut ifra islam, er ikke at man skal gå 

rundt å preke «følg Gud», og minne dem om helvete og i det hele tatt. […] Men for 

meg er det mer at jeg må jobbe med meg selv og kunne være et positivt menneske, 

fordi man sier man må på en måte feie under sin matte først før man begynner å preke 

for alle andre og ville belære andre.    

 

Sahra formulerer seg her helt i tråd med moderne ideer om selvutvikling og personlig vekst. 

Det er den positive nytten av religionen for individet i dets jordiske liv, som er i fokus. 

Vektleggingen av det positive kommer også fram gjennom at hun distanserer seg fra former 

for misjon der forkynnelsen om en mulig fortapelse står sentralt.  

Som flere av informantene fremhever, er det heller viktig å vise hva islam står for 

gjennom å være et godt eksempel. Idealene for en god muslim kan finnes hos ahl al-bayt 

ifølge Abbas: ‖Det er spesielt hvordan de behandlet andre mennesker og deres forhold til Gud 

som er viktig. Gir eksempler for god moral og etikk.‖ God oppførsel blir ofte beskrevet som 

ikke å baksnakke, ikke lyve, være ydmyk og positiv og behandle andre med respekt.  

I likhet med Abdoullah Saeed (2006) fremhever også flere av informantene den 

kontekstuelle forståelsen av Koranen: 

Det vil si alle muslimer mener jo at Koranen er evig og uforanderlig, men det betyr 

ikke at ikke ting må tolkes i en ny tid. For den eksisterte jo i det samfunnet der. Ikke 

hvem som helst selvfølgelig, men de som har utdannelse og har lest. (Sahra) 
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Det at Koranen skal tolkes til en ny tid er som vi har sett ikke en ny tanke i sjiaislam, men var 

et resultat av usuli-skolens dominans fra 1700-tallet. Informantene uttaler seg slik sett helt i 

tråd med den offisielle linjen innen sjiaislam. At det er de lærde som først og fremst skal tolke 

blir ikke sett på som en begrensning for den vanlige troende, men heller som en garanti mot 

feiltokninger. Ifølge Noor er det også viktig å ta hensyn til hva som var intensjonen bak det 

som står i Koranen, ellers kan mye tilfeldig tolkes ut av den. Hun kritiserer særlig 

sunnimuslimer for å ha misforstått mye av budskapet: ‖[…] men de tolker det på mange rare 

måter. Så hadde tolka det på Imam Alis og Profetens måte, hadde det vært annerledes.‖ Også 

Kasim er opptatt av at Koranen kan forstås på mange måter: 

[…] for når vi oversetter til norsk engelsk og mange andre språk persisk, tyrkisk, 

fransk og urdu og så videre, så blir det noen forskjellige ord og sånn, men akkurat når 

man leser den på arabisk, så kjenner jeg at de ordene betyr så mye. Og hver setning, 

hvert ord kan man tolke i forskjellige retninger og kan mene mange forskjellige ting.  

 

Dette er en ganske annen forståelse av religionen enn den literalistiske, som blant annet 

kjennetenger wahhabismen, der Koranen ses som klar og entydig (Allen 2006). At de 

distanserer seg fra slike tolkninger kan relateres til at flere av informantene generelt er opptatt 

av å ta avstand fra en slik form for islam. Det er isteden det de ser som grunnleggende verdier 

som skal være retningsgivende. Noor sier for eksempel dette om de som sprer hat i islams 

navn: ‖Islam handler jo om kjærlighet og fred. Islam er jo peace, det er jo det det betyr. Så 

man skal ikke tenke sånn, det er galt rett og slett.‖ Sahra fremhever også at islams fredelige 

budskap er det fundamentale ved religionen:  

Altså islam lærer oss å ta vare på de minste innsektene som maur og de levende 

tingene blant oss som planter og i det hele tatt og ikke baksnakke. Så hvordan skal jeg 

da i det hele tatt angripe når jeg skal la være å baksnakke, hvordan skal jeg da. […] At 

hvis man dreper et menneske så har man drept hele menneskeheten, er nok for meg å 

følge gjennom hele livet og ta avstand fra angrep som skjer i islams navn.  

 

Dette fokuset på fred og kjærlighetsaspektet i islam kan, som tidligere nevnt, ses som et utslag 

av hvordan islam ofte blir fremstilt i media og som en kritikk av ‖de som kaller seg 

muslimer‖, men bruker voldelige midler. Den etiske tilnærmingen trenger imidlertid ikke å stå 

i motsetning til ortodoksi, men normer som i den tradisjonelle-legalistiske tilnærmingen 

begrunnes i ‖lovens ord‖, blir nå isteden forklart ut fra etikk og verdier (Roy 2004: 189). 

Tanken bak normen er viktigere enn normen i seg selv. Kasim fremhever blant annet dette i 

argumentasjonen om hijab: 
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Fordi det er ikke bare å gå med hijab, det er mye som ligger bak det. Du skal passe på 

deg selv før du begynner. Så jeg synes det er greit med en jente som ikke går med 

hijab, men passer på seg selv. 

 

Informantene er generelt også opptatt med å følge reglene for hva som er tillatt (halal) og ikke 

tillatt (haram), om enn i ulik grad. En etisk tilnærming til religionen trenger derfor ikke 

nødvendigvis være forbundet med et mer liberalt forhold til religionen, eller en frigjøring fra 

autoritet. Isteden vektlegger informantene heller hvordan islams fredelige budskap er et viktig 

arv fra ahl al-bayt og hvordan de ulike ayatollahene manifester dette budskapet både ved sin 

fremferd og sine tolkninger. Ayatollah-tittelen har imidlertid nok fått en litt annen valør i 

Vesten etter den Islamske revolusjonen, da Khomeini ble det fremste eksempelet på en 

islamsk ‖mørkemann‖ i vestlige medier (Said 1997). Sahra mener at Osama bin Laden har fått 

en tilsvarende rolle i dag, noe som går ut over alle islamske lærde:  

Så jeg bare synes at det er en sånn, litt trist da at turban og sjeik blir negativt misbrukt 

og sammenlignet med Osama bin Laden, mens egentlig så er det at man kan skru på 

TV og se en lærd, ikke sant for meg, og lære meg om kjærlighet og om utvikling og 

om toleranse. Men sånn i mediabilde og blant ikke-muslimer generelt, vil det være en 

som oppfordrer til en hellig krig, som det blir oversatt med. Så det er litt trist da, at 

man ikke ser variasjonene og flertallet av positive tolkningene. (Sahra) 
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7. Avslutning 

7.1 Sjiaislam og Vesten – et transnasjonalt perspektiv 

Vi har sett at informantene er opptatt av å distansere seg fra det de opplever som dominerende 

forestillinger om islam i Vesten. Muligens er dette en følge av deres behov for å forsvare 

islam, spesielt når de snakker med en ikke-muslim som meg. Samtidig er det tegn på at det er 

en generell tendens, både blant sjiamuslimer i Vesten og i Midtøsten, til å presentere sjiaislam 

som mer i harmoni med det som ofte blir fremstilt som ‖vestlige idealer‖. Nakash (2006) 

knytter dette spesielt til en utvikling blant Midtøstens sjiamuslimer fra konfrontasjon til en 

tilnærming til Vesten, som han mener står i kontrast til en økende radikalisering blant enkelte 

sunnigrupper. Samtidig vil nok både de unge sjiamuslimene og de lærde mene at dette ikke 

handler om ‖Vestens‖ ideer, men genuine prinsipper i islam. Den økte oppmerksomheten 

rundt islam og terrorisme ser slik ut til å ha gitt utslag i en tendens blant sjiamuslimer i Norge 

(muligens i Europa og verden generelt) til å fremheve sin egen tradisjon som en mer fredelig 

versjon av islam. Blant informantene vises dette særlig i deres avstandstaking til 

wahhabiversjoner av islam, som ofte blir presentert som det motsatte av det de selv står for, 

enten det gjelder det de anser som dens voldelige aspekter, kvinneundertrykkelse, 

sneversynthet eller generelt strenge tolkninger. Men også de lærde jeg har snakket med, og 

representantene fra moskeene, er opptatt av at sjiamuslimer må vise hva de står for slik at 

nordmenn og folk i Vesten skal forstå at ikke alle muslimer støtter terrorisme. Islam, tolket på 

rett måte (dvs. i henhold til sjiatradisjonen), fremheves isteden som en religion i harmoni med 

fred, frihet, likestilling, menneskerettigheter, demokrati og den norske velferdsstaten.    

 Flere aspekter ved denne oppgaven har vist det transnasjonale elementet ved norske 

sjiamuslimers forhold til religionen. Som allerede nevnt kan det se ut som det økte fokuset på 

islam og terrorisme globalt har bidratt til at sjiamuslimer i Oslo er opptatt av å fremheve sin 

egen tradisjon som den fredelige versjonen av islam. Den transnasjonale konteksten ses også i 

at taliban, al-Qaida og andre wahhabi-sympatisørers angrep på sjiamuslimer i Pakistan, 

Afghanistan og Irak, forbindes med det som informantene regner for deres «langskjeggete» 

trosfeller i Norge. 

 Autoritetsstrukturen innen sjiaislam er også transnasjonal i seg selv, siden alle vanlige 

troende er pliktige til å følge en av de øverste lærde, som oftest befinner seg i en av de hellige 

byene i Qom eller Najaf (i Fadlallahs tilfelle i Beirut). De lærdes samlende funksjon innen 
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sjiaislam bidrar muligens til at religiøse uttrykket får et mer enhetlig preg. Samtidig kommer 

de religiøse uoverenskomstene mellom de ulike marjene også til syne blant tilhengerne i 

Norge, noe om blant annet vises i diskusjonen rundt matam. Når bilder av blodige matam-

ritualer blant sjiamuslimske grupper i Midtøsten også vises på nyhetene i Norge, bidrar dette 

også til debatten.  

Kritikken av matam-ritualene, eller vektleggingen av formidling framfor fremsyning, 

kan også ses som et resultat av at de lever i et ikke-(sjia)muslimsk samfunn, der meningen bak 

ritualene ikke er en del av en felles forståelseshorisont. Isteden blir matam-ritualene noe som i 

større grad skaper avstand og stiller sjiaislam i et ‖dårlig‖ lys, både ovenfor sunnimuslimer og 

ikke-muslimer. Ifølge Pinault (1999) kan endringer i sjiaenes syn på ritualene, med 

nedtoningen av de sekteriske elementene som blodig matam og det tradisjonelle synet på 

forbønn, ses som en følge av deres mer bevisste forhold til omverdenen og med en mer 

utadrettet instilling til sjiaislam. I en minoritetssituasjon blir det muligens enda viktigere å 

rettferdiggjøre retningen overfor både sunnier og ikke-muslimer. Fremhevelsen av de 

universelle verdiene i sjiaislam kan være en del av en slik tilnærming. I Oslo er det imidlertid 

tegn på at sjiamuslimene samtidig er i ferd med å bli mer organiserte og opptatt av vise hvem 

de er, noe som kan ses i etableringen av Den Islamske Ungdomsorganisasjonen og 

Sjiaimamrådet.   

 

7. 2 Individualisering og forholdet til de lærde  

Informantenes religiøsitet kan på ulikt vis ses i lys av teorier om individualisering i moderne 

samfunn. Dette ses ikke minst i deres individuelt ulike syn på hva det vil si å være sjiamuslim. 

Alle vektlegger det personlige forholdet til religionen, at man selv må sette seg inn i 

religionens lære og bud og etterleve dette i sitt liv. Et annet generelt trekk ved informantene er 

at de vektlegger budskapet i den sjiamuslimske historien framfor den rituelle gjenskapelsen av 

det som skjedde. Deres tilnærming til religionen minner i den forstand mer om de lærdes, der 

det er den sjiaislamske kunnskapen og prinsipper som ses på som det mest sentrale. I den grad 

det rituelle framheves er det som en vei for å forstå budskapet og ikke som et mål i seg selv. 

Det er derfor viktig å ha en ren intensjon og ellers leve et regelmessig religiøst og etisk liv. 

Det varierer imidlertid på hvilket nivå de mener at det religiøse skal styre deres handlinger. 

Dette gjenspeiles også i forholdet til autoritetene. Der Kasim ser på marjaen som et symbol og 

forbilde, har Seynab et mer praktisk forhold til sin marja, som en som gir religiøse forskrifter. 
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De andre gir i større grad en kombinasjon av karismatiske og doktrinære beskrivelser av 

marjaen.       

Forholdet til den religiøse lærde kan også ses i betydningen de tillegger personlig 

autonomi. Som vi har sett trenger ikke individualisering nødvendigvis bety en vektlegging av 

den frie vilje og personlig tolkning, men kan også bety en inderliggjøring og selvdisiplin, som 

i Seynabs tilfelle. Flere av de andre informantene fremhever imidlertid den personlige 

autonomi. Noor er kanskje mest uttalt på dette punktet, og hun ser ikke noen personlig 

hindring i å følge sin marja, ayatollah Fadlallah, fordi hun mener han oppfordrer vanlige 

troende til å tenke selv. Hvis man er uenig med hans meninger kan man i tilfelle følge en 

annen, eller følge seg selv hvis man har nok kunnskaper. Avstanden mellom den lærde og den 

vanlige troende blir slik ikke så lang. Andre måter å fremheve den personlige autonomi ses i 

informantenes vektlegging av valgmulighetene mellom de ulike lærde.  Individualisering kan 

slik sett både føre til liberalisering av religionens bud og en stabilitet i dogma, avhengig av 

forholdet til autoriteten. Samtidig er marja a-taqlid-institusjonen i sjiaislam også en 

institusjon i stadig endring, som blant annet ses i Fadlallahs forsøk på å tilpasse de lærdes 

rolle til en ny tid. 

 Vi ser med dette at individualisering ikke nødvendigvis betyr opposisjon til autoritet. 

Mens Roy (2006) mener den tradisjonelle ulamaklassen i sunniislam har mistet mye av sin 

autoritet blant unge muslimer, kanskje særlig i Vesten, ser ikke det samme ut til å være 

tilfellet blant sjiamuslimene (i hvert fall ikke i dette utvalget). Marja al-taqlid-institusjonen 

ser ut til å være høyst relevant også for sjiamuslimer her. Muligens har de øverste lærde heller 

fått en fornyet betydning med mange vestlige muslimers revitaliserte interesse for islam? 

Forholdet til autoritet er imidlertid et lite utforsket tema blant sjiamuslimer i Vesten (og blant 

muslimer generelt, ifølge Peter 2006), og flere spørsmål står ubesvarte: Får marjaene en annen 

betydning med overgangen til Vesten enn de har i muslimske majoritetssamfunn? Har de 

lokale imamer og autoriteter blitt mindre viktige med de vanlige troendes evne til å sette seg 

inn i marjaens synspunkter selv, blant annet gjennom bruk av Internett? Ikke minst trengs det 

en mer inngående analyse av hvordan den spesifikke sjiaislamske autoritetsstrukturen gir 

andre erfaringer blant sjiamuslimer i Vesten enn blant sunnimuslimer.  
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Vedlegg 1 

 

INTERVJUGUIDE 

Personlig historie: 

 

- Alder 

- Sivilstatus 

- Yrke 

- Nasjonalitet/fra provins. 

- Er sjiamuslimer i minoritet eller flertall der? Blir diskriminert? 

- Evt. Når kom du til Norge? 

- Kom du alene eller sammen med familie? 

- Hvor gammel var du? 

- Kan du fortelle litt om hva som gjorde at du (og din familie) flyttet til Norge? 

- Kom du direkte til Norge eller har du også bodd andre steder? 

 

Religiøs identitet:  

- Vil du si at du kommer fra en religiøs familie?  

- Kan du fortelle litt om forholdet mellom sjiaer og sunnier i ditt/dine foreldres 

opprinnelsessted? (mye konflikter?, atskilte samfunn?eller mye kontakt osv) 

- Vet du om dette har endret seg nå? 

- Er det stor forskjell på å være sjiamuslim her og i Irak (Pakistan)? 

- Hva består eventuelt forskjellen i? 

- Kan du si litt om hva som er viktig ved å være sjiamuslim? (spesielle ritualer, 

organisering, syn på religion) 

 

Sjiahistorien og forbilder: 

- Hva tenker du er det viktigste som er felles for sjiamuslimer? 

- Hva ser du på som viktig ved den sjiamuslimske historien? 

- Synes du det er viktig å formidle denne historien til andre muslimer og ikke-muslimer? 

Hvorfor?  

- Har den noen relevans i dag? 

- Er det andre religiøse forbilder du ser på som viktige? 
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- Hva betyr disse for deg? 

- Opplever du at du har et annet syn på religionen enn dine foreldre? Hvordan? 

 

Moskeen: 

- Hvor ofte er du i moskeen?  

- Er du medlem i en bestemt moské? Hva gjorde at du ble medlem av nettopp denne 

moskéen? 

- Pleier du å gå i andre moskeer enn denne? Også i sunni? 

- Kjenner du noen som er med i en andre moskèer? 

- Har du inntrykk av at denne moskeen skiller seg fra andre? På hvilken måte? 

 

Forhold til sunnimuslimer: 

- Hva mener du er de viktigste skillene mellom sjia og sunni – islam? 

- Hvordan opplever du at forholdet er mellom sjiamuslimer og sunnimuslimer i Oslo? 

- Hender det at man deltar på felles arrangementer for eksempel? 

- Hva kan man eventuelt ikke gjøre sammen? 

- Opplever du at forskjellene blir mer eller mindre viktig her enn i ditt/dine foreldres 

hjemland? 

- Har du opplevd fordommer fordi du er sjiamuslim?  

- Pleier du å fortelle at du er sjiamuslim? Eller hender det at du unngår å si dette? Er ofte 

folk spør om dette? 

- Har du venner som er sunnimuslimer? Hender det at dere diskuterer sjia/sunni ulikheter? 

- Føler du at det som skjer i Irak har hatt noen betydning for forholdet til sunnimuslimer 

her? 

- Prates det mye i miljøet/moskeen om forholdet mellom sjiaer og sunnier i for eksempel 

Irak eller andre steder? 

 

Marja al-taqlid: 

- Vet du hvilke marjaer som er de vanligste i din moskè/ditt miljø? 

- Hvem er din marja al-taqlid? 

- Hvordan bestemte du deg for å følge denne marjaen? 

- Kan du si noe om hva som skiller de ulike marjaene? 

- Hva var viktigst for ditt valg av marja? 
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- Marjaens politiske synspunkter noe å si? 

- Har marjaens nasjonalitet noe å si? 

- Følger din familie og venner den samme? 

- Hvordan får du informasjon fra din marja? (internett, bøker, gjennom maulana) 

- Hvordan stiller man spørsmål til marjaen? Har du noen gang henvendt deg for å få svar på 

noe konkret?  

- Er forholdet til marjaen viktig for deg? 

- Eventuelt: på hvilken måte? Hvorfor ikke? 

- Hva skal til for å skifte? 

- (Har ditt forhold, bevissthet til marjaen skiftet etter at du kom til Norge?) 

- Blir marjaenes betydning mindre viktig i en norsk kontekst?  

 

Internett og TV: 

- Hvor går du for å skaffe deg informasjon om Islam? 

- Pleier du å benytte deg av internett for å få informasjon om Islam? 

- Hva slags nettsider? 

- Kjenner du til noen spesielle sjianettsider? 

- Noen andre nettsider av religiøs eller annen art du pleier å benytte deg av? 

- Har du tilgang på utenlandske tv-sendinger? 

- Hvor sender disse fra?  

- Hva slags informasjon får du fra disse? Hva slags programmer følger du med på? 

- Har noen av disse spesiell sjiatilknytning? 

- Pleier du å følge med på hva norske eller andre medier skriver om Irak? 

- Hva tror du er den viktigste årsaken til hva som skjer mellom sjiaer og sunnimuslimer i 

Irak? 

 

Pilgrimsreiser: 

- Har du vært på pilgrimsreise? 

- Hvilke steder har du vært? 

- Hvor mange ganger? 

- Hva er viktig med å reise på pilgrimsreise? 

- Tenker du mye på disse reisene i etterkant? 

- Føler du at det har betydning for din tro/religiøsitet? 
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- Kan du fortelle om den siste reisen du var på? 

- Har du blitt kjent med (sjia)muslimer fra andre land på disse reisene? 

- Har det fått deg til å tenke annerledes om (sjia)islam? 

- Er det stor forskjell på å reise på hajj og ziara?  

- Har du vært i Iran?      

- Hvordan oppfatning har du av Iran som en stat med sjiaislam som statsstyre? 
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Vedlegg 2 

Informasjonsbrev / Samtykkeerklæring 

Masteroppgave i religion og samfunn, ved det teologiske fakultet, Universitet i Oslo 

Tittel: Norske sjiamuslimers transnasjonale identitet 

Navn: Inger Johanne Strandhagen 

Veileder: Professor i interreligiøse studier Oddbjørn Leirvik 

 

Informasjonsbrev: 

Temaet for denne studien er identitetsarbeid blant unge sjiamuslimer i Oslo. Jeg er spesielt 

interessert i hvilken betydning transnasjonale forhold, som for eksempel internasjonal 

politikk, situasjonen i ‖opprinnelsesland‖ og sjia/sunniforhold, har for sjiamuslimer her. 

Andre viktige aspekter er betydningen av religiøse idealer og ritualer og forholdet til 

historien. Oppgaven vil basere seg på intervjuer og noe deltakende observasjon. Jeg er derfor 

interessert i å snakke med sjiamuslimer i Oslo med ulik nasjonal bakgrunn og med tilknytning 

til forskjellige moskeer for å få fram ulike perspektiver.  

 

Muntlig og skriftlig samtykke benyttes her og innebærer at informanten gir sitt samtykke til at 

de ønsker å delta i studien. Samtidig står personen fritt til å svare på de spørsmål han eller hun 

vil, og kan trekke seg fra studien på hvilket som helst tidspunkt om dette er ønskelig. 

Intervjuene vil være basert på anonymitet, og sensitive opplysninger som til eksempel navn 

eller alder, vil avpersonifiseres i oppgaven slik at personen ikke skal kunne gjenkjennes. Hvis 

informanten godkjenner det, er det ønskelig å ta lydopptak av samtalen. Disse opptakene er 

det isåfall bare jeg som kommer til å høre på, og alle personopplysninger vil slettes når 

arbeidet med oppgaven er ferdig. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, 

Norsk Samfunnsvitenskapelige datatjeneste AS. 

 

Jeg har mottatt skriftlig og muntlig informasjon og er villig til å delta i studien. 

 

Signatur...............................                                                             Dato............... 

 

 

 


