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Sammendrag 

I dette studiet har jeg gjennom observasjoner, samtaler og intervjuer med representanter og 

kalifen i Ahmadiyya Muslims Jamaat, studert hvordan den norske ahmadiyya-bevegelsen 

presenterer et bilde av selv som «muslimer for fred». Ved å bruke perspektiver knyttet til 

sosiale møter, og hvordan menneskets handlinger bestemmes av de sosiale omgivelsene, har 

jeg sett hvordan ahmadiyya-bevegelsen opptrer i samspill med storsamfunnet. I denne 

oppgaven diskuterer jeg ahmadiyyas fredsperspektiv, og hvordan de bevisst fremmer idealet 

om fred i møte med storsamfunnet for å ufarliggjøre seg selv. Jeg finner at bevegelsens idé 

om fred handler om å skape en verdensharmoni, og at deres handlinger i det offentlige rom er 

en del av arbeidet for å lede verden mot fred. Det har jeg gjort ved å diskutere den pågående 

moskedebatt i Kristiansand, og bevegelsens innmelding i samarbeidsrådet for tros- og 

livssynssamfunn. To saker som viser hvordan ahmadiyya-bevegelsens selvbilde som 

«muslimer for fred» blir mottatt ulik av ulike aktører. Jeg diskuterer også hvordan bevegelsen 

bruker medier til å konstruere og styrke eget selvbilde, og ikke minst at de bruker mediene til 

å fremme sitt budskap. Gjennom min studie viser jeg hvordan en religiøs gruppe kan bruke 

ulike arenaer for å presentere et positivt bilde av seg selv, og hvordan en gruppe kan nærme 

seg storsamfunnet ved å fremme verdier storsamfunnet kan akseptere.   
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Forord 

Den første og største takken går til Ahmadiyya-menighetene i Oslo og i Kristiansand. Både 

dere som åpnet dørene og hjalp meg med å gjennomføre oppgaven, og til dere som 
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1 Innledning 

Godt synlig langs E6 ligger Baitun Nasr moskeen på Furuset. Denne moskeen er det norske 

hovedkvarteret til Ahmadiyya Muslim Jamaat.1 Bevegelsen har sitt opphav i Punjab i Britisk 

India på slutten av 1800-tallet, og har i dag ca. 10 millioner medlemmer over hele verden.2  

AMJs historie er preget av systematisk forfølgelse som en konsekvens av teologiske 

uenigheter med den muslimske majoriteten. AMJs situasjon har forverret seg over tid, og 

nådde sitt klimaks da den pakistanske staten i 1974 gjorde det ulovlig for en ahmadi å kalle 

seg selv muslim.3 Den store spredningen av AMJ er et resultat av migrasjon, og bevegelsens 

aktive misjonsarbeid.4 

Mitt første møte med AMJ-bevegelsen var da jeg som bachelorstudent besøkte Baitun Nasr 

moskeen. På dette besøket ble jeg introdusert for AMJs særegenhet, og jeg fikk en innføring i 

bevegelsens historie, deres forhold til den muslimske majoriteten og forfølgelsen 

medlemmene opplever. Under omvisningen var representanten fra menigheten svært opptatt 

av å snakke om AMJ-bevegelsens slagord «Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen», 5  og 

henviste stadig til bevegelsens egne publikasjoner, som ifølge han selv, i stor grad omhandler 

islam og fred.  

Kort tid etter besøket i moskeen reiste jeg til London. Her så jeg igjen slagordet jeg tidligere 

hadde bitt meg merke i, «Love to All, Hatred for None». Denne gangen var det ikke på 

innsiden av en moske, men som store blå reklameplakater på de røde londonbussene. Etter 

terroren i Manchester gjorde AMJ dette igjen med nye plakater på londonbussene hvor det sto 

«United against extremism». Etter dette terrorangrepet deltok AMJs medlemmer på 

minnestunden med store plakater der det sto «Love to all, Hatred for None». Dette er det 

samme som franske ahmadier gjorde da de deltok på minnestunden til den franske presten 

som i 2016 ble halshugget under en gudstjeneste av en IS-tilhenger.  

 

                                                 
1
 Jeg vil fra nå forkorte Ahmadiyya Muslim Jamaat til AMJ. 

2
 Kværne og Vogt (2002) 11-12 

3 En ahmadi/ahmadier/ahmadiene er ordene AMJ-medlemmene bruker når de omtaler seg selv. Disse har jeg 

valgt å benytte meg av i denne oppgaven. 
4
 AMJs historie vil jeg utdype i kapittel 3.   

5 AMJs slagordet vil jeg utdype i kapittel 5 



2 

 

1.1 Avgrensing og forskningsspørsmål 

I denne oppgaven ønsker jeg å ta for meg AMJ-bevegelsen som helhet og deres 

selvpresentasjon. Det jeg ønsker å gjøre er å studere AMJs møte med det vestlige samfunnet. 

Jeg vil se på hvordan AMJ tilpasser seg for å skape et ufarlig bilde av seg selv som en islamsk 

menighet fylt av «kjærlighet til alle, ikke hat mot noen».  

For å gjennomføre det vil jeg se på AMJ i Norge, med fokus på menighetene i Oslo og 

Kristiansand. I denne oppgaven vil menigheten i Oslo representere den nasjonale AMJ-

bevegelsen, og menigheten i Kristiansand AMJ lokalt. På grunn av den pågående 

moskedebatten i Kristiansand mellom AMJ og lokalsamfunnet er denne menigheten særlig 

interessant.6 Jeg vil i tillegg se på AMJ i London fordi det er hovedkvarteret til den 

internasjonale AMJ-bevegelsen. AMJ i London vil jeg bruke som utgangspunkt for min studie 

av AMJ i Norge. Det vil jeg gjøre fordi AMJ har en sentralstyrt menighetsstruktur, og det er 

derfor essensielt å se AMJs praksis i Norge opp mot praksisen i Storbritannia.   

I en oppgave om AMJ er det viktig å ta stilling til hvorvidt bevegelsen skal kategoriseres som 

en islamsk retning. I en religionsvitenskapelig kontekst er dette omdiskutert, og AMJ utelates 

ofte i den generelle islamforskningen. Dette argumenteres ofte med at AMJ, som en avvist 

minoritet, ikke er en del av det muslimske fellesskapet. Kværne og Vogt (2002) understreker 

også denne særegenheten i sin presentasjon av AMJ.7 I denne oppgaven vil jeg derimot 

omtale AMJ som en islamsk minoritet, fordi det er slik AMJ definerer seg selv. Grunnen til at 

jeg velger å benytte meg av bevegelsens egen kategorisering, er fordi jeg i denne oppgaven 

skriver om AMJs selvbilde, og bevegelsens selvpresentasjon i det norske samfunnet. 

 

1.2 Oppgavens oppbygning 

I kapittel to vil jeg gjøre rede for valg av teori og metode. Deretter følger kapittel tre hvor jeg 

presenterer AMJs historie, etablering, særtrekk, forfølgelsen, erklæringen av AMJ som ikke-

muslimer i Pakistan og flyttingen av hovedkvarteret til London. I dette kapittelet vil jeg også 

                                                 
6 Jeg vil utdype moskedebatten i Kristiansand i kapittel 6. 
7 Kværne og Vogt (2002) 11-12 
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gi en presentasjon av AMJs etablering og historie i Norge. Her fokuserer jeg på menigheten i 

Oslo hvor det hele startet, og på menigheten i Kristiansand. 

I kapittel fire vil jeg ta for meg hvordan AMJ er organisert. Det vil jeg gjøre ved å se på AMJs 

kaliflære og hvordan den sentralstyrte strukturen påvirker AMJ internasjonalt, nasjonalt og 

lokalt. 

I kapittel fem starter dybdeanalysen. I dette kapittel ser jeg på AMJs syn på fred og på 

fredsarbeidet AMJ gjør i verden og i Norge. I denne delen benytter jeg meg i stor grad av 

materialet jeg innhentet i London og særlig av mitt intervju med kalifen, som jeg fikk 

muligheten til å gjøre et 30 minutters intervju med. Det gav meg et innblikk i hvordan 

bevegelsens øverste leder fremstiller AMJs idealer i dag.  

I kapittel seks fokuserer jeg på AMJ i Norge, og viser til konflikt mellom AMJ og det norske 

storsamfunnet. Som eksempel bruker jeg i dette kapittelet den pågående moskedebatten i 

Kristiansand. Det jeg ønsker å se på her er hvordan AMJ velger å håndtere en slik konflikt. 

Her vil jeg også se på AMJs innmelding i samarbeidsrådet for tro – og livssynssamfunn.  

I kapittel syv vil jeg se hvordan mediene, som AMJs frontstage, brukes som 

kommunikasjonsmiddel, og hvordan bevegelsen bruker mediene som en ressurs i arbeidet 

med å ufarliggjøre seg selv for storsamfunnet som «muslimer for fred».  Jeg vil starte med å 

gi en oversikt over hva AMJ har av egne medier, og hvordan de bruker dem. AMJs egne 

medier vil jeg dele inn i «gammel- og ny media». Deretter vil jeg ta for med hvordan AMJ 

fremstilles av i norske medier. Her vil jeg fokusere på AMJs dugnad første nyttårsdag hvor de 

plukker søppel i Frognerparken.  

Jeg har lagt opp oppgaven slik at jeg starter med å gjøre rede for valg av teori og metode til 

dette prosjektet. Deretter går jeg over til å presentere AMJs historie, etableringen i Norge og 

hvordan AMJ er organisert. Disse kapitlene er i utgangspunktet ment som bakgrunnskapitler, 

men i kapittel tre og fire bruker jeg også feltarbeidet. Fra kapittel fem starter selve analysen av 

egen empiri. 
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1.3 Tidligere forskning 

Sammenliknet med forskningslitteraturen på sunni-islam, som er den islamske grenen AMJ 

selv plasserer seg i, er det ikke mye forskning på AMJ. Hovedgrunnen til dette er blant annet 

AMJs særegenhet, som gjør at de sjelden er inkludert i den generelle litteraturen. For min 

oppgave har det vært enkelte bøker som har vært viktige for å få den nødvendige 

bakgrunnskunnskapen. Viktig forskningslitteratur er Sadia Saeeds Politics of 

Desecularization – Law and the Minority Wuestion in Pakistan fra 2016. Saeed tar for seg 

AMJs historie og posisjon i det pakistanske samfunnet. Det gjør hun ved å fokusere på det 

hun kaller «the ahmadi problem». Hun ser på den systematiske forfølgelsen av AMJ som har 

pågått siden Pakistans selvstendighet, og hvordan AMJ til slutt, etter press fra den muslimske 

majoriteten, gjennom lovendringer ble erklært ikke-muslimer. Annen litteratur jeg vil 

fremheve er Simon Ross Valentine (2008) Islam and the Ahmadiyya Jama’at: History, Belief, 

Practice, Yohanan Friedmann (1989) Prophecy Continuous: Aspects of Ahmadi Religious 

Thought and Its Medieval Background og Ian Talbot (2012) Pakistan a New History.  

Forskningslitteraturen på AMJ i Norge er begrenset. Kari Vogt, som har vært en pioner på 

islam-forskning i Norge, viser i Kommet for å bli - islam i Vest-Europa (1995), til AMJ som 

en del av det europeiske mangfoldet, uten å gå dypere inn på bevegelsen. Imidlertid velger 

hun i boken Islam på norsk (2008) å ikke inkludere AMJ. I denne boken tar Vogt for seg 

fremveksten av islamske menigheter og moskeer i Norge. Vogts argument for ikke å 

inkludere AMJ, er at hun måtte begrense seg, og at AMJ ikke anerkjennes som muslimer av 

det internasjonale muslimske fellesskapet.8 Denne argumentasjonen viser at den generelle 

tendensen med at AMJ ofte faller utenom den generelle forskningen også skjer i Norge. AMJ 

blir i Vogts bok kort presentert som en del av argumentasjonen for å ikke inkludere dem. Cora 

Alexa Døvings doktoravhandling Norsk-pakistanske begravelsesritualer – en 

migrasjonsstudie fra 2005 er derimot et viktig bidrag til forskningslitteraturen om AMJ. 

Doktoravhandlingen er ikke hovedsakelig om AMJ, men er en av menighetene hun benytter 

seg av for å beskrive norsk-pakistanske begravelsesritualer.   

Aksel M. Bjerkes artikkel «Muhammad og norsk folkeskikk» (2011) gir også informasjon om 

AMJ i Norge. Her tar han utgangspunkt i integreringsdebatten, og ser på hva det vil si å være 

                                                 
8
 Vogt (2008) 30 
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norsk i et flerkulturelt Norge. Han viser til nordmenns grad av aksept for ulike muslimske 

grupper. Han eksemplifiserer med å sette AMJ opp i mot Islam Net.  

I 2001 skrev Rune Endresen en masteroppgave i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen 

om «Ahmadi-muslimenes identitet og selvforståelse: en studie av islams ahmadiyya-menighet 

i Norge». Dette er den tidligst daterte masteroppgaven om AMJ i Norge jeg har funnet. I 

denne masteroppgaven fokuserer Endresen på AMJ som en «dobbel minoritet», og skriver om 

hvordan AMJ i en slik situasjon ser på seg selv, og hvordan de konstruerer sin identitet. 

Denne oppgaven har vært viktig i lesingen av AMJs selvforståelse i Norge. I siste del av 

oppgaven skriver Endresen om AMJ forhold til misjon som et eksempel på hvordan de bygger 

sin identitet. Min studie tar også for seg AMJs identitet, men hovedfokuset er ikke i like stor 

grad på hvordan AMJ bygger sin identitet.  Derimot fokuser jeg på hvordan de bruker utvalgte 

sider ved sin identitet til å presentere seg selv som «muslimer for fred» i møte med 

storsamfunnet.   I ettertid er det skrevet ni masteroppgaver om AMJ. Det er ikke alle som har 

vært like relevante, og av den grunn velger jeg kun å fremheve enkelte masteroppgaver. 

Emilie Marie Strands masteroppgave i religionshistorie ved Universitetet i Oslo fra 2016 «En 

pioner i Ahmadiyya Muslim Jamaat i Norge» kartlegger AMJs etablering i Norge gjennom 

livshistorien til Truls Bølstad. Denne har vært viktig for å kjenne bakgrunnshistorien til AMJ; 

Beate Sollis masteroppgave fra 2011 for det Teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo et 

studium av byggingen av Baitun Nasr moskeen på Furuset, hvor hun fokuserte på lokal 

identitet på Furuset og hvordan den nye moskeen påvirket nærmiljøet. Tematikken i denne har 

vært nyttig for min analyse av moskedebatten i Kristiansand.   

Faglitteratur på AMJ i Kristiansand er etter mitt kjennskap nesten ikke-eksisterende. Det 

finnes enkelte bøker, som i all hovedsak kartlegger religion på Sørlandet, som nevner AMJ-

bevegelsen. I boken Bløde konsonanter, hard religion? fra 2002 har Leiv Geir Eidhamar 

skrevet kapittelet «Islam med bløde konsonanter – innvandringens religiøse spor på Agder». 

Her redegjør Eidhamar for islams historie i Kristiansand, og AMJ nevnes som en del av 

mangfoldet i form av medlemstall og forsamlingssted. Det samme gjøres i boken Gud på 

Sørlandet fra 2008 av Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnesen.  

I tillegg til bøkene, er det skrevet to masteroppgaver om AMJ i Kristiansand. Den første er 

«The local in the global: ulike aspekter ved Ahmadiyya pakistanernes hverdagsliv i 

Kristiansand» av Arnstein Lona fra 2007, som ble skrevet for institutt for sosiologi ved 

Universitet i Bergen. Masteroppgaven er et studium av hvordan pakistanske ahmadiyya 
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muslimer opplever livet i Kristiansand. Den siste oppgaven er: «Defining Community and 

Expressing Identity: A Case Study of The Transplantation, Development and Adaption of the 

Ahmadiyya Jama’at in Kristiansand» (2015) og er skrevet av Ryan Daniel Appleyards for 

institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. I denne masteroppgaven 

undersøker Appleyards i hvilken grad den religiøse praksisen og identiteten til AMJ-

medlemmene har endret seg etter de kom til Norge som migranter.  Disse oppgavene har gitt 

noe bakgrunnsinformasjon om AMJs historie i Kristiansand. De går imidlertid ikke inn på 

AMJs selvpresentasjon.  

 

1.4 Begrepsavklaring 

I boken Deltagende observasjon (2010) skriver Katrine Fangen om hvordan den «andre» 

fremstilles i ulike samfunn, og om hvordan ulike grupper velger å presentere seg selv. I denne 

oppgaven skriver jeg om AMJ-bevegelsens selvpresentasjon i Vesten. Betydningen av ordet 

selvpresentasjon omhandler her derfor hvordan AMJ som den «andre» presenterer seg selv for 

det vestlige storsamfunnet. Selvpresentasjon er det overordnede begrepet, men i teksten vil 

jeg stor grad også benytte meg av ord som «å fremme», «å promotere», «å presentere». 
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2 Teori og metode  

I dette kapittelet skal jeg presentere de teoretiske perspektivene jeg vil anvende for min 

analyse, og redegjøre for mitt valg av metode. Teori og metode er en viktig del av 

forskningsprosessen som sammen er med på å skape en bredere forståelse av temaet. Rett 

valg av teori og metode har av den grunn stor betydning for hvilken form oppgaven får.  

Det jeg vil studere er AMJs møte med det vestlige samfunnet med fokus på AMJs selvbilde. 

Fordi metoden er bindeleddet mellom den abstrakte teorien og det konkrete materialet er 

målet at feltarbeidet,9 samme med teorien, skal hjelpe meg med å forklare dette fenomenet. I 

feltarbeidet benyttet jeg meg av intervjuer, samtaler og deltagende observasjon. Jeg valgte 

denne metoden fordi det er den beste måten å studere et levende fenomen, og fordi feltarbeid 

er den beste metoden for å komme tett på forskningsobjektet. På den måten vil jeg gjøre egne 

erfaringer og refleksjoner som styrker min evne til å analysere AMJ og benytte meg av de 

relevante teoretiske perspektivene på en god måte.10 

 

2.1 Teoretisk rammeverk 

I denne oppgaven vil jeg anvende Erving Goffmans (1922-1983) perspektiv på «samfunnet 

som et teater» i min analyse av AMJs møte med det norske samfunnet. Fokuset i oppgaven er 

hvordan AMJ som «de andre» presenterer seg selv som «muslimer for fred» i et såkalt 

sekulært vestlig samfunn. I slike samfunn blir det å være religiøs ofte skjøvet over i den 

private sfære. Jeg vil anvende Goffmans begrep «fronstage» for å illustrere hvordan AMJ 

bruker det offentlige rom som en arena for en positiv selvpresentasjon av seg selv i 

storsamfunnet.  På den måten vil jeg peke på storsamfunnet som publikum, og på arenaen 

hvor kommunikasjonen mellom storsamfunnet og AMJ utspiller seg, som scenen, og at AMJ 

spiller ut rollen som «muslimer for fred» for å skape et ufarlig bilde av seg selv. Jeg vil vise 

hvordan all kommunikasjon med det offentlige fra AMJs side tar sikte nettopp på å danne et 

positivt bilde av seg selv.   

 

                                                 
9
 Cavallin (2006) 14 

10
 Fangen (2010) 30-31 
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Goffmans rolleteori går ut på at det finnes sosiale konvensjoner som definerer alt vi gjør. Han 

mener at alle mennesker er skuespillere og at vi inntar bestemte roller som vi utøver 

frontstage og backstage som et resultat av fastlagte normer og regler i spesifikke sosiale 

settinger. Rollen mennesker har er sosialt og kulturelt bestemt av kjønn, alder, yrke, status 

osv. Skuespilleren inntar roller både i offentligheten (frontstage) og i det private (backstage) 

for å dempe enkelte aspekter ved seg selv. Goffman forklarer det med at: «We are always 

more than we reveal in our encounters with others. We show something different «back-

stage» than we do «front-stage».11 Ut fra dette perspektivet mener Goffman at et samfunn kan 

sammenliknes med et teater, hvor menneskene i ulike situasjoner og settinger spiller ulike 

roller i samspill med hverandre. De sosiale interaksjonene er selve skuespillet, og slik han 

beskriver samfunnet, er samfunnet sammensatt av ulike skuespill som utspilles parallelt med 

hverandre.12  

Goffman snakker om skuespillere og aktører, roller og forestillinger, og skiller mellom scenen 

backstage og frontstage. Her er poenget at det finnes situasjoner som mennesker føler seg 

trygge i, som når skuespillerne kan være seg selv på bakrommet (backstage). På scenen 

(frontstage), derimot, er inntrykkskontroll viktig. Det Goffman mener med inntrykkskontroll 

er at når man ikke helt føler seg hjemme, vil man prøve å fremstå på en spesiell måte. 

Mennesket er til en viss grad i stand til å kontrollere hvilket inntrykk de gir. Det vil si å gi 

medaktører et inntrykk av hvem de er. Dette perspektivet vil jeg bruke for å vise hvordan 

AMJ spiller sin rolle som «muslimer for fred», og hvordan AMJ som «de andre» gjør at 

bevegelsen veksler mellom å opptre som en aktiv og en passiv aktør i storsamfunnet. Jeg vil 

gjøre dette ved å fokusere på rollene de gir seg selv og de rollene de blir tildelt av 

storsamfunnet.  

I The Presentation of Self in Everyday Life (1956) forklarer Goffman at det finnes et spekter 

av skuespill. Han viser spesielt til to former for skuespill han omtaler som ytterpunktene i 

spekteret av skuespill.13 Den første er «opptredende som går helt opp i sin egen rolle».14 

Personen som spiller ut denne anses som oppriktig. I denne typen skuespill er vedkommende 

overbevist om at inntrykket han fremfører, er den virkelige virkeligheten. Den andre typen 

skuespill gjennomføres av dem Goffman kaller kynikere. «Den opptredende som overhode 

                                                 
11

 Furseth og Repstad (2006) 56 
12

 Goffman (1956) 
13 Ibid. 
14 Goffman (1992) 24 
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ikke går opp i sin rutine, og opptrer ut fra egen interesse».15  Et viktig poeng for Goffman er 

at en person som spiller skuespillet i realiteten skifter mellom disse to. For eksempel kan en 

person føre en annen bak lyset fordi vedkommende mener det er til det beste for den andre 

personen.16 Fokuset i denne oppgaven er ikke på hvorvidt AMJ er oppriktige. Fokuset er på 

AMJs selvbilde som «muslimer for fred», og hvordan AMJ fremmer dette segmentet av 

selvbildet for å ufarliggjøre seg selv. Ideen om skuespillerens ytterpunkter er med på å vise 

hvordan AMJ spiller et skuespill med en agenda i et samfunn hvor det stilles forventninger til 

dem som en gruppe.  

Kritikk av Goffman er omtalt i Furseth og Repstad (2006). Felles for kritikken av Goffman er 

at han i stor grad fokuserer på samfunnet på mikronivå og at hans perspektiver av den grunn 

bare kan anvendes på studier av enkeltindivider. 17 Til tross for denne kritikken vil jeg hevde 

at Goffmans perspektiver også er gode å bruke for å forklare en gruppe som AMJ og deres 

handlingsmønstre i storsamfunnet. En sentralstyrt bevegelse som AMJ har mange likhetstrekk 

med et individ. I denne oppgaven fokuserer jeg ikke på mangfoldet innenfor AMJ, men på 

hvordan de agerer utad som gruppe. All min empiri er hentet fra representanter for 

bevegelsen, som kalifen, imamer og andre med offisielle verv. I min analyse er fokuset derfor 

på AMJ som en gruppe og hvordan den aktivt bruker storsamfunnets fellesscene, eller 

frontstage, i sitt selvpresentasjonsarbeid. 

 

2.2 Metode 

Til dette prosjektet valgte jeg å gjennomføre feltarbeid i form av intervjuer/samtaler og 

observasjon/deltakende observasjon. Jeg valgte denne metoden fordi den gav meg mulighet til 

å studere AMJ i sine naturlige omgivelser. Intervjuene i moskeen og reisen til London gjorde 

at jeg kom i kontakt med religiøse ledere, representanter for AMJ og vanlige medlemmer. 

Gjennom disse møtene ble forskjellene mellom den normative og den levende religionen 

tydeligere for meg.18  

 

                                                 
15

 Goffman (1991) 24 
16

 Goffman (1991) 
17 Furuseth og Repstad (2006) 
18

 Natvig (2006) 207 
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Richard J. Natvig skriver at feltarbeid ikke er en metode i selv, men snakker om en 

metodepakke. Denne metodepakken består av høytidelige og uhøytidelige intervju, 

observasjon og deltakende observasjon.19 Mine Intervjuer har vært uformelle i form av 

flytende samtaler med unntak av intervjuet med kalifen, som var et mer høytidelig intervju. 

Samtalene sammen med observasjonen har gitt meg stor kunnskap om AMJ som en religiøs 

gruppe. Fordi AMJ i all hovedsak er en pakistansk bevegelse ble det viktig for meg å gjøre 

meg kjent med Pakistans historie. Det at jeg satt på forkunnskaper om Pakistan gjorde at 

samtalene gikk enkelt i startfasen og styrket etableringen av tillit mellom meg og 

informantene.  

 

2.2.1 Etablering av kontakt med AMJ 

Som bachelorstudent besøkte jeg Baitun Nasr moskeen på Furuset, noe som gjorde at AMJ-

bevegelsen og moskeen ikke var helt ukjent for meg da jeg startet mitt masterprosjekt. For å 

etablere kontakt med menigheten sende jeg dem en mail via kontaktinformasjonen på deres 

offisielle nettside. Jeg fikk raskt svar av informasjonssjefen for AMJ Norge, og han ble min 

nøkkelinformant. Det første møte ble lagt til «Åpen dag» i moskeen, og på dette møtet ble jeg 

introdusert for flere av de som senere ble mine informanter.  

På det første møtet snakket vi løst og fast om AMJ i bønnerommet, og for meg var det bra at 

det første møtet ble lagt til «Åpen dag». Jeg ble opptil flere ganger fortalt at moskeen er åpen 

for alle og at de gjerne ville hjelpe meg med å få masteroppgaven i havn, noe som la 

forholdene til rette for videre kontakt. Vi snakket ikke spesifikt om oppgaven, likevel ble det 

allerede da foreslått, fra AMJs side, at et møte med kalifen ville være nyttig for meg.  

I tillegg til AMJ-menigheten i Oslo hadde jeg også et ønske om å komme i kontakt med AMJs 

menighet i Kristiansand. Om dem visste jeg lite, men på grunn av oppmerksomhet i 

Fædrelandsvennen i tiden før visste jeg hvor de holdt til og hvem lederne var. At jeg allerede 

hadde vært i kontakt med menigheten i Oslo føltes som en trygghet da jeg skulle kontakte 

menigheten i Kristiansand. Menigheten hadde ingen egen nettside, derfor tok jeg kontakt med 

dem gjennom menighetens offisielle Facebookside. Som med menigheten i Oslo fikk jeg raskt 
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 Natvig (2006) 204 
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svar og vi avtalte tid for første møte. Jeg er selv fra Kristiansand, noe som gjorde at møte med 

informantene her tok en annen form enn i Oslo.  

I startfasen på mitt feltarbeid hadde jeg ikke et klart bilde av hvem jeg ønsket som 

informanter. Det var blant annet fordi det ikke var klart for meg hva jeg ville skrive om. Jeg 

visste heller ikke hvem som kunne tenke seg å være informanter. Etter det første møtet ble det 

klart tydelig at personer med en sentral rolle i menigheten ville være mest nyttig for min 

oppgave.  

 

2.2.2 Intervjuene i Oslo og Kristiansand 

I denne oppgaven er det samtalene som er fremtredende. I alt er det gjort intervjuer med 11 i 

informanter i Norge og Storbritannia, hvorav ni har verv i bevegelsen. Ingen av intervjuene er 

tatt opp. Jeg forsøkte med opptak på de første møtene, men fordi møtene ofte varte opptil tre 

timer kuttet jeg det. Jeg så raskt at samtale fremfor høytidelige intervjuer var det som fungerte 

best. Jeg følte jeg fikk mer informasjon da samtalen gikk fritt, samtidig som det var nyttig for 

meg både å se hva de valgte å fortelle og vise meg, og hva de unnlot å snakke om. Fordi jeg 

skriver om AMJs selvpresentasjon passet dette bra. Jeg tok notater og har ført loggbok over 

aller møter og telefonsamtaler.  

De første samtalene handlet i hovedsak om å bli kjent, og av den grunn lot jeg dem bli kjent 

med meg samtidig som de lot meg bli kjent med dem. Vi snakket mye om AMJs historie og 

forholdene i Pakistan der de er en forfulgt minoritet. Etterhvert som vi ble bedre kjent styrte 

jeg samtalene inn mot temaet mitt. Før hvert møte hadde jeg forberedt en punktliste over ting 

jeg ønsket å snakke om. De siste intervjuene handlet i større grad om for å holde kontakt, og 

for å kunne stille oppfølgingsspørsmål som har dukket opp underveis i skrivingen.   

Møtene i Kristiansand har i stor grad handlet om den pågående moskedebatten og hvordan 

AMJ har valgt å håndtere situasjonen. Det at mosketomten er i samme område som jeg vokste 

opp gjorde at vi hadde noe til felles, og gjorde at samtalen fløt lett.  

Samtalene i Oslo og i Kristiansand har alle vært gode dialoger med få utfordringer. Det ble 

etterhvert tydelig for meg at AMJ anså meg som en potensiell konvertitt. På et tidspunkt ble 

jeg spurt om jeg kunne tenke meg å bli medlem av AMJ. På dette spørsmålet svarte jeg at det 
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er noe jeg ikke kan ta stilling til før etter oppgaven er levert. I ettertid har vi hatt flere samtaler 

om religiøs tilhørighet uten at det har vært problematisk. Fordi alle mine informanter i Norge 

snakket norsk har det ikke vært noen språklige barrierer. 

 

2.2.3 Reisen til London  

Den 11. november 2017 reiste jeg sammen med et kvinnelig menighetsmedlem til London for 

å intervjue kalifen. AMJ i Oslo og London hadde organisert hele reisen og jeg ble behandlet 

som en gjest under hele oppholdet. Vi bodde i Gressenhall Road nær Wimbledon. I denne 

gaten ligger Fazel moskeen og AMJs hovedkvarter. Medlemmer av AMJ har over tid kjøpt 

opp store deler av området rundt moskeen. Så ved å bo her fikk jeg komme tett på AMJ og ble 

godt kjent med dem på få dager. Huset vi bodde i blir brukt til kontorer av kvinneforeningen 

og til å huse gjester av menigheten.  

Hovedmålet med reisen var intervjuet med kalifen som ble gjennomført 12. november 2017. 

Hvor lang tid jeg kom til å få visste vi ikke, bare at møte ville skje en gang mellom klokken 

10:00 og 12:00, så vi møtte på hovedkvarteret klokken 10:00 og ventet. Ventetiden fikk en 

verdi i seg selv fordi venterommet var rett ved kontorene for de som jobber for kalifen. Jeg 

fikk derfor sitte og observere den daglige driften samtidig som reisefølget mitt fortalte meg 

om de ulike menneskene der. I tillegg fikk jeg observere de andre som ventet i kø. De var 

tyske og canadiske ahmadier. Måten de oppførte seg før og etter møtene bekreftet den 

forståelsen jeg hadde av ahmadienes forhold til kalifen. Forhold til kalifen beskriver jeg i 

kapittel 4.  

Jeg forventet en audiens på rundt 5-10 minutter, men intervjuet med kalifen varte i 30 

minutter og jeg fikk tillatelse til å ta opp samtalen. Dette er det eneste intervjuet jeg har på 

opptak og som har blitt transkribert. Før intervjuet hadde jeg forberedt syv spørsmål hvor jeg 

på forhånd hadde bestemt meg for å stille de viktigste først i tilfelle jeg ikke skulle få tid til 

stille alle. Hun jeg reiste med var med meg inn til kalifen og hjalp meg med språket der det 

ble nødvendig. Spørsmålene jeg stilte var knyttet til temaet fred og AMJ som en aktør i det 

globale fredsarbeidet. Spørsmålene var åpne fordi jeg ønsket å se hva kalifen selv valgte å 

legge vekt på.  
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I tillegg til kalifen fikk jeg snakke med Storbritannias hovedimamen og amir. Samtalene med 

dem visste jeg ikke om på forhånd og derfor ble spørsmålene til underveis. Min erfaring med 

AMJ-representanter er at de gledelig forteller om AMJ og arbeidet de gjør. Av den grunn 

fortalte jeg dem om temaet til oppgaven og derfra gikk samtalen av seg selv. På tross av at 

samtalene hadde samme tema fikk de ulik karakter. Samtalen med imamen omhandlet i stor 

grad AMJs tro og forholdet til den muslimske majoriteten, mens amiren var mer opptatt av å 

vise meg det konkrete arbeidet de hadde gjennomført i Storbritannia. I tillegg til intervjuene 

ble vi kjørt til Baitul Futuh moskeen som er AMJs største moske og jeg fikk omvisning på 

Makhzan e tasaweer image library, en bildeutstilling av kalifatets historie.  

Reisen til London var til stor nytte for meg. Jeg fikk inn mye ny data samtidig som jeg ble 

kjent med AMJ på en ny måte. Det var få utfordringer, mye fordi jeg hadde med reisefølge. 

Hun var med meg hele veien, fortalte meg hvor jeg skulle gå og hvordan jeg skulle forholde 

meg til de ulike personene. Ikke minst var hun til stor hjelp når det kom til språk der 

engelsken ikke strakk til, særlig med tanke på at jeg ikke snakker urdu. Alle møtene skjedde i 

AMJs kontorer i og utenfor moskeen, og heller ikke her var det noen utfordringer. Intervjuet 

med kalifen bruker jeg i hovedsak i kapittel 5.   

 

2.2.4 Skjevheter i materialet  

Jeg har hovedsakelig blitt kjent med AMJ gjennom informantene mine. To av dem er kvinner 

med lederverv i menigheten. Grunnen for at det i hovedsak er menn som har vært mine 

informanter er fordi det var dem jeg kom i kontakt med fra starten. Jeg kom i kontakt med 

noen kvinner ved ulike arrangementer i Norge og under oppholdet i London. Imidlertid har 

ikke mangel på kvinnelige informanter vært problematisk for oppgaven. Utgangspunktet for 

oppgaven er AMJs sentralstyrte menighetsstruktur, og det bilde AMJ velger å vise 

offentligheten. Av den grunn valgte jeg først og fremst å snakke med menn fordi det i stor 

grad er de som representerer AMJ utad. Dette vil si at kvinners perspektiver kommer 

begrenset frem i denne oppgaven. 

 

 



14 

 

2.2.5 Etiske betraktninger 

Ved gjennomføringen av et feltarbeid er det flere etiske spørsmål som jeg som forsker må ta 

stilling til. AMJ Norge er et lite miljø, noe som gjør at informantene mine uten anonymisering 

kan være relativt enkle å finne tilbake til. Prosjektet mitt er derfor søkt inn og godkjent av 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Mine informanter er av den grunn anonymisert 

etter NSDs retningslinjer. De fleste informanter har offentlige verv i AMJ Norge, og blir av 

den grunn omtalt jeg dem med tittelen de har i menigheten.    

Gjennom denne prosessen har det vært viktig for meg å danne et godt tillitsbånd mellom meg 

og informantene. Det har blant annet handlet om å legge til rette for gode og åpne samtaler. 

For å oppnå dette har vært viktig at jeg har vært tydelig på oppgavens tematikk, slik at 

informantene i ettertid ikke skal føle seg ført bak lyset.  

Noe som kan være problematisk i tilknytning til et feltarbeid er forventningene og 

forpliktelsene jeg og informantene har til hverandre. Dette kjente jeg på da AMJ i forkant av 

reisen til London tilbød seg å betale flybilletten min. AMJ var tydelige på at de ønsket at jeg 

skulle føle meg som en gjest og at det var grunnen for tilbudet. Dette var noe jeg følte kunne 

bli problematisk fra et etisk standpunkt. Etter råd fra veileder takket jeg for tilbudet, forklarte 

at jeg fikk billettene dekket av UiO og det av den grunn ikke var nødvendig. I ettertid har ikke 

dette vært problematisk. 

 

2.2.6 Forskerrollen  

For en forsker som skal gjennomføre et feltarbeid er det viktig å etablere et tillitsforhold til 

informantene. Denne tilliten fører til at det utvikles et nært forhold til informantene, som gjør 

at man som forsker må finne en balanse mellom det å være forsker og venn. Gjennom mine 

dager i London som gjest hos ahmadiene, og de utallige timene jeg har tilbrakt i moskeen i 

Oslo og kafebesøkene hos imamen i Kristiansand, har jeg utviklet et nært forhold til AMJ-

bevegelsen. Et slikt forhold er ønskelig for å få tilgang på den informasjonen man ønsker, 

samtidig som slike forhold får metodiske konsekvenser.20 
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Den etiske problematikken oppstår fordi det på et tidspunkt kan være vanskelig å skille 

mellom hva som fortelles som venn og hva som fortelles som informant. Hvis jeg bruker noe 

som fortelles i en fortrolig situasjon som materiale i denne oppgaven, kan det føre til at 

informanten kan føle seg utnyttet og at jeg har utnyttet tilliten. Likevel kan det se ut som at 

mine informanter i AMJ selv har vært bevisste på min rolle, da de flere ganger har sagt «Ikke 

skriv dette», og at de stoler på at jeg respekterer det. 

Det å ha et nært forhold til informantene sine kan påvirke analysearbeidet slik at en analyse 

kun reflekterer AMJs side, ved å fremstille organisasjonen som utelukkende positiv.21 Det er 

derfor viktig å forholde seg profesjonelt, slik at man kan foreta den nødvendige kritiske 

analysen, uten å la relasjonen du har til informantene påvirke oppgaven. Fonneland 

understreker at man ikke kan se bort ifra det maktperspektivet som ligger i et feltarbeid.22 Det 

er fordi det er forskeren som avgjør tema, hvilken informasjon som blitt tatt med i teksten og 

hva som blir utelatt. Samtalene jeg hadde med informantene varte som regel i over tre timer, 

noe som førte til at temaet i samtalene ofte endret seg. Som et resultat fikk jeg ofte 

informasjon utenfor det jeg i utgangspunktet var ute etter. Det har vært positivt for min 

oppgave, fordi mye av det som ble snakket om åpnet opp for nye ideer underveis.  

 

2.3 Andre kilder  

Hovedkilden til denne masteroppgaven er materialet jeg har fått gjennom feltarbeid i 

Kristiansand, Oslo og London. I tillegg har jeg benyttet meg av skriftlige kilder blant annet i 

form av AMJs offisielle kanaler som Facebook og offisielle nettsteder:  

http://ahmadiyya.no/ (Norge) 

https://www.alislam.org/ (offisielle/globale)  

http://www.loveforallhatredfornone.org/ (Storbritannia) 

https://makhzan.org/en/ 

http://no.humanityfirst.org 

                                                 
21 Fangen (2010)  
22 Fonnestad (2006) 

http://ahmadiyya.no/
https://www.alislam.org/
http://www.loveforallhatredfornone.org/
https://makhzan.org/en/
http://no.humanityfirst.org/


16 

 

https://www.uk.humanityfirst.org 

http://peacesymposium.org.uk.   

https://imamen.no/ 

 

Sammen med internettkildene har jeg brukt AMJs egne publikasjoner. Disse har jeg 

hovedsakelig fått underveis i feltarbeidet. De har jeg brukt som kilder til analysen, samtidig 

som det har vært interessant å se hvordan informantene stadig henviste meg til disse.  Jeg har 

også benyttet meg av en rekke brosjyrer AMJ har laget i etterkant av arrangementer.  

 

Egne publikasjoner: 

Ahmad, Hazrat Miraz Ghulam. (1994[1919]): Islamske grunntanker. Islam international 

publications Ltd. 

 

Ahmad, Hadhrat Mirza Tahir. (1997): Et grunnleggende studium av islam. Islam international          

publications Ltd: Storbritannia. 

 

Ahmad, Mirza Ghulam. (2010[1891]): «Et budskap om fred. Ahmadiyya Muslim Jama’at ». 

Nor Moske : Oslo.  

 

Ghulam Ahmad, Mirza. (1999): Jesus i India – En beretning om Jesu flukt frå korset og hans 

reise til India. Islam international publications Ltd: Storbritannia. 

 

Ahmad, Mirza Ghulam. (U.Å): «Jihad - det sanne islamske konseptet. Ahmadiyya Muuslim 

Jamaat. Nor moske: Oslo  

 

https://www.uk.humanityfirst.org/
http://peacesymposium.org.uk/
https://imamen.no/
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Ahmad, Mirza Ghulam. Testamentet. (U.Å.[1905]): «Islams Ahmadiyya-menighet ». Nor 

Moske: Oslo.  

 

Ahmad, Mirza Masroor.(2016): World Crisis and The Pathway to peace. Islam international 

publications Ltd: Storbritannia. 2016.  

 

Ahmad, Mirza Tahir. (1993[1992]) Islams svar på vår tids spørsmål. Islam international 

publications Ltd: Norge.  

 

Brosyrer:  

Pamplett: «Some Freqently Asked Questions about islam» 

 

«Establishing Societal Peace» 

Foredrag kalif Mirza Masroor Ahmad holdt ved Roehampton University 16. april 2007. 

 

«Islamic Perspective on the Global Crisis»  

Tale kalif Mirza Masroor Ahmads holdt for House of Commons 22. oktober 2008. 

 

«Global Conflicts and the Need for Justice»  

AMJs nasjonale fredskonferanse 25. mars 2017. 

 

«Islam a Religion of peace and Compassion»  

Tale Mirza Masroor Ahmad hold I Churchill     Room for House of Commons 11. juni 2013. 
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«The Key to Peace – Global Unity» 

Tale kalif Mirza Masroor Ahmds holdt for Europa parlamentet 4. desember 2012. 

 

«The Conference of World Religions» 

Pamflett som er trykket i etterkant av konferansen med taler, bilde og takkebrev AMJ mottok 

etter arrangementet.  
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3 Historisk bakgrunn  

Etableringen av AMJ-bevegelsen startet på slutten av 1800-tallet i Punjab, India. På denne 

tiden var India fortsatt under britisk kolonistyre, og sterkt preget av høy spenning mellom de 

ulike religiøse grupperingene.23 Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad,24 som er AMJ-bevegelsens 

grunnlegger, sto i 1890 frem som den utlovede Messias og fra da startet hans arbeid med å 

spre sitt budskap.25 Innad i bevegelsen regnes Ghulam Ahmad som en profet, et syn som for 

mange muslimer er kontroversielt. På begynnelsen av 1900-tallet ble det en splittelse innad i 

AMJ-bevegelsen. Den interne konflikten kom etter den første kalifens død og var knyttet til 

uenigheter i spørsmålet om hvem som var best egnet til å overta den ærefulle jobben. Som en 

konsekvens av splittelsen ble Lahori- og Qadiani-gruppen etablert. I dag er det Qadiani-

gruppen som er dominerende og den vi i dag kjenner som AMJ.  

AMJ-bevegelsen plasserer seg selv innenfor sunni-retningen og anser seg som en 

reformbevegelse.26 Som et resultat av fundamentale teologiske forskjeller står ahmadiene 

utenfor det muslimske fellesskapet, en situasjon som gjenspeiles i AMJs historie som er 

preget av fordømmelse og forfølgelse.27  

 

3.1 AMJs grunnlegger: Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad  

Den kontroversielle læren om Ghulam Ahmad som Mahadi er det som skiller AMJ fra den 

muslimske majoriteten. For ahmadiene anses Muhammad for å være den siste lovbringende 

profeten, og er derfor overordnet Ghulam Ahmad som for AMJ er den utlovede reformatoren. 

Hans rolle var ikke å skape en ny islam, men å reformere. Som reformator var hans oppgave 

var å bringe islam tilbake til sin opprinnelige og reneste form.28  

Ghulam Ahmad levde i Punjabi i Britisk India, et område hvor den høye spenningen mellom 

religiøse grupper preget samfunnet. Den kraftigste spenning var hovedsakelig mellom 
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hinduene og muslimene, samtidig som det etablerte seg kristne misjonsgrupper i området. 

Den kristne misjoneringen motiverte Ghulam Ahmad til å forsvare islamsk tro og lære, og i 

1880 utga han den første av det som skulle bli 60 bøker. I boken Barahin-i-Ahmadiyya 

forsvarer Ghulam Ahmad islam ved å vise til Koranen og haditene for å legitimere islams 

overlegenhet.29 Budskapet om islams overlegenhet ble godt mottatt av muslimene i Punjab 

nettopp fordi den understreket det særegne og uvurderlige med islam. Ghulam Ahmad 

beskrev islam som en rasjonell og vitenskapelig religion, overlegen hinduismen og 

kristendommen.30  

I perioden mellom1883-1891 kom Ghulam Ahmad med flere kontroversielle erklæringer. Han 

startet med å omtale seg selv som en mujaddi, en som reformerer islam. I sin andre erklæring 

gav han seg selv status som muhaddath, som snakker med gud. Hans siste og kanskje mest 

kontroversielle erklæring kom da han erklærte seg som en mahdi. Han var den lovede 

Messias, en person med kvalifikasjonene til en profet. 31 Hans oppgave var å ta muslimene 

tilbake til den islamske gullalderen. Målet var å skape en verdensharmoni der barrierene som 

preger menneskeheten vil forsvinne som et resultat av at alle har omfavnet islams budskap.32 

Etter Ghulam Ahmads død startet en kalifrekke og frem til i dag har det vært fem kalifer, som 

har i oppgave å lede skal lede ahmadiene videre som bevegelsens overhode.33 

 

3.1.1 Etableringen av AMJ-bevegelsen i Britisk India 

Ghulam Ahmad fikk på tross av sine uttalelser en viktig posisjon i Punjab. Han fikk blant 

annet støtte av indiske muslimer som ikke tilhørte AMJ-bevegelsen. Blant dem som sluttet 

seg til Ghulam Ahmads lære, var det særlig to samfunnsgrupper som utmerket seg. Den ene 

gruppen var personer som kunne lese og skrive urdu, persisk og arabisk, ettersom det var 

språkene Ghulam Ahmad skrev på. Den andre gruppen var analfabeter i Punjab som lot seg 

påvirke og ble tiltrukket av hans mange karismatiske appeller.34  
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Frem til 1900 hadde det britiske kolonistyret blandet seg lite inn i det religiøse livet, en 

nøytralitetspolitikk som i 1901 fikk synlige konsekvenser. På grunn av Ghulam Ahmads 

økende popularitet og ahmadienes stadig sterkere fotfeste i Punjab ba Ghulam Ahmad 

kolonimaktene om å anerkjenne AMJ-bevegelsen som en egen muslimsk sekt.35 En slik status 

ville sette AMJ i en særstilling og mulighet til å eksistere parallelt med den muslimske 

majoriteten. Forespørselen fra Ghulam Ahmad ble godkjent av britene, og gjorde at 

ahmadiene kunne slå full rot som en selvstendig muslimsk sekt. Fra nå utviklet AMJ-

bevegelsen seg til en organisert bevegelse som fortsatte også etter Ghulams Ahmads død i 

1908. Etter hans død overtok kalif Nur-al-Din, og under hans styre rakk bevegelsen å vokse, 

også utenfor Indias grenser. 36 I kapittel 4 vil jeg gi en redegjørelse av kalifene.   

 

3.1.2 Opposisjon i Britisk India 

På tross av AMJ-bevegelsens raske fremvekst, møtte Ghulam Ahmad tidlig motstand som i 

stor grad var rettet mot kolonimaktens anerkjennelse av AMJ som en muslimsk sekt.37 

Motstanden mot dem skulle vise seg å bli langvarig, og er aller høyeste grad fortsatt pågående 

i 2018.  

Opposisjonen mot ahmadiene i Britisk India ble dannet kort tid etter Ghulams Ahmads første 

uttalelser. Motstanden startet med at en gruppe lærde utsendte fatwaer mot hans budskap. En 

fatwa er en domsavsigelse lærde sender ut for å fremme sine meninger i religiøse spørsmål. 

Fatwaene som ble sendt ut på Ghulam Ahmads tid bar preg av uenighet blant de lærde, men 

på tross av den generelle uenigheten var fant de en felles konsensus mot Ghulam Ahmad og 

hans budskap. I fatwaene anklaget Ghulam Ahmad for å manipulere Koranen og hadithene for 

egen vinning, og for å være vantro og en løgner. På tross av kritikken de lærde rettet mot 

Ghulam Ahmad og ahmadiene fortsatte de britiske koloniherrene å føre nøytralitetspolitikken 

i religiøse spørsmål. AMJ beholdt derfor statusen som en muslimsk sekt fordi ahmadiene 

dekket britenes minstekrav i definisjonen av en islamsk gruppe. Altså troen på én Gud og 

hans profet Muhammad.38  
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Spørsmålet knyttet til ahmadiene og problematikken knyttet til dem i en islamsk kontekst tok 

seg igjen opp i årene 1930-1932. I denne perioden hadde ideen om en egen stat for muslimer 

spredd seg og det ble etablert grupperinger som arbeidet for å realisere ideen.  En av disse var 

Abdul A´la Mawdudi, grunnlegger av partiet Jamaat-i-islam, og gruppen The Muslim League 

sentrale.39 Blant tilhengerne i The Muslim League skilte den muslimske politikeren 

Muhammad Iqbal seg ut som en sterk motstander av AMJ-bevegelsen. Hans sterkeste 

argument var at de politiske og religiøse uenighetene mellom ahmadiene og den muslimske 

majoriteten var en trussel for det ideelle muslimske samfunnet. Iqubal krevde at 

kolonimaktene trakk tilbake erklæringen av ahmadiene som en egen muslimsk sekt.40 Et krav 

som påvirket den sosiale roen i Pakistan frem til 1974, da opposisjonen fikk gjennomslag i 

den pakistanske regjeringen.  

3.1.3 Anti-ahmadi bevegelser: tre faser 

Da den pakistanske staten i 1947 ble etablert fikk ahmadiene med seg statusen de hadde fått 

av britene. Det medførte at AMJ falt under de samme rettighetene som andre religiøse 

minoritetene i Pakistan. At ahmadiene skulle ha denne posisjonen var mange uenig i, og som 

reaksjon ble det planlagt flere tiltak for å frata ahmadiene retten til å definere seg selv som 

muslimer. 

Venstreving grupperingen Majlis-e-Ahrar-Islam (Ahrar) var en av de første anti-ahmadi 

gruppene, og ble etablert allerede før Pakistans selvstendighet. To år etter selvstendigheten 

stilte Ahrar krav til den nye regjeringen om å få ahmadiene erklært ikke-muslimer. Ahrars 

anti-ahmadi kampanje var høylytt, synlig og oppfordret til mord på personer som tilhørte 

AMJ. Kampanjen påvirket den sosiale roen, og økte presset mot regjeringen. Pakistan var på 

denne tiden fortsatt i en etableringsfase og regjeringens ønske om å samle alle innbyggerne til 

et folk ble utfordret av presset utenfra. I 1952 opprettet Ahrar en majlise-e-Amal (council of 

action) hvor fokus var på ahmadiene. Målet var å strippe ahmadiene for sin status som en 

muslimsk sekt, og fjerne Pakistans daværende utenriksministeren Zafrullah Khan fra sin 

stilling fordi han tilhørte AMJ-bevegelsen. Samtidig ønsket de å innføre lovforbud mot at 

ahmadiene skulle kunne besitte fremtidige ledende posisjoner i den pakistanske regjeringen.41 
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Ahrar-grupperingen allierte seg etterhvert med Mawdudi, som inkluderte kravet om å få 

ahmadiene erklært ikke-muslimer i sin plan for Pakistan. Han koblet problemet med 

ahmadiene til det han kalte hindu-problemet før splittelsen av India. Mawdudis fremste 

argument for å finne en rask løsning på ahmadi-problemet var frykten for voldelige oppgjør, 

slik de hadde opplevd mellom muslimene og hinduene i India. Ahrar ble stadig mer organisert 

og aggressiviteten mot regjeringen økte, det på tross av at lederen for ministrene i Punjab 

sympatiserte med Ahrar, og gav beskyttelse til aviser som fremmet saken mot ahmadiene. 

Lederen for ministrene la frem Ahrars krav fremfor konsilet hvor alle ministrene i Punjab satt. 

Med statsministeren i ryggen gav de ikke etter for kravene, en avgjørelse som førte til økende 

voldsaksjoner fra Ahrars side. Kampen var ikke lengre bare rettet mot ahmadienes plass i 

Pakistan, men også mot regjeringen som de mente ikke kjempet muslimenes sak. Ahrars 

motstand stilte regjeringen i en vanskelig situasjon. Selv om regjeringen avviste kravene, 

hadde de ikke råd til å sette seg selv i en posisjon hvor de ville miste tillit og legitimitet hos 

folket. Av den grunn ble de kommende årene kritiske for Pakistan som stat og ikke minst for 

ahmadiene som en minoritetsgruppe. 42 

Årene som gikk viser et offentlig rom preget av sosiale, politiske og kulturelle debatter. 

Problematikken var særlig knyttet til spørsmålet om religiøs identitet, islam som et 

nasjonalsymbol, samfunnets forhold til ahmadiene og ikke minst den muslimske majoritetens 

ønske om å definere ahmadiene som «de andre». 43 Debattene var med på å legge grunnlaget 

for den neste anti-ahmadi bølgen som fikk stor betydning for både Pakistan og ahmadienes 

fremtid.  

Hendelsen som til slutt fikk regjeringen til å snu i spørsmål om ahmadiene, kom 29. mai 

1974. 30. mai 1974 meldte en rekke pakistanske aviser at 160 studenter ved Nishtra Medical 

Collage hadde blitt angrepet med våpen av flere tusen ahmadier på en togstasjon i byen 

Rabwah. Rabwah er byen som ble ahamdienes nye hovedsete etter splittelsen. Mediene som 

dekket hendelsen intervjuet ikke-ahamdier som la skylden på ahmadi-ungdommene. 

Ahmadiene forsøket å forsvarte seg ved å si at de hadde blitt provosert til kamp etter at 

studenter som ikke tilhørte AMJ få dager tidligere hadde trakassert en gruppe ahmadi-jenter. 

Det er likevel tydelig at ahmadiene sto alene mot religiøse grupperinger som alle var ute etter 

å finne noe de kunne bruke mot dem i kampen om å få ahmadiene erklært ikke-msulimer. 
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Anklagene som kom mot ahmaiene sa blant annet at angrepet var planlagt og beordret av 

bevegelsens leder. Noen sa at hendelsen var en del av ahmadienes plan om å gjøre AMJ til 

statsreligion. Andre sa at det var det første skrittet mot å gjennomføre planen ahmadiene 

hadde om å gjenforene India og Pakistan.44 Anti-ahmadi grupperingene fikk nå, ved hjelp av 

anklagene mot AMJ, frem at ahmadiene jobbet mot den pakistanske regjeringen og ikke til 

landets beste. AMJ-motstanderne fikk tidligere ahmadi-medlemmer til å stå frem og snakke 

om ahmadienes tyranniske lederskap. Spenningen mellom den muslimske majoriteten og 

ahmadiene økte i takt med voldshendelsene som kom i form av trusler og påtenning av 

ahmadi-drevne butikker. I tillegg ble det organisert en sosial boikott av ahmadiene.45  Folk 

flest fikk med seg det som ble fortalt om ahmadiene, og presset på regjeringen økte igjen. 

Presset mot dem ble så sterkt at det ikke lengre var mulig for regjeringen å stå imot kravene 

om de ønsket å opprettholde sin legitimitet som Pakistans ledende instans. Det hele endte da 

regjeringen ga etter for kravene, og 7. September 1974 ble det utarbeidet en definisjon på hva 

det innebar å være muslim i Pakistan som sa:  

 

A person who dos not belive in the absolute and uniqualified finality of The Prophethood of 

Muhammad (Peace be upon him), the last of the Prophets or claims to be a Prophet, in any 

sece of the world or of any description wharsoever, after Muhammad (Peace be upon him), or 

reconizes such a claimant as a Prophet or religious reformer, is not a Muslim for the purposes 

of the Constitution or law.46 

 

Definisjonen tok ikke for seg ahmadiene direkte, men gjorde likevel at de ble fratatt statusen 

som muslimer fordi det understrekes at personer som tror på en religiøs reformator ikke er 

muslimer etter pakistansk lov. Denne loven fikk ikke bare negativ betydning for ahmadiene, 

men den ble også avgjørende for Pakistan i fremtiden. Fordi den pakistanske regjeringen 

gjennom denne definisjonen gav ga et klart svar på hva som var og skulle være Pakistans 

religiøse identitet. 

Den siste store anti-ahmadi bevegelsen skjedde i perioden da islamiseringen av Pakistan 

hadde startet. Flere lærde understreket at ordet Qadiani-muslim fortsatt ble brukt når det ble 
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snakket om ahmadiene, noe de mente gikk mot med definisjonen fra 1974. Derfor ble det i 

1983 utarbeidet et ekstra avsnitt i definisjonen som var designet for å fra AMJs rett til å kalle 

seg selv muslimer.47 Tillegget i definisjonen sa: 

 

”Non-Muslims” means a person who is not a Muslim and includes a person belonging to the 

Christian, Hindu, Sikh, Buddist or Parsi community, a person of the Quadiani Group of the 

Lahori Group who call themselves ”Ahmadis” or by any other name or a Bahai, and a person 

belonging to any of the Scheduled Castes.48  

  

Senere samme år kunngjorde daværende president Muhammad Zia-ul-Haq konsekvensene 

loven ville få for ahmadiene. Det ville fra nå bli ansett som en kriminell handling dersom en 

ahmadi omtalte seg selv som muslim, kalle sin religion islam og eller praktisere islam. Slike 

handlinger ville bli straffet med bot eller tre års fengsel49. Denne lovendringen ble starten på 

en systematisk forfølgelse av AMJ, og til forskjell fra tidligere blir forfølgelsen legitimert 

gjennom lovverket.  

 

3.2 Systematisk forfølgelse etter 1983 

I rapporten «A Beleaguered Community On the rising presecuion of the Ahmadiyya Muslim 

Community» gjennomført av Asian Human Rights Commission og International Human 

Rights Committee, legges det frem brudd på menneskerettigheter mot ahmadi-muslimer i 

Pakistan. Rapporten trekker frem 14 hovedfunn som tar utgangspunkt i lovendringene fra 

1974, som erklærte ahmadiene ikke-muslimer, og den utvidende reformen fra 1984 som la 

selve grunnlaget for den brutale forfølgelsen vi har sett i ettertid. Det påpekes at det er et eget 

valgsystem for AMJs medlemmer og et statsapparat med liten sympati og liten velvilje til å 

endre situasjonen for ahmadiene i Pakistan. Innen rettssystemet er det en tydelig 

diskriminering ovenfor ahmadiene. Rapporten viser at ahmadiene lever i konstant fare, og at 

de stadig blir fratatt fundamentale menneskerettigheter som religions- og ytringsfrihet. 
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Rapporten sier at ahmadiene blir utsatt for undertrykkelse, særlig i utdanningssystemet. Ikke 

minst viser den at ahmadi-kvinner står i en særstilling, på grunn av kvinnens plass i det 

pakistanske samfunnet. Dette gjennomgående hatet mot AMJ som kommer også frem i 

pakistanske medier der det stadig er hat-propaganda mot ahmadiene.50 Disse forholdene 

påvirker ahmadiene i aller høyeste grad. Allerede i 1983 måtte den fjerde kalifen Mirza Tahir 

Ahmad flykte fra Rabwah til London. Sammen med han flyttet også AMJs hovedkvarter til 

Fazel moskeen.51  

På Makhzan e Tasaweer image library, et bildegalleri AMJ Storbritannia har organisert med 

bilder av kalifenes historie, har de en vegg dedikert til bevegelsens martyrer. Disse martyrene 

ble alle utelukkende drept fordi de var medlemmer av AMJ. Mange er ofre for såkalte 

målrettet angrep, som gjennomføres utelukkende for å svekke AMJ på en spesifikk måte. 

Personene som ofte er ofre er ressurssterke personer som lærere, leger, advokater og 

ingeniører. I tillegg til angrep på enkeltpersoner finnes det mange eksempler på angrep mot 

større AMJ-grupper.  

Rapporten forteller om flere store angrep mot ahmadiene i Pakistan og viser til en situasjon 

som over tid har eskalert, særlig siden 2010, som regnes som det dødeligste året for 

ahmadiene i Pakistan. Dette året fant angrepet på Model Town moske sted. Angrepet skjedde 

da tusen ahmadier gjennomførte sin fredagsbønn. En bombe gikk av utenfor moskeen, og to 

bevæpnede menn begynte å skyte menneskene i bønnerommet. I dette angrepet gikk det 86 

menneskeliv og 116 ble skadet. Dette regnes som et av de største angrepene mot AMJ. 

Angrepet på åtte ahmadi-hjem i Gujranwala juli 2014 er det første angrepet rettet mot ahmadi-

kvinner og barn. Under dette angrepet stengte gjerningsmennene igjen dørene før de tente på 

husene. Åtte kvinner og barn døde i dette angrepet. Ahmadiene som bodde i området ble i 

ettertid tvunget til å flytte.52 
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3.3 AMJ i Storbritannia 

Shah Jahan moskeen i Woking ble bygget i 1889 og er Storbritannias første moske. Moskeen 

ble bygget for besøkende indiske muslimer.53 Moskeen ble etterhvert et samlepunkt for alle 

muslimer i Storbritannia.54 Gjennom historien har moskeen vært under ledelse av flere 

islamske menigheter, og på starten av 1900-tallet var den under AMJs ledelse.55 De første 

ahmadi-muslimene i Storbritannia dateres tilbake til byggingen av Shah Jahan moskeen. I 

1913 etablerte AMJ seg som en organisert menighet i Storbritannia og i 1920 startet 

pengeinnsamling til egen moske. Resultatet av innsamlingen ble Fazl moskeen som sto ferdig 

i 1926.56 I dag er denne moskeen en del av hovedkvarteret, og den moskeen kalifen tilhører. I 

takt med migreringen økte antallet ahmadier i Storbritannia, noe som førte til at det ble behov 

for en større moske. Baitul Futuh moskeen i bydelen Morden i London, som sto ferdig 

oktober 2003, en av Vest-Europas største med plass til 1500 til bønn.57  

Da London ble det nye senteret for AMJ-bevegelsen, ble også Jalsa Salana flyttet dit. Jalsa 

Salana er en årlig konferanse og som AMJ benytter for å vise verden bevegelsens budskap om 

fred. Konferansen varer en helg og er nøye planlagt med mat, bønn og ulike foredrag.58 

Da jeg besøkte AMJs hovedkvarter i London lærte jeg mye om hvordan bevegelsens 

hovedkvarter administreres og arbeidet kalifen gjør. Samtidig fikk jeg et godt innblikk i 

arrangementene og arbeidet AMJ i Storbritannia gjør for å synliggjøre seg selv for det britiske 

storsamfunnet. Dette vil jeg redegjøre for underveis i de neste kapitlene. Det vil jeg gjøre, for 

å beskrive AMJs sentralstyre menighetsstruktur, og for å sette AMJs praksis i Norge i et større 

perspektiv. 
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3.4 Fra usynlig til synlig i det norske samfunnet 

I Norge er islam den største religiøse minoriteten med rundt 200 000 registrerte.59 Disse 

200 000 muslimene kommer fra hele verden og tilhører ulike sunni og shia menigheter rundt 

om i Norge. En av menighetene som plasserer seg selv som en del av sunni-retningen er AMJ 

og har rundt 1500 registrerte medlemmer. I dag har AMJ enkeltmedlemmer over hele Norge 

og har organiserte menigheter i Oslo, Kristiansand og Trondheim.  AMJs historie startet i 

1956/57 og da tre kamerater konverterte til ahmadiyya, blant dem pioner Truls Bølstad.  I 

samarbeid med Kamal Yousef som va på den tiden AMJs misjonær for Skandinavia utsendt 

fra Pakistan, startet de i 1957 etableringen av AMJ i Norge. Han bodde i Sverige, men flyttet 

til Norge i 1959.60 Foruten de tre kameratene er det dokumentert at det var to norske kvinner i 

1920 konverterte til AMJ i Storbritannia.61 

 

3.4.1 Etableringen av AMJ Norge 

I årene mellom 1957 til 1970 preget lave medlemstall AMJ. På slutten av 1960-tallet startet 

den pakistanske arbeidsinnvandringen til Norge og påvirket medlemstallet til menigheten. I 

1971 var det registrert 18 medlemmer. På dette tidspunktet gikk menigheten fra å være norsk 

til å bli pakistansk, ettersom det frem til dette tidspunktet kun var norske medlemmer. Fra nå 

var pakistanerne i flertall og menigheten ble i større grad påvirket av pakistansk kultur. 

Medlemstallet fortsatte å øke og i 1985 hadde tallet økt til 200, i 1992 var det 674. I 2018 er 

det registret 1500 medlemmer.62  

I takt med medlemstallene økte også aktiviteten til menigheten. I 1958 startet kameratene 

oversettelser av pamfletten Hva er islam?, som opprinnelig var skrevet på tysk. I 1959 ble 

heftet Aktiv islam utgitt i Norge, Sverige og Danmark gjennom samarbeid mellom de 

Skandinaviske landene. I Norge var det Truls Bølstad som var ansvarlig for de norske 

artiklene. I 1969 var det ti abonnenter i Norge. Hensikten med Aktiv islam var at bladet skulle 

være et opplysningsblad for ikke-muslimer, samtidig som det skulle være et opplysningsorgan 

for skandinaviske ahmadi-muslimer. Å kombinere disse to viste seg å være vanskelig, noe 
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som førte til at Bølstad startet utgivelse av Al-jihad blad, som skulle være et månedsblad og et 

rent informasjonshefte om AMJ-islam for ikke-muslimer.63  

På 1970-tallet holdt menigheten til i Folkets hus i Oslo, samtidig som de ønsket å kjøpe et 

moskebygg. På grunn av dårlig økonomi sa hovedkvarteret nei til økonomisk støtte. Over tid 

forbedret AMJs økonomiske situasjon seg, og det ble opprettet et jubileumsfond hvor pengene 

var øremerket ny moske i Oslo. Med dette fondet fikk menigheten klarsignal til å kjøpe sitt 

første moskebygg. I 1980 ble Norges første moske åpnet i Frognerveien 53 av den tredje 

kalifen, Mirza Nasir Ahmad.64 I denne sammenheng publiserte Vårt land 2. august 1980 en 

artikkel med overskriften «Nå vil islam få fremgang i den vestlige verden», etter et intervju 

med Mirza Nasir Ahmad.65   

På 1980-tallet startet AMJ radiokanalen Radio islam med ukentlige sendinger som Norges 

første islamske radiokanal. Kanalen skulle være for alle pakistanere, ikke kun ahmadi-

muslimer. I 1985 skifter radioen navn til Radio islam Ahmadiyya. Grunnen for navneskiftet 

var at AMJ ikke ønsket å provosere den muslimske majoriteten ytterligere ved å snakke på 

vegne av alle muslimer, samtidig som det nye navnet også understreket at det var ahmadier 

som styrte kanalen.66  

Natt til 15. juni 1985 ble Nor moske utsatt for et attentat da en 19 år gammel ny-nazist hadde 

plantet dynamitt rundt moskeen. Den 15. juni sto det på forsiden til Arbeiderbladet: «Flaks 

hindret rent blodbad» med full dekning av hendelsen.67   

Medlemstallet økte og med det økte også behovet for en større moske. Rundt år 2000 ble Nor 

moske for liten til å gjennomføre fredagsbønn. Jobben med å finne tomt til den nye mosken 

startet med en massiv pengeinnsamling. AMJ Norge åpnet sin nye moske Baitun Nasr på 

Furuseth 30. september 2011.68 På AMJ Norges nettside står det at Baitun Nasr er Nordens 

største moske. Den rommer plass til 4000 mennesker til bønn og har blant annet flerbrukshall 

og islam-bibliotek. 69 Baitun Nasr moskeen er AMJ Norges hovedmoske med kontorer til den 

daglige driften av menigheten og hjemmet til hovedimamen. For videre lesning om 
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etableringen av AMJ i Norge se Emilie M. Stands masteroppgave «En pioner i Ahmadiyya 

Muslim Jamaat i Norge».  

 

3.4.2 AMJ i Kristiansand 

AMJ-menigheten i Kristiansand ble etablert 7. august 1987 etter at 15 asylsøkere ble flyttet til 

byen etter en periode på et asylmottak. I løpet av tre år nådde menigheten 50 medlemmer. De 

tre første årene var menigheten uten imam og ble da styrt av en lokal administrativ leder.70 

Samlingsstedet i Kristiansand var til å begynne med hjemme hos den familien med størst 

plass. Etterhvert flyttet de til en asylbolig i Dronningensgate midt i Kristiansand sentrum. I 

1989 arrangerte menigheten utstilling på Kristiansand folkebiblioteket i anledning AMJs 100-

års jubileum.71 Imamen i Kristiansand som var barn på denne tiden og et av disse 

medlemmene, og han fortale meg at utstillingen på biblioteket var et av de første, om ikke det 

første store arrangementet menigheten gjorde i byen. På 90-tallet nådde medlemstallet 80. I 

2018 er medlemstallet tilbake til 50.72 I 2013 ble Yasir Fawzi innsatt som menighetens nye 

imam etter lang tid uten. Han startet opp informasjonsstands i Kristiansand sentrum og ved 

Universitetet i Agder, og koranutstillinger ved ulike biblioteker i byen som en del AMJs 

misjonsarbeid. 73 I dag holder menigheten til i en enebolig på Hellemyr som er et boligområde 

ca. 15 minutter utenfor Kristiansand sentrum. I denne enebolig bor imamen med sin familie, 

og det er her medlemmene møtes til bønn og andre arrangementer. 

 

3.4.3 Ønske om moske 

I 2007 kunne Fædrelandsvennen melde at AMJ-bevegelsen hadde ønske om å bygge moske. 

Av ulike grunner, blant annet byggingen av moskeen i Oslo, ble planene lagt til side frem til 
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2013. I 2016 kjøpte menigheten i Kristiansand en tomt på Tinnheia og 1. februar 2018 

overtok de nøklene til det nye bygget74.   

Ønsket om å bygge moske på denne tomten startet en stor debatt i Kristiansand, blant annet 

fordi tomten ligger midt i et boligfelt med en serbisk ortodoks kirke som nærmeste nabo. 

Denne debatten vil jeg diskutere i kapittel 6. Jeg vil bruke denne debatten for å vise hvordan 

AMJ presenterer seg selv for storsamfunnet når det oppstår konflikt. 
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4 Organiseringen av AMJ 

I dette kapittelet vil jeg ta for meg organiseringen av AMJ. For å gjøre det kommer jeg til å 

bruke informasjon fra deres nettsider og egen empiri. Jeg vil ta for meg bevegelsen som 

helhet, kalifene, kalifatets betydning og organiseringen globalt, nasjonalt og lokalt. På den 

måten ønsker jeg å vise hvordan organiseringen av AMJ påvirker bevegelsen, og hvordan den 

er en forutsetning for arbeid bevegelsen gjør. 

 

4.1 Ahmadiyya Muslim Jamaat 

AMJ-bevegelsens offisielle navn er Ahmadiyya Muslim Jamaat. Det arabiske ordet Jamaat 

betyr menighet, og er ordet ahmadiene bruker når de omtaler AMJ. I flere av samtalene jeg 

har hatt med informantene mine kommer det frem at ordet jamaat ikke bare betyr menighet, 

men at det for dem beskriver en velorganisert menighet. At AMJ er velorganisert er en side 

ved bevegelsen ahmadiene legger stor stolthet i. Det kommer frem i måten ahmadiene omtaler 

bevegelsen på, måten de fremhever de ulike vervene, og ikke minst på måten de organiserer 

det såkalte fredsarbeidet. Likevel kommer dette tydeligst frem i forholdet ahmadiene har til 

sin kalif og kalifatet. Kalifen er ahmadienes åndelig leder, og blant medlemmene er det en 

kollektiv bevissthet knyttet til ansvaret de har med å representere AMJ med de holdningene 

og verdiene kalifen ønsker. Hvordan ahmadiene som en kollektiv gruppe opptrer og tolker seg 

selv er sentralt i Endresens masteravhandling «Ahmadi-muslimenes identitet og 

selvforståelse: en studie av islams ahmadiyya-menighet i Norge» (2001). Han skriver om en 

kollektiv identitet som i stor grad handler om «å spre budskaper slik de forstår verden»,75 og 

at dette er knyttet til hvordan de ønsker å bli oppfattet av andre.76 Jeg vil i dette kapittelet 

argumentere for at kollektivet Endresen snakker om er en konsekvens av AMJs sentralstyrte 

menighetsstruktur. Et syn på AMJ jeg vil bruke i min analyse av gruppens selvpresentasjon 

for storsamfunnet.     
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4.2 Kalifatet  

Troen på kalifatet etter Hadhrat Mizra Ghulam Ahmad er det som skiller AMJ og den 

muslimske majoriteten. For AMJ er kalifatet selve grunnsteinen i islam, og de mener at det 

uten et kalifat aldri kan bli mulig for menneskeheten forenes av islam. Det er fordi AMJ 

mener at premisset for en forening av menneskeheten er at det finnes en gruppe med en 

tydelig leder som kan lede vei, et ansvar AMJ mener ligger på dem.  

På den offisielle nettsiden står det at kalifatet er selve bildet på AMJs fremgang. Det er fordi 

historien viser at bevegelsen over tid har vokst fra å være en liten reformbevegelse i Pakistan 

til å bli en global verdensomspennende bevegelse. Samtidig har AMJ utviklet seg 

organisatorisk, og på denne måten blitt synlige i det globale samfunnet. Særlig i Storbritannia, 

Canada og Tyskland.77  

Organiseringen av AMJ er særegent innenfor islam, og kan spores tilbake til grunnleggeren 

Ghulam Ahmad. Før sin død skrev han et testament der han forklarer hvordan AMJ skal 

bringes videre etter sin bortgang. I testamentet skriver han at religion er sammensatt av to 

systemer, profettiden og kalifatet. Disse systemene forklarer han med å skrive at den dagen 

profettiden er over vil gud etablere et kalifat som vil kunne leve til evig tid. Ghulam Ahmad 

forteller spesifiserer ikke praksis knyttet til valg av kalif, men understreker at det er gud som 

utpeker kalifen gjennom menneskene. 78 I testamentet skriver han: 

 

Just as Allah appoints a Prophet, it is He who appoints a Khalifa as well. He chooses the 

person who is most eligible to become a Khalifa, and guides a group of pious believers into 

manifesting His Will through a process of selection of the Khalifa. Thus, it may apparently 

seem that the Khalifa is chosen by a group of pious people, but it is in fact the Will of Allah 

that guides their faculties into choosing the Khalifa of His Choice. Once a Khalifa is selected, 

he remains a Khalifa for the rest of his life as a living testament to Divine Will.79 

 

 

Etter at kalifatet er etablert sier Ghulam Ahmad at det må etableres et råd han omtaler som 

Anjuman, og det understrekes at et slikt råd er nødvendig for at kalifatet skal bestå. I 
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testamentet skriver han: «Anjuman skal passe på pengene og se etter at de blir brukt til å 

publisere islamsk budskap og spre sannheten om Guds enhet».80 Som et resultat er anjuman i 

dag det administrative styre for hele AMJ. Anjumans hovedkvarter befinner seg i Rabwah i 

Pakistan og ledes av Sadr anjuman-i-Ahmadiyya. Anjuman er inndelt i ulike seksjoner som 

økonomi, publikasjon, misjon og etikk. Disse seksjonene utarbeider retningslinjer for den 

globale AMJ-bevegelsen, og sender planene til de nasjonale menighetene, som igjen gir dem 

til lokallagene. Grunnet ahmadienes situasjon i Pakistan kan ikke alle anjumans oppgaver 

gjøres fra Rabwah. Av den grunn innsettes det tilleggs anjuman som arbeider fra hovedkvartet 

i London. Det er viktig å understreke at anjuman er underlagt kalifen. 81 Denne organiseringen 

gjør at AMJs profil er lik over hele verden, noe som gjør at ahmadiene utad fremstår som en 

forent gruppe med felles verdier.  

 

Kalifatet startet etter Ghulams Ahmads død 26. mars 1908, og ved innsettelsen av den første 

kalifen Hadhrat Hakeem Maulvi Nuruddin 27. mai 1908. 82 Den første kalifen ble ikke innsatt 

etter valg, men ble etter kritiske måneder uten lederskap anerkjent som kalif. Han var den 

første som fulgte Ghulam Ahmad, noe som fremheves som en av grunnene for at han til slutt 

ble AMJs den første.83 Jeg ble fortalt i et av intervjuene at selve utvelgelsen, slik den 

praktiseres i dag, har blitt utviklet over tid, nettopp fordi det ikke ble etterlatt tydelig 

instrukser av i testamentet til Ghulam Ahmad. Valgpraksisen foregår ved at det først 

nomineres flere kandidater, og at nominasjonen etterfølges av et valg. Den som vinner valget 

blir kalif frem til sin død. 84 Det er mellom 600-700 kvinner og menn som nominerer og 

stemmer frem den nye kalifen. Disse personene har gjennom sin posisjon fått stemmerett 

innad i AMJ.85 
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4.3 Kalifene 

Kalifene etter Ghulam Ahmad sammenliknes av AMJ med kalifrekken etter profeten 

Muhammad. I samtaler med informantene mine kommer det tydelig frem hvor viktig kalifen 

er for AMJ. Da jeg var på feltarbeid i London bodde jeg over gaten til Fazl moskeen og 

hovedkvarteret, der kalifen bor. Først da ble det synlig hvor viktig også det personlige 

forholdet til kalifen er. Over tid har ahmadiene kjøpt boliger og bosatt seg i området rundt 

denne moskeen. Fazl moskeen er den eldste og minste AMJ-mosken i London. Likevel er det 

ved denne moskeen ahmadiene bosetter seg, nettopp for å kunne gjennomføre daglig bønn 

ledet av kalifen.   

 

Hver kveld møter kalifen ahmadi-familier fra hele verden. Familiene får snakke med han og 

stille han spørsmål. Disse møtene varer kun et par minutter og etter hva jeg ble fortalt er det 

dyrebare minutter. Under mitt opphold i London var det et arrangement for alle ahmadi-

kvinner i Storbritannia. De var invitert til Fazl moskeen for å snakke med kalifen. Dette 

arrangementet ble holdt rett etter mitt intervju med kalifen, så da jeg ankom moskeen traff jeg 

flere hundre kvinner som sto i kø for å komme inn i moskeområdet. I ettertid ble jeg fortalt at 

det hadde deltatt 600 kvinner på møtet. Det ble fremhevet at slike store arrangementer 

sammen med de private møtene er med på å opprettholde og ikke minst forsterke det 

personlige forholdet mellom ahmadiene og kalifen.  

 

Informantene mine beskriver kalifen som den personen som representerer islam i sin reneste 

form. De fortalte at han veileder dem gjennom handling og moralske holdninger til å leve som 

gode verdensborgere. Gjennom samtaler, brev til religiøse og politiske ledere, og taler til blant 

annet EU og det britiske parlamentet, sprer han budskapet om «fred, dialog og respekt». På 

denne måten når hans budskap ut til det globale verdenssamfunnet. Ahmadiene understreker 

kalifens menneskelige side, og hvor mye han som person gir av seg selv til bevegelsen. Ved 

flere anledninger har jeg blitt fortalt at arbeidet kalifen gjør anses som nesten umenneskelig 

på bakgrunn av alt han og de foregående kalifene har måtte ofre for bevegelsen. En 

gjentagelse i samtalene jeg har hatt med informanter i både Norge og Storbritannia har vært at 

AMJ hadde kollapset uten kalifenes arbeid, fordi det er han som er den samlende kraften som 

holder bevegelsen sammen.  
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Det aktive dialogarbeidet AMJ gjør går tilbake til grunnleggeren, som i 1896 ble invitert til en 

regionskonferanse av hinduene i Punjab. På denne konferansen holdt han en tale, som senere 

ble til boken Islamske grunntanker (1994[1919]), og har i ettertid blitt brukt som lærebok 

innad i AMJ. Ghulam Ahmad videreførte denne formen for interreligiøs dialog da han selv på 

1920-tallet arrangerte dialogmøte.86 Denne tradisjonen eksisterer fortsatt, og kalles 

«Religionens dag», og er sammen med fredskonferansen og årskonferansen et av de viktigste 

arrangementene til AMJ. Arbeidet for fred fortsatte med den første kalifen Hadhrat Maulvi 

Nur-ud-Din som arrangerte flere teologi-seminarer.  

 

Maulvi Nur-ud-Din er den eneste kalifen som ikke er i slekt med grunnleggeren. En av 

informantene fremhevet hvor viktig det er at den første kalifen ikke var i slekt med AMJs 

grunnlegger. Det er fordi det bekrefter at kalifene velges av gud og at denne rollen ikke går i 

arv. Kalif Maulvi Nur-ud-Din var utdannet lege, noe som har fått betydning for AMJs syn på 

utdannelse.87 Det å forene et verdslig og religiøst liv er sentralt i AMJ. Utdannelse og 

kunnskap har høy status fordi det gir bedre forståelse av verden og menneskeheten. Av den 

grunn er det foretrukket at imamene også har en verdslig utdannelse.88 

 

Den andre kalifen, Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad, ble kalif da han var 25 år 

gammel. Under hans tid ble det administrative systemet ferdig utviklet, og AMJs institusjoner 

ble etablert verden over. Han grunnla den verdensomspennende kvinneorganisasjonen Lajna 

Imaillah.89 Med etableringen av kvinneorganisasjonen fikk også kvinnene en stemme innad i 

AMJ. I dag driver ahmadi-kvinner organisasjonen globalt, nasjonalt og lokalt.  

 

Under den tredje kalifen, Hadhrat Mirza Nasir Ahmad, ble mottoet «Kjærlighet mot alle, ikke 

hat mot noen» innført. Han er den første kalifen som tok en verdslig utdannelse i Vesten, som 

i følge AMJ gav ham bedre kontakt med det Vestlige samfunnet. Allerede før han ble kalif 

hadde han viet store deler av livet til AMJ, og arbeidet med å spre det islamske budskapet. I 

1970, etter å ha reist i Vest-Afrika, etablerte han humanitære skoler og sykehus i områdene 

han hadde besøkt.90  
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Under den fjerde kalifen, Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, ble ahmadiene erklært ikke-muslimer i 

Pakistan, og AMJ ble på mange måter tvunget til å flytte hovedkvarteret. I 1984 flyttet han 

hovedkvarteret fra Rabwah til London. Mirza Tahir Ahmad tok veldedighetsarbeidet videre 

og etablerte Humanity First, en AMJ finansiert hjelpeorganisasjon. Målet med Humanity First 

er å hjelpe alle mennesker som trenger det, ikke bare ahmadier.91 Da Mirza Tahir Ahmad 

døde hadde medlemstallet til AMJ mangedoblet seg. 

 

4.4 Nasjonalt og lokalt  

Kalifen og anjumans arbeid er rettet mot det globale AMJ-samfunnet. Avgjørelsene som tas i 

disse instansene videreføres til og utføres av de nasjonale menighetene. Alle nasjonale 

menigheter har et administrativt styre som arbeider med å oppfylle ordre fra kalifen og 

anjuman. Det nasjonale styret ledes av en amir, som er valgt av menigheten for en periode på 

tre år. Før amiren kan bli innsatt må kalifen godkjenne valget. Det nasjonale styret er 

organisert på lik måte som anjuman, det vil si at styret er inndelt i ulike seksjoner. Seksjonene 

i det nasjonale styret tar for seg oppgavene de får fra seksjonen med samme ansvarsfelt i 

anjuman.92 De lokale menigheter har lik struktur og ledes av en administrativ leder. Størrelsen 

på de lokale menighetene avgjør hvorvidt disse også har et organisert styre. I de små 

menigheter er ansvarsområdene ofte mer flytende enn i de større menighetene.93 De nasjonale 

og lokale styrene arbeider tett med imamene som er ansvarlige for misjonsarbeidet. Hvert 

land har en hovedimam og flere lokale imamer. Hvor imamene er stasjonert avgjøres i 

hovedkvarteret. Det er flere av imamene som utfører sitt arbeid som imam i kalifens 

personlige administrasjon.94  

Selv om de fleste ahmadiene ikke har et bestemt verv er mange aktive gjennom engasjement i 

AMJs manns- og kvinneforeninger. Foreningene er ikke underlagt amiren, men svarer direkte 

til kalifen. Det finnes tre foreninger for menn som er inndelt etter alderne 7-15 år, 15-40 år og 
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40+. Kvinneforeningen er inndelt i 7-15 år og 15+. Disse foreningene eksisterer for å styrke 

fellesskapsfølelsen.95 

 

4.5 Sentralstyre  

En sentralstyrt institusjon kjennetegnes med at den er organisert i flere ledd hvor hvert ledd 

har klare arbeidsoppgaver med en tydelig leder. En slik beskrivelse er i samsvar med måten 

AMJ er organisert på. Ved flere anledninger har informantene mine påpekte at organiseringen 

er grunnen til det sterke samholdet innad i AMJ. Da jeg snakket med hovedimamen i 

Storbritannia var det stor fokus på nettopp dette. Han fortalte at kalifatet er grunnen til at han 

som imam i Storbritannia gir meg de samme svarene som jeg ville fått om jeg hadde 

gjennomført intervjuet med en annen imam hvor som helst i verden. Han begrunnet det med 

at alle ahmadier verden over er underlagt det samme fellesskapet med en felles leder i kalifen. 

Dette sammenliknet han med det han omtale som kaos i den muslimske majoriteten. Han sa at 

terrororganisasjoner som al-Qaida og IS er et resultat av at majoriteten ikke har en samlende 

kraft i én kalif. Det er på grunn av kalifen at AMJ, i følge imamen, er en enhetlig bevegelse 

med felles holdninger og verdier. Det er denne sentralstyrte menighetsstrukturen som ligger 

til grunn for min analyse av AMJs selvpresentasjon.   
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5 «Muslimer for fred» 

I dette kapittelet vil jeg se på hva ideen om fred betyr for AMJ og på det de selv omtaler som 

fredsarbeid. Utgangspunktet for denne oppgaven er AMJs selvbilde som «muslimer for fred» 

og hvordan de spiller på denne rollen i møte med det norske storsamfunnet. «Muslimer for 

fred» er et utvalgt segment av selvbildet AMJ velger å vise. Det er den siden AMJ ønsker å 

presentere for å ufarliggjøre seg selv i det norske samfunnet hvor de representerer «de andre».  

Begrepet fred er for mange abstrakt, samtidig som det finnes en felles forståelse knyttet til hva 

fred innebærer. I norske ordbøker defineres «fred» som «ikke krig», og synonymet til 

«harmoni». Hvert år markeres den internasjonale fredsdagen 21. september til minne om 

åpningen av FNs generalforsamling.96 FNs fokus i sitt fredsarbeid er rettet mot 

opprettholdelse av menneskerettighetene og arbeid for større likhet i verden. I det vestlige 

storsamfunnet anses FNs verdier som universelle og er knyttet til fred, likestilling og frihet. 

Når det i vestlige samfunn snakkes om islam blir religionen ofte beskrevet som en trussel mot 

nettopp disse verdiene. I den sammenheng er det interessant å se hva fred betyr fra AMJs 

perspektiv, og på den måte se hvorfor selvbildet som «muslimer for fred» kan tolkes som en 

strategi til å ufarliggjøre seg selv. 

 

5.1 «Kjærlighet til alle, ikke har mot noen» 

En av menighetens første publikasjoner er Et budskap om fred (2010[1891]), som er skrevet 

av AMJs grunnlegger Mirza Ghulam Ahmad. Boken var i følge AMJ ment som et budskap 

om fred i konflikten mellom hinduene og muslimene i India på slutten av 1900-tallet, og her 

skrev han:  

Mine landsmenn! En religion som ikke fremhever universell medfølelse, kan ikke kalles en 

religion. Ei heller kan et menneske som ikke besitter evnen til å vise medfølelse, kalles for et 

menneske. Vår Gud har aldri diskriminert mellom ett folkeslag og et annet.97 
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Denne visjonen om gjensidig kjærlighet og toleranse har blitt videreført av kalifene. Den 

fjerde kalifen Mirza Tahir Ahmad sa blant annet i en tale at AMJ «ikke skulle vinne terreng 

med sverd, men hjerter med et budskap av kjærlighet og overtalelse»,98 en ide som gjenspeiles 

i bevegelsens slagord «Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen». 

Slagordet står sentralt i bevegelsens promotering av seg selv, og gir et godt bilde av hva AMJ 

legger i ordet «fred». Slagordet ble offisielt tatt i bruk i 1980 da det ble skrevet på 

grunnsteinen til Basharat moskeen i Spania.99 Bakgrunnen for slagordet er den tredje kalifen, 

Mirza Nasir Ahmads, reiser i Afrika. I følge AMJ opplevde han på disse reisene at 

lokalbefolkningen følte seg underlegne grunnet hans status. Denne erfaringen gjorde at han 

formulerte slagordet «kjærlighet til alle, ikke har mot noen», fordi han mente det uttrykket 

AMJs menneskesyn, som fremhever likhet uavhengig av rase, kjønn og sosial status. Det har 

ved flere anledninger blitt påpekt av mine informanter at AMJs arbeid for fred ikke er et 

resultat av slagordet, men at fredsarbeidet er noe AMJ har arbeidet med siden grunnleggeren 

Ghulam Ahmads tid. Slagordet er av den grunn, i følge AMJ, inspirert av bevegelsens praksis, 

og er i dag en påminnelse for ahmadiene om hva som forventes av dem. Slagordet har blitt 

kjennemerket til AMJ utad for storsamfunnet, og er det AMJ ønsker å bli assosiert med.100  

I et av intervjuene med imamen i moskeen på Furuset spurte jeg hva AMJ legger i begrepet 

fred. På spørsmålet svarte han: «islam betyr fred, altså er islam fredens religion».101 Videre 

fulgte han opp med å fortelle at det i islamsk lære finnes to former for fred, transcendent og 

verdslig fred.  Han la til at de to formene for fred ikke eksisterer uavhengig av hverandre fordi 

transcendent fred fører til verdslig fred. Den transcendente freden er personlig og skjer, ifølge 

imamen, den dagen et menneske tar til seg islams lære. 102 Dette perspektivet på fred, som 

imamen fortalte om, står skrevet i en av AMJs egne publikasjoner Islams svar på vår tids 

spørsmål (1993[1992]). I denne boken skriver den fjerde kalifen, Mirza Tahir Ahmad, om det 

han kaller et tidløst budskap om usikkerheten for fred i fremtiden. Her fremheves det blant 

annet at: «sverd kan vinne land, men ikke hjerter; makt kan bøye hoder, men ikke sinn».103 Da 

jeg snakket med imamen om AMJs syn på fred gav han meg denne boken fordi han mente 

den ville gi meg svar på alle spørsmål knyttet til AMJs perspektiv på fred. Dette er et godt 
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eksempel på kalifenes betydning for ahmadiene, og ikke minst viser dette hvordan AMJ 

arbeider for en å skape en felles forståelse av «fred» og for å styrke det interne fellesskapet.  

Senere i kapittelet vil jeg vise at AMJs fredsarbeid kan tolkes som en del av bevegelsens 

misjonsarbeid på veien mot å oppnå verdslig fred.  

På den offisielle nettsiden til AMJ Norge har menigheten publisert egne artikler. I artikkelen 

«Islam – fredens religion» argumenteres det for at islam er en fredsreligion, og hvordan AMJ 

mener «sann islam» blir overskygget av den negative fremstillingen av islam i mediene.104 

Utgangspunktet for argumentasjonen er koranverset som sier:  

 

Den som dreper et menneske, hvis det ikke er for (mord på) et menneske eller opprør i landet, 

skal det (for ham) være som om han har drept hele menneskeheten. Den som lar det i live, skal 

det (for ham) være som om han har holdt hele menneskeheten i live.105 

 

Dette verset, som i følge AMJ viser til lojalitet og samhold, siterte hovedimamen i 

Storbritannia for meg da vi snakket om islam og hva det betyr å være muslim i en global 

verden.106 I artikkelen «Islam – fredens religion» vises det også til den islamske hilsningen 

«As salamo aleikum», som betyr «fred være med dere». Denne hilsningen mener AMJ er et 

bevis på at islam faktisk betyr fred. 

De løfter også frem denne hilsningen som et eksempel for å vise hvordan vestlige samfunn, 

som et resultat av manglende kunnskap, har misforstått islam. Det gjør de med å skrive at den 

høflige religiøse hverdagsskikken ofte blir assosiert med ekstremisme og terror fordi store 

deler av kunnskapen mange har om islam er fra mediene. 107 I artikkelen står det:  

Følger man med i mediene uten å ha kjennskap til islamsk historie eller om Qur’anens lære 

kan man lett få et bilde av at Islam er en kvinneundertrykkende, barbarisk og umenneskelig 

religion, hvis er [med formål om] å spre hat og krig i verden. 108  

 

                                                 
104

 http://ahmadiyya.no/component/content/article/56-islam/feature-house8/606-islam-fredens-religion 
105

 Ibid., 
106

 Intervju med kalif Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (12.11.17) 
107

 AMJ i medier vil jeg utdype i kapittel 7. 
108

 http://ahmadiyya.no/component/content/article/56-islam/feature-house8/606-islam-fredens-religion  

http://ahmadiyya.no/component/content/article/56-islam/feature-house8/606-islam-fredens-religion
http://ahmadiyya.no/component/content/article/56-islam/feature-house8/606-islam-fredens-religion


42 

 

I mitt intervju med kalifen snakket vi mye om vestens forhold til islam. Et av spørsmålene jeg 

stilte var knyttet til hans tanker om hvordan islam skal kunne bli anerkjent som noe ufarlig av 

det vestlige storsamfunnet. På det svarte han: «All muslims should do as the ahmadis». Dette 

svaret viser at kalifen selv mener muslimer verden over burde se til AMJ som et forbilde, og 

vektla AMJs fredsarbeid som noe alle muslimer burde strekke seg etter.109 På den måten 

distanserte han AMJ fra den muslimske majoriteten. Han understreket at problemene islam 

har i dag, i stor grad er et resultat av ekstremisme, et problem islam ikke ville hatt dersom alle 

fulgte AMJs lære. Han mente det vil komme en dag da hele menneskeheten har tatt til seg 

deres lære, og at det den dagen ville oppstå en verdensharmoni.110 I lys av dette kommer det 

frem at fred for AMJ er en essensiell del av deres verdensbilde, og at bevegelsens fredsarbeid 

er motivert av troen på en bedre tid for menneskeheten.  

Utad kommer AMJs forståelse av «fred» frem gjennom det de fremhever som verdiene 

«lojalitet, frihet, likestilling og respekt»,111 fordi det er disse verdiene AMJ fokuserer på i sitt 

selvbilde som «muslimer for fred». I en av samtalene jeg hadde med hovedimamen i London 

fortalte han at det ikke er nok for AMJ å si at de er «muslimer for fred», men at ordene skal 

gjenspeile handlingene de gjør. Her ble AMJs arbeid for religionsfrihet, dialog, ingen straff 

for frafall i religion og bevegelsens humanitære arbeid fremhevet. Dette arbeidet ble knyttet 

opp til slagordet «Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen», fordi han mente at en 

verdensharmoni er et direkte resultat av gjensidig kjærlighet og toleranse, uavhengig av 

religiøs tilhørighet.112 

 

5.2 Kalif Mirza Masroor Ahmad – fredens mann 

Kalif Mirza Masroor Ahmad blir av AMJ omtalt som «fredens mann», og det mennesket som 

inspirerer ahmadiene til å tjene menneskeheten gjennom vennlighet. I min periode sammen 

med ahmadiene har kalifen blitt beskrevet mange ganger. Han omtales som en person som 

inspirerer med sine ord og handlinger, og at hans personlige møter med medlemmene, reisene 

han gjør og talene han holder, er handlinger ahmadiene ser opp til. Jeg vil i dette delkapittelet 
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gi en redegjørelse av arbeidet kalifen gjør, fordi det er dette arbeidet som er utgangspunktet 

for det arbeidet som blir gjennomført av AMJs medlemmer verden over. 

Arbeidet AMJ-bevegelsen kaller fredsarbeid, er et arbeid med flere formål. Fra AMJs side er 

arbeidet en del av det endelige målet, som er å oppnå verdensharmoni. I intervjuet med 

kalifen fortalte han at fellesskapet er essensielt i islam og at muslimer som bedriver terror i 

religionens navn har egoistiske motiver. Kalifen mente at disse menneskene har mistet troen 

på den sanne islam fordi deres handlinger er preget av egoisme, og at slike handlinger og 

holdninger strider med det som i følge han er typiske for ahmadiene. Han fortalte at troen på 

sann religion er løsningen på alle verdensproblemene.113  Kalifen fortsatte med å fortelle om 

at bevegelsens grunnlegger hadde to formål med å etablere islam: 

 
To bring the humanity closer to their creator, and to make everyone realize their duties 

towards their fellow beings. And if everyone works towards these two purposes, then there 

will be harmony, love and affection in the world.114  

 

Disse formålene beskrev kalifen som det viktigste arbeidet AMJ gjør for fred, og han mente at 

arbeidet har fått en synlig effekt i verden. Det argumenterte han med å vise til AMJs økende 

medlemstallene, særlig i Afrika og Asia. Han vekta AMJs fokus på likhet som en av grunnene 

til at mennesker velger å slutte seg til AMJ. Han utdypet dette med å sammenligne praksisen 

til en privilegert og en fattig ahmadi. Han sa at disse menneskene på tross av ulik sosial status 

praktiserer islam likt, og at de i møte med hverandre vil møtes som brødre. Han avsluttet med 

å si at fokuset på likhet er viktig fordi gud skapte mennesker for «fred, kjærlighet og 

harmoni».   

På bakgrunn av mitt intervju vil jeg understreke at kalifens arbeid kan deles i to. Den ene og 

viktigste delen, er hans rolle som kalif. Gjennom denne rollen styrkes den kollektive troen, en 

tro som inspirerer ahmadiene til å arbeide for menneskeheten. Den andre delen er arbeidet han 

gjør som er tilknyttet selvpresentasjon og ikke-ahmadier. Kalifens reiser og møter med 

fremmede mennesker og kulturer er en praksis som er med på å skape nye relasjoner gjennom 

ulike sosiale interaksjoner. Gjennom dette arbeidet oppstår det hele tiden situasjoner hvor 

kalifen får mulighet til å fremme AMJs fokus på fred.  
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De to delene av arbeidet er gode eksempler på hvordan kalifens rolle som AMJs åndelige 

leder får ulik mening i ulike sosiale settinger. Et eksempel på det er møtene han har i 

moskeen. Hver kveld møter han ahmadi-familier som får et møte med han i 1-2 minutter. 

Dette er møter kalifen gjennomfører for å styrke medlemmenes følelse av tilhørighet og 

nærhet til sin leder, en følelse som til slutt vil gagne AMJ som bevegelse. Da jeg intervjuet 

Kalif Mirza Masroor i en mer offisiell setting ble det satt av god tid til å besvare spørsmålene 

jeg hadde, og det ble tydelig i intervjuet hvilke sider ved islam og AMJ han ønsket å 

presentere. Det er fordi kalifen i en slik setting bruker sin posisjon som AMJs overhode til å 

presentere bevegelsen frontestage på en positiv måte.  

Kalifens hovedoppgave, i tillegg til å være en tydelig leder for ahmadiene, er å spre det 

islamske fredsbudskapet. Det gjør han blant annet ved å tale for ulike forsamlinger av ikke-

ahmadier. Gjennom talene viser han åpenhet samtidig som han som religiøs leder får 

promotere de sidene ved AMJ han ønsker. Talene kalifen har holdt knyttet til temaet «fred» 

har AMJ samlet i egen publikasjon World Crisis and The Pathway to Peace (2016). På 

baksiden av heftet beskrives talene som en del av kalifens arbeid med å advare verden om 

faren som nærmer seg, og hvordan AMJ mener disse kan unngås. Disse talene beskrives som 

kalifens måte å vise verden veien til fred.115  

 

Kalifens taler til storsamfunnet er ofte rettet mot verdensledere og andre større organisasjoner 

med stor innflytelse. Samtidig blir AMJs selvbilde som «muslimer for fred» styrket når kalif 

Mirza Masroor Ahmad blir introdusert som den ledende fredsforkjemperen blant muslimske 

religiøse leder i verden, for eksempel på canadisk TV i anledning kalifens besøk til Canada i 

2017.116 AMJ har i tillegg mottatt anerkjennelse av daværende britiske statsminister, David 

Cameron, som etter «The Conference of World Religion» i 2014, sendte et takkebrev til 

kalifen. En anerkjennelse som viser at arbeidet AMJ gjør har gjort dem synlige for det britiske 

storsamfunnet. I takkebrevet sto det:  

 

I send my sincere greetings to the Ahmadiyya Muslim Community as you come together with 

faiths from around the world to unit for social and international peace. I recognise the great 

work you do here in Britain – from interfaith events across the country to helping communities 

                                                 
115

 Ahmad, M.M. (2013) 
116

 https://www.youtube.com/watch?v=adddiIYlBSA  

https://www.youtube.com/watch?v=adddiIYlBSA


45 

 

who have been affected by the recent floods. And, today highlights the significant work you 

do for interfaith relations and peace overseas.117 

 

Ideen om at verdier må gjenspeiles i bevegelsens handlinger er ikke bare tilknyttet den store 

aktiviteten knyttet til AMJ-bevegelsens såkalte fredsarbeid, men også til kalifenes personlige 

arbeid. I sin periode som leder av AMJ har kalif Mirza Masroor Ahmad blant annet deltatt og 

talt ved en rekke arrangementer. 16. april 2007 talte han ved Roehampton University om 

temaet «Establishing Societal Peace», 118 22.oktober 2008 i det britiske underhuset om det 

AMJ kaller islamske perspektiver på globale kriser og 4. desember 2012 snakket kalifen for 

EU parlamentet i Brussel om «responding to the challenge of extremism – A message of 

peace».119 11. juni 2013 talte kalifen i Churchill Room i House of Commons i anledning 

feiringen av AMJs 100 års jubileum i Storbritannia. Her snakket han om islam som en 

religion for fred og medfølelse.120 25. mars 2017 holdt AMJ en konferanse knyttet til temaet 

global konflikt og behovet for rettferdighet. Her ble en fredspris utdelt. I tillegg til kalifens 

arbeid har AMJ flere prosjektet som er rettet mot fred. Blant dem er Humanity First og AMJs 

egen fredspris.121  

 

5.2.1 Humanity First og «The Ahmadiyya Muslim Prize for the 

Advancement of Peace» 

Da jeg intervjuet hovedimamen og amiren i Storbritannia fortalte de at AMJ anser 

verdensharmonien som et resultat av en lang prosess. Denne prosessen handler om en gradvis 

dannelse av transcendent fred, og startet med at hvert medlem først veileder sin nærmeste 

familie til å oppnå denne freden, og deretter bevege seg ut til storsamfunnet. Det er viktig for 

dem at denne prosessen skjer i omganger og at den blir utført med tålmodighet. Kun på den 

måten vil AMJs arbeid føre til verdslig fred og verdensharmoni. Denne tanken kommer til 

uttrykk gjennom arbeidet AMJ gjør for mennesker utenfor AMJ-fellesskapet. Noe de blant 

annet gjør gjennom humanitært arbeid.  
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Humanity First er et av AMJs fredsfremmende prosjekter. Organisasjonen ble etablert i 

perioden 1992-1994 av AMJ i Storbritannia, og er en humanitær organisasjon som arbeider 

for å jevne ut de sosiale forskjellene i verden.122 Organisasjonen er i dag aktive i 51 land.123 I 

1996 ble Humanity First etablert i Norge, og har siden den gang hovedsakelig arbeidet med å 

samle inn midler til internasjonale prosjekter. 124 Prosjektet driftes i stor grad av frivillige som 

gir av egen tid og bistår med sine ressurser. Internt organiserer AMJ sine medlemmer etter 

yrke, slik at de ulike ressursene kan gå der de trengs mest. Jeg ble fortalt at alle ahmadi-

muslimer oppfordres til å vie en periode av sitt liv til et prosjekt.125 Gjennom dette arbeidet 

kommer ahmadiene i direkte kontakt med mennesker, og de får mulighet til å fremme et 

positivt bilde av AMJ. I Norge ble det samlet i 2017 inn 45 000 kroner til Rohingya folket 

gjennom en innsamlingsaksjon. Denne aksjonen skjedde gjennom AMJs egne kanaler og når 

av den grunn ikke ut til det norske storsamfunnet.  

Et annet tiltak i kampen for større likhet er AMJs fredspris. I 2009 delte AMJ Storbritannia ut 

sin første fredspris, The Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace. I følge AMJ 

startet de denne prisen på bakgrunn av islamsk lære og forklarer prisen slik: 

Islam focuses on securing peace in every sphere of human activity. It encourages all to 

promote education, respect and tolerance, improve social and interfaith harmony, support 

charitable causes and serve humanity regardless of race, creed or colour.126  

 

Hovedimamen i Storbritannia fortalte at prisen er en viktig del av AMJs fredsarbeid, og gis til 

personer som deltar i det globale fredsarbeidet. Prisen deles årlig ut av kalifen på Jalsa Salana 

i Storbritannia, hvor vinneren får tildelt et trofe og en pengepremie. Vinneren i 2016 var 

Setsuko Thurlow, som var en av vinnerne av Nobels fredspris i 2017. Tidligere vinner har 

vært: Lord Eric Avebury (2009), Abdul Sattar Edhi (2010), SOS children´s villages UK 

(2011), Dr. Oheneba Boachie-Adjei (2012), Magnus-MacFarlane-Barrow (2013), Sindhutai 

Sapkal (2014) og Hadeel Qasim (2015).127 
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5.3 Praksis i Norge 

Fredsarbeidet som gjennomføres i Norge er på mange måter en forlengelse av kalifens globale 

arbeid. Arbeidet som gjøres på nasjonalt nivå er i stor grad det samme i alle land med 

etablerte AMJ-menigheter. Sammenlignet med Storbritannia er det ikke like stor aktivitet i 

Norge. Den naturlige forklaringen på det vil være at medlemstallet ikke er sammenlignbart, 

med Norges 1500 mot Storbritannias antatte 60 000. Arbeidet som gjøres i Storbritannia står 

derfor frem som et naturlig forbilde for hvilke retninger AMJ tas i, og det er i stor grad dette 

arbeidet de andre nasjonale menighetene strekker seg etter. Sammen med Storbritannia står 

også menighetene i Tyskland og Canada sterkt. Storbritannia har sin særstilling fordi det er 

der kalifen og hovedkvarteret holder til. 

AMJ Norge er en relativt liten menighet hvor mesteparten av medlemmene holder til på 

Østlandet. Arbeidet AMJ gjør i Norge er av den grunn i stor grad tilknyttet moskeen på 

Furuset. Her organiseres det årlig fredskonferanser, interreligiøse dialogmøter, «Åpen dag» 

og organiserte skolebesøk. 128 20. april 2017 arrangerte AMJ Norge sin første fredskonferanse, 

etter at arrangementet hadde blitt arrangert i andre store AMJ nasjoner. 129 I promotering av 

arrangement skriver AMJ:  

 

Formålet med dette var å inspirere deltakerne til å arbeide for fred og forsoning mellom ulike 

grupper i samfunnet. Vi ønsker å vise islams sanne lære hva angår fred og forsoning mellom 

ulike grupper i samfunnet, og å vise hva vi som muslimer kan bidra med på dette området. 

Dette er første slik fredskonferanse menigheten arrangerer i Norge. 130 

 

Ved siden av arrangementene i moskeen inviterer AMJ til ulike foredrag, og de arrangerer 

dugnad der ahmadier rundt om i Norge hvert år rydder søppel etter nyttårsfeiringen. AMJs 

arbeid for interreligiøs dialog kommer frem i flere av menighetens arrangementer. Blant dem 

er «Religionenes dag», som er et årlig arrangement hvor AMJ inviterer representanter fra 

ulike religioner og livssyn til samtale. Representantene utgjør et panel som skal diskutere 

ulike temaer knyttet til religion. Målet med dette arrangementet er ikke å kritisere hverandre, 
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men å øke forståelse og respekt på tvers av livssynene. Da jeg deltok på «Religionenes dag» 

2. november 2017 var temaet verdier i et flerkulturelt samfunn i henhold til 

religionsgrunnleggernes praksis. På dette møtet var det representerer fra Hare Krishna, 

Buddhistisk senter, sikh-miljøet og islam, som alltid blir representert av AMJ. Hver 

representant holdt et innlegg på 10 min og møtet avsluttet med en spørsmålsrunde. I tillegg til 

«Religionenes dag» er AMJ også aktive i ulike tros- og livssynsforum og de har nylig blitt 

medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.131  

 

5.4 «Muslimer for fred» - en oppsummering 

I dette kapittelet har jeg redegjort for AMJs syn på «fred», bakgrunnen for deres forståelse av 

begrepet og vist hvordan denne forståelsen i stor grad kommer til uttrykk i det de selv omtaler 

som fredsarbeid. Arbeidet med interreligiøs dialog og humanitære organisasjoner viser 

hvordan de gjennom sosiale interaksjoner er med på å skape relasjoner mellom seg selv og 

storsamfunnet. Samtidig gir arbeidet AMJ flere scener i storsamfunnet, hvor de får spille ut 

rollen som «muslimer for fred».  

Utenfra kan AMJs fredsarbeid tolkes som en strategi for å ufarliggjøre seg selv, og for å skape 

en større aksept for deres egen variant av islam, og eventuelt også for flere typer islam i 

vesten. Det at AMJ bruker selvbildet som «muslimer for fred» kan ses i sammenheng med at 

dette selvbildet på mange måter lever opp til forventningene fra storsamfunnet. Det er fordi 

AMJ i det norske samfunnet fremstilles som «de andre», en fremstilling AMJ også er bevisst 

på. Dette er forventninger som ofte handler om at religionen skal tilpasse seg samfunnet den 

er en del av, noe AMJ delvis gjør ved å fremme verdier som likestilling, respekt og frihet. 

Hvorvidt storsamfunnet godtar deres selvpresentasjon kommer jeg nærmere inn på i neste 

kapittel.  

Samtidig som AMJs promoteringen av seg selv som «muslimer for fred» er en del av AMJs 

strategi for å ufarliggjøre seg selv, er det også en del av bevegelsens misjonsarbeid. Det er her 

viktig å poengtere at disse to ikke er uavhengig av hverandre, fordi formålet med begge er å 

en dag oppnå en verdensharmoni. AMJs selvpresentasjon som «muslimer for fred» er et 

eksempel på Goffmans ide om et individs intensjon. Samtidig som AMJs fredsarbeid er 
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 AMJs innmelding i samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn vil jeg utdype i kapittel 6. 



49 

 

oppriktig har de også en hensikt med arbeidet. Det er fordi fred for AMJ er tilknyttet 

bevegelsens verdensbilde, og at fredsarbeidet i følge dem selv er til det beste for 

menneskeheten fordi det er en av brikkene som skal hjelpe verden til den gode fredens tid.   
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6 AMJs møte med storsamfunnet 

I dette kapittelet vil jeg ta for meg to konkrete saker som omhandler AMJs møte med det 

norske storsamfunnet. Disse to sakene er av ulik sort og viser AMJs møte med storsamfunnet 

fra to sider. Den første saken er debatten om ny moske i Kristiansand, som har pågått siden 

januar 2017. Grunnen til at jeg har valgt denne debatten for å se hvordan AMJ har valgt 

presentere seg selv, og hvilke verdier menigheten velger å fremme. Den andre saken jeg vil 

vise er AMJs innmelding i Samarbeidsrådet for tros - og livssynssamfunn.132 Saken om AMJs 

innmelding i STL er av en annen natur enn moskedebatten. Jeg vil se på prosessen AMJ gikk 

gjennom for å bli medlem, og hvilke motivasjoner AMJ har hatt for å bli medlem av STL.  

 

6.1 Bakgrunn for moskedebatten i Kristiansand 

Første gang Fædrelandsvennen133 hadde oppslag om AMJs ønske om å bygge moske i 

Kristiansand var i 2007. Da hadde AMJ-menigheten vært i kontakt med Kristiansand 

kommune med ønske om å kjøpe en tomt i Vågsbygd, som en stor bydel i Kristiansand. Etter 

kort tid ble planene om å bygge moske lagt til side fordi AMJ Norge ønsket å få Baitun-Nasr 

moskeen på Furuset ferdig.134 Først 10 år senere, 2. januar 2017 kunne FVN fortelle at 

menigheten ønsket å bygge moske på en nyinnkjøpt tomt. Tomten AMJ kjøpte, som tidligere 

ble brukt av Agder Taxi, ligger på Tinnheia, et boligområde ti minutter utenfor Kristiansand 

sentrum. I dette området er det allerede to etablerte menigheter, Kirken av Guds nåde og en 

serbisk-ortodoks kirke. En del av problematikken i moskedebatten handler om at AMJs tomt 

er nabotomten til den ortodokse kirken Hl. Demetrios av Thessaloniki menighet.135 Denne 

menigheten har fått en sentral rolle i denne moskedebatten.   

I intervju med to de 50 medlemmene i menigheten i Kristiansand ble jeg opplyst om at Den 

serbisk-ortodokse kirken kjøpte sin tomt i 2006 av Agder Taxi. Det skjedde på samme tid som 

AMJ lette etter en tomt å bygge sin moske på. I den anledningen hadde en av AMJs 

medlemmer, som jobbet for taxiselskapet, bedt dem om å holde ham informert dersom Agder 

                                                 
132 Samarbeidsrådet for tros - og livssynssamfunn forkortes fra nå til STL.  
133 Fædrelandsvennen forkortes fra nå til FVN 
134

 Intervju med AMJs imam i Kristiansand (11.01.18) 
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 Bilder følger på slutten av kapittelet. 
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Taxi skulle selge den siste delen av tomten. Da Agder Taxi i 2017 skulle selge tomten ble 

AMJ informert, og fikk derfor først mulighet til å kjøpe tomten. AMJ var tidlig i dialog med 

lederen av Øvre Tinnheia Vel etter at kjøpet var gjennomført. 136 Denne samtalen oppfattet 

AMJ som positiv, men etter kort tid endret ordlyden seg, og ØTV ble en av de fremste 

stemmene i debatten mot bygging av moske. 137  

1.februar 2018 overtok AMJ nøklene til gamle Agder taxi. Frem til den eventuelle byggingen 

av moske, vil AMJ bruke lokalet som allerede er på tomten som forsamlingssted. Før 

menigheten kan gjør dette må de få godkjent søknaden om midlertidige bruksendringer av 

Kristiansand kommune. Dersom denne søknaden blir innvilget vil de i følge min informant 

søke om tillatelse om å bygge sin egen moske som de ønsker å kalle Maryam-moskeen.138        

 

6.2 Debattens gang i Fædrelandsvennen  

Det er ofte lokal avisene som blir den naturlige arenaen for lokal debatt, en rolle FVN har fått 

i moskedebatten. 139  Det er i FVN de fleste ytringene kommer til syne, og i tillegg til 

innleggene fra AMJ og ØTV, kommer flere stemmer frem her.  

Den første reportasjen FVN publiserte hadde tittelen: «Her vil de bygge moske». Denne kom 

ut 2. januar 2017, og var utgangspunktet for moskedebatten. Reportasjen gir generell 

informasjon om menigheten, medlemstall, tomten de har kjøpt og at prislappen på prosjektet 

vil komme på rundt 10 millioner kroner. I den sammenheng forteller menigheten til avisen at 

prosjektet er selvfinansiert, og de presiserer at ingen av pengene kommer fra rike oljesjeiker. 

Yasir Fawzi, som er menighetens imam, forteller at menigheten i tillegg til å få en ny 

samlingsplass ønsker å tilføre lokalsamfunnet noe positivt. I reportasjen nevnes det kort at 

AMJ av teologiske grunner ikke blir godkjent av den muslimske majoriteten. I tillegg har 

avisen snakket med ØTV og den serbisk-ortodokse menigheten, som vil bli moskeens 

nærmeste naboer, og spurt hvordan de stiller seg til spørsmålet om en ny moske. Til det svarer 

begge parter at de velger å holde seg nøytrale i denne saken. Reportasjen avsluttes med å 
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fortelle at det finnes en større AMJ-moske i Oslo med plass til 4500 mennesker og at det er 

AMJ-menigheten som rydder i Kristiansand sentrum første nyttårsdag. 

Kort tid etter den første reportasjen ble publisert raste det i kommentarfeltene, og det blir fort 

tydelig at dette er en sak som engasjerer folk i nærmiljøet. Kommentarene er i stor grad 

negative og folk uttrykket en tydelig skepsis til en moske som nærmeste nabo. 4. januar, bare 

to dager etter, kom det en ny reportasje hvor FVN snakker med imam Fawzi. Her svarer han 

på kritikken, blant annet ved å vektlegge religionsfriheten og at alle religioner bør behandles 

likt.140 Slik det fremstår ser det ut som at Fawzi tar opp likestilling mellom religioner fordi 

han mener at det ikke ble like stor debatt da det skulle bygges en Serbisk-ortodokse kirke på 

nabotomta. I tillegg er likestilling og religionsfrihet prinsipper som står sentralt i vestlig kultur 

og noe kritikerne vil kunne forholde seg til.  

7. januar publiserer FVN reportasjen «Norge er i ferd med å bli mer katolsk enn muslimsk», 

et resultat av det journalisten kaller «den friske debatten» som har pågått de siste dagene. 

Journalisten snakker med religionsforsker Levi Geir Eidhamar ved UiA. Eidhamar svarer på 

spørsmål journalisten har hentet fra kommentarfeltene. På mange måter, slik reportasjen er 

innrammet, virker det som om journalistens mål er å motbevise noen av de mange påstandene 

knyttet til muslimer og islam. Spørsmålene journalisten stiller er blant annet: «I hvilken grad 

tyder din forskning på at muslimene vil ta over landet vårt?», og «de muslimene som allerede 

er her i landet, hvilke tegn ser du til at de vil overta Norge?». Journalisten tar opp spørsmål 

knyttet til muslimers forhold til storsamfunnet, og påstander som «hadde man prøvd å bygge 

opp en kirke der nede, så hadde man vært skutt før første spiker var i veggen». 141 Som forsker 

gjør Eidhamar en god figur og svarer saklig og faglig godt på alle spørsmålene. Han viser 

med mange gode eksempler til islam som en kompleks religion med et stort mangfold av 

individer, kulturer og med ulike normative oppfatninger.  

At det tegnes et positivt bilde av islam i reportasjen med Eidhamar kommer tydelig frem et 

par dager senere, da FVN publiserer «Kampen mot fordommer». Her intervjuer FVN imam 

Fawzi som tar opp tråden etter Eidhamar og konsentrer seg om de positive sidene av islam. 

Det er på mange måter tydelig at Fawzi utnytter Eidhamars faglige utspill i et forsøk på å 

ufarliggjøre islam generelt, og muligens AMJ spesielt.  
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24. januar publiserte FVN et nytt innlegg hvor imam Fawzi snakker om beboernes 

synspunkter og svarer direkte på kritikken og bekymringene som har kommet frem gjennom 

kommentarfelt og andre henvendelser. En av kommentarene er knyttet til påstanden om at en 

moske på Tinnheia vil medføre lave boligpriser. På påstanden svarer Fawzi at han synes det er 

synd om moskeen vil føre til at boligprisene synker. Samtidig påpeker han at det ikke er 

moskeen i seg selv som vil stå for lave boligpriser, men at det er fremmedfrykten og 

fordommene som skal ha skylden. 142 

5. mars intervjuer FVN lederen for ØTV, etter at de har bedt beboerne om å si sin mening om 

moskeen gjennom et spørreskjema de har sendt ut. Tittelen på reportasjen er «Frykter moske 

skader Tinnheias omdømme» og fokuserer på refleksjonene Velet har vedlagt i 

spørreskjemaet, som kan oppfattes som ensidige og lite reflektert. Videre i reportasjen sier 

imam Fawzi sier at menigheten ikke ønsker å skape uroligheter og at det ikke er grunn til å 

frykte dem. 143  

I kjølvannet av spørreskjemaet, som ble sendt ut i nærmiljøet, inviterte FVN til debatt. I 

invitasjonen sto det: «For eller mot moské på Tinnheia? Fædrelandsvennen inviterer til debatt 

på Restaurant Skrubbsulten på Tinnheia, torsdag 2. mars kl. 19:00 – 20:00».144 

I etterkant av debatten har begge sider gjennom FVN uttalt hvordan de opplevde debatten. 4. 

mars publiserte FVN et innlegg: «Folk på Tinnheia er ikke brungrumset». I dette innlegget 

snakker journalisten med beboerne på Tinnheia som er redde for å uttrykke seg i frykt for å 

bli stemplet som rasister, noe de mener har vært gjennomgående i moske-debatten. 145 Kort tid 

etter kommer det et nytt innlegg hvor Zakia Fawzi, lokal leder for kvinneforeningen i 

Ahmadiyya sør, skriver at hun opplevde debatten som ekstremt negativ og at beboerne som 

møtte opp i forkant av debatten allerede hadde gjort seg opp en mening om den. I tillegg 

kritiserer hun argumentene mot moskeen som hun mener det er lite hold i. 146  
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6.3 AMJ håndtering av konflikt med storsamfunnet 

Moskedebatten som startet med AMJ og ØTV har over tid fått flere stemmer, og har gjort at 

AMJ har måttet forholde seg til flere aktører. Aktørene som har blitt de dominerende i 

debatten er ØTV, beboerne på Tinnheia som støtter ØTV og den serbiske kirken på 

nabotomten. Denne situasjonen har ført til at AMJ på den ene siden har kommet i konflikt 

med lokalmiljøet på Tinnheia, og på den andre siden med en annen religiøs minoritet. Som et 

resultat av de ulike aktørene i debatten har argumentasjonen mot planene blitt flere. 

Argumentene det har vært fokus på handler om at en moske vil ødelegge det arkitektoniske 

miljøet, at en ny moske vil medføre stor økning av trafikk og mangel på parkeringsplasser, at 

beboerne i området ikke ønsker flere trossamfunn på Tinnheia og at moskeen vil bringe frem 

traumatiske minner for medlemmene i Den serbisk-ortodokse kirken fra balkankrigen. På 

tross av dette har AMJ opprettholdt sitt bilde av seg selv som «muslimer for fred», et bilde 

AMJ har presentert gjennom hele debatten.  

Bildet AMJ ønsker å vise får dem i stor grad til å fremstå som en moderat muslimsk 

menighet. Hvorvidt AMJ er en moderat bevegelse vil jeg ikke gå nærmere inn på, fordi det 

som er viktig i denne oppgaven er hvordan menigheten gjennom sin selvpresentasjon fremstår 

for storsamfunnet. En observasjon jeg har gjort meg i denne debatten er at AMJs selvbilde 

ikke nødvendigvis har påvirket menighetens posisjon i storsamfunnet. Det er av den grunn 

interessant å se hvorfor AMJ ikke når frem med det selv omtaler som sine fredsidealer, og 

hvorfor menighetens ønske om å bli en del av – og tilføre lokalsamfunnet noe positivt, ikke er 

noe som appellerer til motstanderne. Dette er et godt eksempel på hvordan AMJ gjennom 

sosiale interaksjoner forsøker å nærme seg det norske samfunnet ved å fremheve de sidene 

ved menigheten som passer best med storsamfunnets sosiale normer. 

Da FVN annonserte at AMJ hadde kjøpt tomten på Tinnheia 2. januar 2017, var det ikke 

første gang innbyggerne i Kristiansand hørte om planene. Moskeplanene hadde vært framme i 

FVN i 2007 og 2013, men det som var nytt i 2017 var at AMJ nå hadde kjøpt en tomt. Ved å 

se tilbake på AMJs uttalelser om moskeplanene i 2007 og 2013, er det tydelig at AMJ kjører 

den samme linjen, og fremstår på samme måte i 2017. Selv om presset mot AMJ økte da det 

ble stor debatt i 2017, fortsetter menigheten å fokusere på de samme verdiene i beskrivelsen 

av seg selv, og fremhever de samme argumentene som tidligere. At AMJ ikke møtte like stor 

motstand i 2007 og 2013 kan være fordi moskeplanene den gangen ikke ble fremstilt som 

konkrete. Av den grunn ble ikke planene ansett som et reelt problem. En tilleggsfaktor som 
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gjorde at det ble debatt i 2017 kan vi sannsynligvis finne i det generelle debattklimaet knyttet 

til islam. 

 

6.3.1 Det norske debattklimaet i 2017 

Forskning viser at fokuset på religion i norske medier har økt siden slutten av 80-tallet. Siden 

den gang har ikke religion bare fått større oppmerksomhet, det har i tillegg vært et skifte i 

hvilke religioner det skrives om. Skiftet viser at oppmerksomheten rundt luthersk kristendom 

går ned, samtidig som oppmerksomheten rundt islam har økt, delvis som en følge av 

innvandringen.147 Det er denne tendensen Lundby og Gresaker viser i Religion i norske 

medier (2015), hvor de undersøkte religionens plass norske medier i årene 1988, 1998 og 

2008. Studiet viser at dekningen av islam i stor grad har vært av negativ karakter, og at 

terroren 11. september 2001 førte til at islam gikk fra å være et betent til et «brennbart» tema. 

Dekningen er ofte en indirekte kritikk av islam, ofte pakket inn i et annet tema hvor islam 

fremstår som et underliggende problem.148 Det er flere studier som viser at folks holdninger 

til islam i stor grad påvirkes av hvordan religionen blir fremstilt i media. En av årsakene er at 

mange har medier som den eneste kilden til informasjon om religion. 149  Ringvirkningene blir 

da at islam blir assosiert med slike hendelser. Disse negative fordommene mot islam bekreftes 

i HL-senterets rapport «Holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017», som viser til et 

Norge med sterke fordommer rettet mot islam. Rapporten viser at:  

 

Hele 47 prosent av respondentene støtter påstanden «Muslimer har selv mye av skylden for 

økende muslimhets»; påstanden «Muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet» støttes 

av 42 prosent; 39 prosent støtter at «Muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur», og 30 

prosent mener at «Muslimer ønsker å ta over Europa». Forholdsvis mange uttrykker også 

negative følelser og sosial avstand overfor muslimer.150 
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De negative holdningene blant nordmenn som rapporten viser til, påvirker debatten når 

problematikken er knyttet til islam. Det er ingen tvil om at dagens debattklima har spilt en 

rolle for at kritikken knyttet til moskeplanene ble så sterk i 2017. Utenfra kan vi se at de 

underliggende fordommene har påvirket måten motstanderne har reagert på og hvordan AMJ 

har forsvart sin sak. Dette ser vi gjennom menighetens forsøk på å ufarliggjøre seg selv. Det 

gjør de kontinuerlig ved å distansere seg selv fra de generelle fordommene mot islam.151   

 

6.3.2 Moskedebatten - en oppsummering 

Som en konsekvens av ønsket om å bygge moske har AMJ kommet i konflikt med 

storsamfunnet. Informantene mine i Kristiansand har ved flere anledninger fortalt meg at de i 

forkant av annonseringen var forberedt på motstand. Imamen i Kristiansand fortalt at det å 

møte motstand er en del av AMJs historie, og at bevegelsen alltid har møtt motstand når det er 

snakk om å sette opp nytte moskebygg. Den samme motstanden møtte AMJ da de startet 

prosjektet med å bygge Baitn Nars moskeen på Furuset. I Beate Sollis masteroppgave «Bait-

un-Nasr - En kvalitativ studie av Ahmadiyya Muslim Jama’ats gudshus’ påvirkning på lokal 

identitet på Furuset» (2011) beskrives tankene til lokalbefolkningen på Furuset knyttet til 

byggingen av moskeen, og hvilken motstand AMJ møtte.152 Mange av argumentene som ble 

brukt mot moskeen på Furuset er i samsvar med motstanden i Kristiansand. Likevel ble 

debatten rundt moskeplanene større enn AMJ hadde ventet seg. De sterke reaksjonene mot 

moskeen har ført til at AMJ har måtte stå frem og svare på kritikken. På den måten har AMJ 

måttet finne en måte å nærme seg det norske storsamfunnet på, samtidig som de er i konflikt 

med dem. Utenfra kan vi se at menigheten forsøker å gjøre det ved å fortsette promoteringen 

av seg selv som «muslimer for fred». I denne promoteringen er kompromiss og toleranse en 

viktig brikke.    

Ved HL-senteret pågår det for tiden et forskningsprosjekt med Terje Emberland og Cora 

Alexa Døving på «Høyreekstremisme og konspirasjonsteorier i Norge – utviklingstrekk og 

forebyggingsstrategier». I dette prosjektet fokuseres det spesielt på hvordan nye 
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konspirasjonsteorier bygger opp under og forsøker å etablere frykt i en befolkning.153 I en 

episode av P2 programmet «Verdibørsen» uttalte Emberland at hatet mot islam ofte ikke 

rettes mot Islam Net eller ekstremister, men mot moderate og liberale muslimer. Det er fordi 

mange moderate og liberale muslimene som har en sentral rolle i den offentlige sfære ofte er i 

en posisjon der de kan være med å påvirke det norske storsamfunnet.154 Min hensikt er ikke å 

fremstille alle motstanderne av moskeplanene som konspirasjonsteoretikere. ØTV har 

gjennom hele debatten presisert at motstanden ikke handler om at AMJ er en muslimsk 

menighet, men at saken for dem handler om at er det ikke er ønskelig med flere gudshus i 

området. Likevel viser tendensen i kommentarfeltet på ØTVs facebookside at kritikken mot 

moskeplanene er rettet mot nettopp det at AMJ er en muslimsk menighet. Eksempler på det er 

kommentarer som:  

 

Morgenbønn aftenbønn deilig å høre det runger over heia drømme om sydlige strøk» 155, «De 

er ikke gode. En moske der (eller andre steder) hører ikke hjemme her!!! I Norge. Lurer på vi 

hadde fått lov til å sette opp ei kirke i deres islamske stater156 

 

Dette er klassiske eksempler på kommentarer uten belegg. Her benyttes skremsel mot 

bønnerop som et argument mot moskeen. Disse kommentarene viser også hvorfor AMJs svar 

på motstanden i stor grad er rettet mot islamhat. Denne tolkningen av situasjonen kommer 

frem i flere av samtalene jeg har hatt med informantene mine. AMJ har ved flere anledninger 

sagt at denne debatten ikke hadde blitt like stor om de ikke hadde vært muslimer. På bakgrunn 

av dette vil det være legitimt å si at AMJs håndtering av debatten i stor grad har handler om å 

spille ut rollen som «muslimer for fred» med intensjon om å skape et ufarlig bilde av seg selv. 

Selv om AMJ var ute i media i 2007 og 2013 og snakket om moskeplanene, er det ikke før 

moskedebatten startet i 2017 at AMJ ble synlig i Kristiansand, som en særegen muslimsk 

retning. Ved flere anledninger kan AMJs håndtering av konflikten antyde at de fokuserer på 

skillet mellom dem selv og den muslimske majoriteten. En av grunnene til det, er blant annet 
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fordi noe av kritikken mot dem har vært påstander som at AMJ ikke trenger en egen moske 

når det allerede er etablerte moskeer i Kristiansand. AMJs distanseringen fra den muslimske 

majoriteten er noe som har vært en av tendensene i debatten. Dette har AMJ gjort ved stadig å 

fokusere på sin stilling som en forfulgt menighet, som ikke er velkommen i det muslimske 

fellesskapet. I flere av kommentarene fra AMJ vektlegges menighetens verdier som 

«ahmadiyya muslimers» verdier. Eksempler på det er:  

 

Det at en moske kan skape radikale og ekstreme miljøer er noe som ikke gjelder for 

ahmadiyya-muslimer, har du noen gang lest eller hørt at en ahmadiyya-muslim noensinne hatt 

noe som å gjøre med terrorisme?; 157 Ahmadiyya sine verdier er fred, religionsfrihet og 

rettferdighet.158  

 

I den første artikkelen fra 2007 ble daværende leder Ahmed Basharat intervjuet. I dette 

intervjuet fremhevet han at det viktigste for AMJ var å få et bygg hvor menigheten kunne 

samles, og at et bønnetårn ikke var det viktigste, selv om det var ønskelig fra AMJs side. Det 

samme sa imam Fawzi i en ytring fra 2013, da moskeplanene igjen ble tatt opp. I sitt innlegg: 

«Hvorfor vi ønsker en moske» sa han:  

 

«Kuppel og tårn eller minaret, er ikke det aller viktigste for oss, og blir trolig det siste vi 

kommer til å bruke de innsamlede pengene på når vi forhåpentligvis får på plass en moske».159 

 

På debatten som fant sted på Tinnheia mars 2017 ble nettopp forslaget om ikke å bygge 

minaret lagt frem som et av kompromissene AMJ var villige til å inngå for kunne komme til 

enighet. Dette kom i sammenheng med argumentet mot moskeen som handlet om at en moske 

ikke passer inn i det arkitektoniske landskapet.   

I flere av samtalene jeg har hatt med informantene i Kristiansand, har det blitt fokusert på at 

AMJ er villige til å inngå kompromisser om det gjør at de unngår videre konflikt med 
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lokalsamfunnet. I tillegg til å kutte minaret, har menigheten sagt at de gjerne låner bort 

parkeringsplasser til medlemmene i Den serbisk-ortodokse kirken. Som et resultat av 

konflikten med denne menigheten har AMJ også tilbudt seg å snu moskebygningen, slik at 

den ikke vil ligge så tett på kirken.  

At AMJ er villige til å inngå kompromisser, gjør at de frontstage fremstår som en religiøs 

gruppe villig til å tilpasse seg det de sosiale normene i samfunnet de bor i. I artikkelen fra 

2007 ble det sagt: «Vi er veldig vennlige, og vi har stor respekt for det landet vi bor i».160 

Dette er de samme verdiene AMJ har hatt fokus på gjennom hele debatten. I artikkelen fra 

2013 forteller Fawzi om islam som fredsreligion, og at en muslim er en som gir fred. Disse 

eksemplene viser hvordan AMJ bruker sitt selvbilde som «muslimer for fred» som et middel 

for å ufarliggjøre seg selv. Denne tendensen ser vi gjennom både kompromissene menigheten 

sier de er villige til å inngå, og i måten de velger å beskrive seg selv på. AMJ henviser stadig 

til dugnaden de gjør første nyttårsdag,161 til at menigheten støtter Kirkens nødhjelps 

fasteaksjon, at de er natteravner og at de er aktive i dialoggruppen Forum for Tro og Livssyn. 

AMJ eksemplifiserer på denne måten at de er opptatt av verdier som å arbeide for forståelse 

og respekt mellom mennesker. Ved å fremstille seg selv på denne måten møter AMJ på 

mange måter storsamfunnets forventninger. Det gjør de ved å bruke en retorikk som hele 

tiden fremhever verdier som er i samsvar med de sosiale konvensjonene. I denne situasjonen, 

hvor AMJ får en offentlig rolle, blir deres frontstage ekstra tydelig for samfunnet. 

Lokalsamfunnet på Tinnheia blir derfor en ny arena der AMJ prøver å presentere et best mulig 

bilde av seg selv til tross for at de i denne settingen er i en forsvarsposisjon.  
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Plantegning av Maryam moskeen. Bildet har jeg mottatt av AMJ Kristiansand og gjengitt med imam Yasi 

Fawzis tillatelse 

Bilde av kirkebygget til Den serbisk ortodokse menigheten på nabotomten til AMJ. Bygningen til venstre for 

kirken er en del av det som skal bli moske. Bilde er tatt av forfatter 
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6.4 Innmeldingen i Samarbeidsrådet for tros- og 

livssynssamfunn  

Moskedebatten er godt eksempel på hvordan en muslimsk gruppe med et selvbilde som 

moderate muslimer kommer i konflikt med storsamfunnet. I den saken ble AMJ et offer for 

fordommene i storsamfunnet, og satt i en situasjon hvor de har blitt tvunget til å navigere seg 

gjennom debatten ut i fra den rollen storsamfunnet har gitt dem. De fikk en rolle som noe 

fremmed og ikke ønskelig, på tross av sitt selvbilde som «muslimer for fred». Jeg har valgt å 

benytte meg av AMJs innmelding i STL fordi denne situasjonen viser hvordan AMJ også 

tildeles andre roller av storsamfunnet. Her blir det selvbildet som skapte konflikt med 

storsamfunnet i moskedebatten, ansett som en ressurs av storsamfunnet. Samtidig viser 

situasjonen hvordan AMJ også må forholde seg til den muslimske majoriteten som ikke 

ønsker at AMJ skal få være med å definere islam.  

STL er den største interreligiøse organisasjonen i Norge, og er en paraplyorganisasjon for 14 

ulike tros – og livssynssamfunn. På sin nettside skriver organisasjonen at de målrettet arbeider 

for å fremme respekt og forståelse mellom livssynene. De virker også som en brobygger 

mellom tros – og livssynssamfunnene og det norske storsamfunnet for å skape bevisstgjøring 

omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.162 Arbeidet STL 

gjør med interreligiøs dialog er også AMJ opptatt av, noe som kommer eksempelvis frem 

gjennom AMJs årlige arrangement «Religionenes dag», og engasjementet i dialogforumene 

«Ung dialog» og «Forum for religion og livssyn». Likevel ble ikke AMJ medlem av 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn før i 2018. 163  

Ved årsmøte i 2018 ble AMJ tatt opp som medlem og ble tildelt status som observatører, noe 

alle nye medlemmer får det første året. 1 mars 2018 publiserte på STL sin nettside:  

 

«To organisasjoner er blitt med i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL): 

Muslimsk Dialognettverk Norge og Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge. «Tros- og 

livssynsdialogen i Norge styrkes ved at vi har fått muslimske organisasjoner med som 

medlemmer med observatørstatus», sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL. 

Muslimsk Dialognettverk ble dannet etter at fem moskeer meldte seg ut av Islamsk Råd Norge 

(IRN) høsten 2017. Organisasjonen har rundt 20.000 medlemmer. «Vi er glade for at 
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Muslimsk Dialognettverk er blitt med i STL. Det er avgjørende for dialogarbeidet mellom 

ulike tros- og livssynssamfunn at muslimer i Norge er representert og viser vilje til å fremme 

dialogen», sier Joys. Også Ahmadiyya i Norge er nå med i STL. Ahmadiyya har rundt 2000 

medlemmer i Norge og ble etablert i 1957. Ahmadiyya definerer seg som en reformbevegelse 

innenfor islam. Muslimsk Dialognettverk har gjort det klart at de er villige til å samarbeide 

med alle. STL vurderer ikke teologisk grunnlag som kriterium for medlemskap i 

organisasjonen. «At også Ahmadiyya nå er tatt opp i STL reflekterer bedre mangfoldet blant 

muslimer i Norge. STL har også flere kristne organisasjoner som medlemmer som ikke deler 

det samme teologiske grunnsynet. STL er en organisasjon for mangfold og ulikhet», sier 

Ingrid Rosendorf Joys.»164 

 

Muslimsk Dialognettverk er et resultat av konflikter knyttet til Islamsk Råd Norge.165 11. 

oktober kunngjorde IRN at Islamske Forbundet (Rabita), Islamske Fellesskap Bosnia og 

Herzegovina, Albansk Islamsk Kultursenter, Islamic Cultural Centre (ICC) og Centre Rahma 

hadde brutt med IRN. Det er disse menigheten som i dag utgjør MDN. De «har som mål å 

være en nasjonal arena for religionsmøte, kunnskapsbasert dialog og samarbeid med andre 

livssynsorganisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige samfunnet.»166 Før MDN var 

IRN den ledende paraplyorganisasjonen for muslimske trossamfunn, en maktposisjon som nå 

er svekket. 6. mars 2018 kom meldingen om at IRN, etter seks måneder pause fra STL, har 

trukket seg fra samarbeidet. Splittelsen i IRN ble avgjørende for AMJs medlemskap i STL.  

Innmeldingen til AMJ og MDN kom i kjølvannet av konflikten rundt IRN. Den er et godt 

utgangspunkt til å vise hvilken rolle AMJ spiller i det norske samfunnet som en avvist 

muslimsk menighet. Årsaken til at AMJ ikke ble medlem av STL før i 2018 er nettopp fordi 

IRN tidligere ikke har ønsket et samarbeid med AMJ i STL.167 I en artikkel i Vårt land ble en 

talsmann fra AMJ spurt om årsaken til at de ikke har søkt om medlemskap i STL tidligere, og 

om de har fryktet at IRN ville blokkere søknaden. Slik svarte Mahmod Ahmad, talsmann for 

AMJ:   
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Det er ingen frykt, men en realitet. Vi vet hva som skjer i resten av verden hvor våre søstre og 

brødre som er ahmadiyya- muslimer blir forfulgt og drept for sin tro bare fordi de sier de er 

muslimer. Av mange andre muslimer blir ahmadiyyaene sett på som kjettere, blant annet fordi 

grunnleggeren av bevegelsen gjør krav på profetdømme.168 

 

I artikkelen Vårt land publiserte står det at de har informasjon om at IRNs representanter i 

STL har stilt seg kritiske til å gi AMJ innflytelse i STL.169 Disse ryktene har verken blitt 

bekreftet av IRN eller STL, men ut i fra STLs pressemelding hvor det understrekes at 

«Muslimsk Dialognettverk har gjort det klart at de er villige til å samarbeide med alle.», 170
 er 

det tolkes som at det tidligere har vært IRNs motstand som har gjort at AMJ ikke har blitt 

medlem av STL tidligere.  

Denne saken er et godt eksempel på posisjonen AMJ havner i, som et resultat av sin 

særegenhet som en avvist muslimsk minoritet, og at konflikten AMJ er i med den muslimske 

majoriteten også er et problem i Norge, hvor ahmadienes forhold ellers er tilsynelatende gode. 

I dette samspillet tildeles AMJ rollen som minoritet i minoriteten. De ses ikke bare som en 

trussel mot storsamfunnet, men også som en trussel mot det muslimske fellesskapet. Det 

sosiale samspillet mellom AMJ og den muslimske majoriteten blir derfor også en faktor i 

AMJs samspill med det norske samfunnet, fordi de som en konsekvens av denne konflikten 

ikke har fått tilgang til en innflytelsesrik interreligiøs arena i det norske samfunnet.    

AMJs medlemskap i STL er en måte for dem å nærme seg det norske storsamfunnet. Som 

medlem av STL får AMJ en arena hvor de frontstage kan fortsette å fremme sitt selvbilde som 

muslimer som ønsker å være en ressurs  i det norske samfunnet. Til Vårt Land sa de:   

 

Vi er opptatt av å finne hva vi kan bygge på i stedet for det som skiller oss. Vi er alle først og 

fremst mennesker og derfor er godhet mot menneske en viktig del av vår tro.171 
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For medlemmene av STL kan organisasjonen være en måte å nærme seg storsamfunnet på, 

fordi de gjennom medlemskapet får en stemme i den offentlige debatten knyttet til religion og 

livssyn. Dette gjør AMJ blant annet i artikkelen i Vårt Land, hvor fokuset på toleranse og et 

ønske om gode relasjoner til storsamfunnet blir vektlagt.  

Utenfra kan vi i denne saken se hvordan AMJ benyttes som og anerkjennes som en ressurs av 

storsamfunnet gjennom STL. Dette er et eksempel på hvordan en gruppe blir behandlet ulikt i 

ulik kontekst, selv om deres selvbilde er det samme. Sammenliknet med moskedebatten 

benytter AMJ seg av det samme selvbildet, men i en annen sosial setting. I denne saken er 

ikke storsamfunnets fokus på AMJ som noe farlige og fremmed, men heller en ressurs for å 

fremme mangfoldet.  

 

6.5 AMJs møte med storsamfunnet - en oppsummering 

Moskedebatten i Kristiansand og innmeldingen i STL viser hvordan en religiøs bevegelse som 

AMJ fokuserer på å fremme sitt fredperspektiv, gjennom sosiale interaksjoner. De skifter hele 

tiden mellom rollene de gir seg selv, som en muslimsk menighet som ønsker å nærme seg det 

norske storsamfunnet, og de rollene de blir tildelt av storsamfunnet. Rollen som «muslimer 

for fred» som de gir seg selv, er konstant. Derimot varierer rollene de blir tildelt av 

storsamfunnet mellom å være en trussel og en ressurs.  

Dette er begge eksempler på AMJs selvpresentasjon i det offentlige rom. I disse sakene får 

AMJ en arena hvor de kan fremme sitt selvbilde som «muslimer for fred». Det som skiller 

disse to er hvorvidt AMJ lykkes med å fremme det positive bildet av seg selv. Både gjennom 

argumentasjonen i moskedebatten der fokuset har vært universelle verdier som fellesskap, 

respekt og toleranse, og medlemskapet i STL hvor AMJ får en offentlig stemme. I 

moskedebatten blir de møtt med motstand fra storsamfunnet, og blir dermed heller ikke 

inkludert i fellesskapet fordi det i denne saken tegnes et negativt bilde av bevegelsen som 

ønsker å fremme fred og toleranse. Derimot skjer det motsatte ved AMJs innmelding i STL. 

Her blir AMJ både akseptert og inkludert. På den måten får de legitimitet og en offentlig 

stemme som en del av en anerkjent interreligiøs organsiasjon. Selv om AMJ ikke får 

representere islam alene, får de likevel tatt del i det de anser som en del av arbeidet mot 

fredens tid. 
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7 AMJ I media 

Ordet medier betyr «det som er i midten», og «Det betegner altså en slags mellomliggende 

virksomhet – noe som skaper forbindelser mellom mennesker og aktører». 172 I dag brukes 

begrepet media ofte som en samlebetegnelse for ulike tradisjonelle og digitale 

formidlingsformer.173 I dette kapittelet vil jeg se hvordan mediene brukes som 

kommunikasjonsmiddel av og om AMJ, og hvordan bevegelsen bruker mediene som en 

ressurs i arbeidet med å ufarliggjøre seg selv.  

For å kartlegge AMJ i media vil jeg skille mellom AMJs egne medier og hvordan bevegelsen 

fremstilles i norske medier. Jeg vil starte med å gi en oversikt over hva AMJ har av egne 

medier, og hvordan de bruker dem. AMJs egne medier vil jeg dele inn i «gammel- og ny 

media».174 Her vil jeg særlig fokusere på AMJs promotering av selvbildet «muslimer for 

fred», ved å se hvilken informasjon de velger å dele med offentligheten. For å vise hvordan 

AMJ blir fremstilt av norske medier vil jeg ta utgangspunkt AMJs årlig dugnad der 

menigheten plukker søppel i Frognerparken første nyttårsdag. Jeg vil i hovedsak bruke denne 

dugnaden til å vise hvordan AMJs selvbilde som «muslimer for fred» blir fremstilt ulikt av 

ulike aktører. På den måten vil jeg vise hvordan AMJs selvbilde fremmes i mediene AMJ selv 

disponerer og hvordan selvbildet blir fremstilt av andre.  

 

7.1 AMJs bruk av «gammel media» 

AMJs bruk av tradisjonelle medier går helt tilbake til grunnleggeren Ghulam Ahmads tid. I 

dag er omfanget av AMJs bruk av tradisjonelle medier stort, og internt i organisasjonen 

brukes det mye ressurser for å opprettholde den aktive bruken av egne medier for å promotere 

menigheten. I Storbritannia, der AMJ kanskje er mest synlig i storsamfunnet, er det flere 

eksempler hvor AMJ bruker tradisjonelle medier for å synliggjøre bevegelsens selvbilde som 

«muslimer for fred». I 2011 promoterte AMJ seg selv med reklameplakater på bussene i 

London. På utsiden av bussene hang det store blå plakater med teksten «Muslims for Loyalty, 
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Freedom & Peace». Til BBC fortalte Rafiq Hayat, som er amir for AMJ Storbritannia: 

«Through this campaign we are trying to clarify the true teachings of Islam, to speak out 

against injustices, suicide bombings and terrorism».175 Han la også til at slike tiltak er viktige 

for dem, fordi bildet av islam som religion for fred ofte blir overskygget av handlingene til 

ekstremistene. Denne holdningen forsøker AMJ å motvirke, og for eksempel etter 

terrorangrepet i Manchester i 2017 stilte de opp på minnemarkeringen med bannere der det 

sto «Love for All, Hatred for None». 

AMJ bruker mye ressurser på egne publikasjoner gjennom bevegelsens eget forlag Islam 

International Publications,176 som i dag drives i over 200 land.  Forlaget kom med sine første 

publikasjoner på slutten av 1800-tallet.177 De første publikasjonene ble skrevet av Mirza 

Ghulam Ahmad, som til sammen har skrevet 60 bøker. Et av de viktigste arbeidene IPP gjør 

er, ifølge dem selv, arbeidet med å oversette koranen. Det gjøres for at så mange som mulig 

skal kunne lese koranen på sitt eget språk. I dag har forlaget oversatt koranen til 74 ulike 

språk.  En annen stor del av IPP er å publisere AMJs eget materiale som for eksempel: 

Islamske grunntanker,178 Islams svar på vår tids spørsmål179 og World Crisis and The 

Pathway to Peace.180 På sin nettside skriver de at: 

   

IIP publishes a wide range of books covering a variety of subjects ranging from global 

warming to mercy killing and terrorism to the global economic crisis – you name it we’ve got 

it. Its book Murder in the Name of Allah for example explores the subject of religious 

extremism and examines the root of key arguments used by Jihadi groups to wage war in the 

name of Islam.181 

 

Dette materialet benyttes både internt i bevegelsen og eksternt som informasjon om AMJ til 

utenforstående. Materialet deles blant annet ut til skoleelever som er på besøk i moskeen, og 

til personer som kommer for å snakke med AMJ når menighetens medlemmer setter opp 
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http://www.islaminternationalpublications.com/index.html#about-us


67 

 

informasjonsstand rundt om i Oslo, Kristiansand og Trondheim. Ukentlig promoterer imamen 

AMJ med slike informasjonsstander i Kristiansand. Her bruker han blant annet bannere med 

slagordet «Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen» og menighetens egne publikasjoner.  

 

Informasjons hefter med kalifens taler laget av AMJ Storbritannia. Bilde tatt av forfatter.  

 

Eksempler på AMJs egne publikasjoner. Bilde tatt av forfatter.   
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I 1991 etablerte den fjerde kalifen, Mirza Tahir Ahmad, AMJs offisielle TV-kanal Muslim 

Television Ahmadiyya.182 «Global Vision. Global Values» er slagordet MTA promoterer seg 

selv med, og de skriver på sin nettside at kanalens formål er å være et positivt alternativ til 

den globale kringkastingen. Kanalen sendes på åtte språk,183 og når derfor ut til et bredt 

publikum av AMJs medlemmer. MTA drives fra Baitul Futuh moskeen i London og sender 

hver fredag direktesending av fredagsbønnen som holdes av kalifen. Da jeg var i London 

fortalte flere ahmadier meg om betydningen av direktesendingene. De fortalte at 

direktesendingene gjør at ahmadier verden over har anledning til å se og ikke minst ta til seg 

det kalifen snakker om i sin ukentlige preken.  

Et annet media AMJ benytter for å spre sitt budskap er radio. Voice of Islam er AMJs 

offisielle radiokanal som sendes fra Baitul Futuh moskeen i London. På sin nettside skriver 

AMJ at kanalen er for troende, ikke troende og de som er interessert i det AMJ kaller social 

peace and greater justice.184 AMJ Norge har også, som nevnt i delkapittelet 3.5, hatt en 

radiokanal fra 1980 tallet da under navnet radio islam. I dag heter kanalen «Radio islam 

Ahmadiyya», og har daglige sendinger på urdu, norsk og engelsk. Radiosendingene sendes fra 

Nor moske på Frogner i Oslo. På sin offisielle Facebookside, Radio islam Ahmadiyya, står 

det at kanalens mål er å presentere det de kaller islams sanne lære for et bredt publikum, og at 

deres ønske er å gi et korrekt bilde av islam i en verden hvor de mener islam er misforstått. 
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Bilde av informasjonsstand i Mandal. Bilde har jeg mottatt av AMJ Kristiansand og gjengitt med imam Yasir 

Fawzis tillatelse. 

 

Bilde av informasjonsstand ved Universitetet i Agder. Bilde har jeg mottatt av AMJ Kristiansand og gjengitt 

med imam Yasir Fawzis tillatelse. 
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7.2 AMJs bruk av «ny media» 

7.2.1 Offisielle nettsider 

På internett er det enkelt å få informasjon om AMJ, for eksempel gjennom organiserte 

offisielle nettsider. Den offisielle nettsiden til den globale AMJ-bevegelsen er alislam.org. I 

tillegg til den offisielle nettsiden har også hver nasjon med et etablert AMJ-miljø egen 

nettside. ahmadiyya.no er den offisielle nettsiden til AMJ Norge. Denne siden er en ren 

informasjonsside der det blant annet publiseres diverse artikler skrevet av menigheten, 

informasjon om AMJs historiske bakgrunn og deres verdier. Det legges også ut informasjon 

om og invitasjoner til diverse arrangementer AMJ arrangerer. I tillegg til de offisielle 

nettsidene har AMJ også radio-kanalen voiceofislam.co.uk, og TV-kanalen MTA mta.tv der 

sendingene kan høres Dirkete og i reprise. Organisasjonen Humanity First har også en rekke 

nettsider. Den offisielle nettsiden til hovedorganisasjonen er uk.humanityfirst.org. Humanity 

First Norge har en egen no.humanityfirst.org. Poenget her er ikke å ramse opp alle nettsidene 

AMJ selv disponerer. Det jeg vil vise er hvor mye ressurser bevegelsen bruker for å 

synliggjøre seg selv gjennom egne medier, også på nett. 

7.2.2 Sosiale medier 

AMJ er også aktive på sosiale medier. AMJ Norge disponerer egen konto på både Twitter, 

Instagram og Facebook. På Facebook disponerer AMJ blant annet sidene «Ahmadiyya 

muslimsk trossamfunn», «Radio islam Ahmadiyya», «imamen.no» og «Humanity First 

Norge». Hvilke typer innlegg som deles på «Ahmadiyya muslimsk trossamfunn» varierer. 

Innleggene kan være alt fra invitasjoner til arrangementer til deling av ulike hendelser internt i 

AMJ. Menigheten inviterer til arrangementer som «Religionenes dag» og kvinne-

arrangementet «Mitt land, Mitt ansvar».  Samtidig publiserer de hendelser som viser at AMJ 

ønsker å ta del i det norske samfunnet. AMJ har for eksempel delt innlegg som viser besøket 

menighetens imam og amir gjorde på Stortinget der de møtte daværende stortingspresident 

Olemic Thommessen, samt møtet representanter fra menigheten hadde med Oslos ordfører 

Marianne Borgen. De har også delt takkebrevet menigheten mottok fra Det kongelige hoff, 

der Det kongelige hoffet takket for blomstene og boken Verdenskrise og veien til fred (2013) 

som AMJ hadde sendt til hoffet som julegave.  

https://www.alislam.org/
https://ahmadiyya.no/
file://///hume/student-u73/vtmoraga/pc/Dokumenter/voiceofislam.co.uk
http://www.mta.tv/
file://///hume/student-u73/vtmoraga/pc/Dokumenter/uk.humanityfirst.org
http://no.humanityfirst.org/
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7.2.3 Imamen.no 

Facebooksiden «imamen.no» er et resultat av nettsiden imamen.no, som ble startet av imam 

Yasir Fawzi. Imamen.no skal være en plattform hvor AMJs imamer kan dele sine synspunkter 

knyttet til ulike temaer i den norske islamdebatten. Denne siden er også en informasjonsside 

for bønn og fastetider, og en side hvor utenforstående kan komme i kontakt med AMJs 

imamer. På siden står det hva imamene tilbyr: besøk på skoler, organiserte besøk til moskeen, 

utstillinger på bibliotek, intervjuer, forelesninger og debattinnlegg.185  

Det første innlegget på denne siden var «La oss snakke sammen», som også ble publisert av 

Fædrelandsvennen. I dette innlegget forteller Fawzi om arbeidet med informasjonsstandene 

og viktigheten av dette arbeidet for å åpne for dialog. Han skriver at det er viktig med dialog 

for å nyansere bildet folk har av tros- og livssynssamfunn som et resultat av lite kunnskap. 

Han skriver at det også er behov for dialog på tvers av de muslimske retningene.186  

5. august publiserte Fawzi artikkelen «Ulv i fåreklær». I denne artikkelen kritiserer Fawzi den 

muslimske organisasjonen Minhaj-ul-Quran. De hadde invitert sin grunnlegger Tahir Ul-

Qadri til å tale på sommerleiren hvor temaet var tiltak mot ekstremisme. Kritikken tok 

utgangspunkt i at Minhaj-ul-Quran hadde invitert Tahir Ul-Qadri, som Fawzi mener er 

ekstremist.  I artikkelen fremheves i stor grad Tahir Ul-Qadris tilknytning til de pakistanske 

blasfemilovene som medførte at AMJ ble definert som ikke-muslimer. Artikkelen ble i 

ettertid publisert av Aftenposten.   

 

7.3 AMJs selvpromotering i egne medier 

Den globale AMJ organisasjonen bruker mye ressurser i produksjon og opprettholdelse av 

egne medier. Som vist i oversikten over AMJs egne medier er det en klar tendens i 

bevegelsens bruk av egne medier, som benyttes til både promotering og informasjonsdeling. 

Med alt fra egne publikasjoner, offisielle nettsider og sosiale medier viser AMJ seg som en 

forent bevegelse med en felles visjon som «muslim for fred». Ved å disponere egne medier 

kan AMJ selv kontrollere hvilken informasjon de ønsker å vise offentligheten, noe som kan 

ses i sammenheng med det Goffman kaller inntrykkskontroll. Gjennom egne medier kan 

                                                 
185

 https://imamen.no/om/  
186

 https://imamen.no/la-oss-snakke-sammen/  

http://www.imamen.no/
https://imamen.no/om/
https://imamen.no/la-oss-snakke-sammen/
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bevegelsen tilpasse delingen av informasjon slik at den gjenspeiler deres selvbilde. Dette viser 

hvordan AMJ bruker egne medier som frontstage gi storsamfunnet et inntrykk av hvem de er, 

noe de gjør ved å spille ut rollen som «muslimer for fred». Utallige ganger har mine 

informanter sagt «vi har ingenting å skjule», noe som viser et ønske om å fremstå som 

transparente. Utad fremstår AMJ derfor som en menighet som ønsker åpenhet.  

Mediene er plattformer hvor AMJ kan skape forbindelser mellom seg selv og det norske 

storsamfunnet. De skaper en forbindelse blant annet ved å dele innlegg hvor de viser til 

spesifikke hendelser som kan føre dem nærmere storsamfunnet. Eksempler på det er innlegg 

på den offisielle Facebooksiden hvor bevegelsen viser til kafebesøket de hadde hos Oslos 

ordfører Marianne Borgen. I innlegget deles det et bilde av to representanter fra AMJ sammen 

med Marianne Borgen, med kommentar: «Vi takker ordfører Marianne Borgen i Oslo 

kommune for en kaffeprat og gleder oss til et godt samarbeid fremover for å skape en 

inkluderende by.»187 Det samme gjorde AMJ etter et besøk på Stortinget der de traff 

daværende stortingspresident Olemic Tommessen. Her ble det også delt et bilde med 

representanter fra menigheten og kommentar: «Vi takker Stortingspresident Olemic 

Thommessen Stortinget for dagens konstruktive møte med et budskap om fred».188
  

Bruk av norske politikere i promoteringen av seg selv har også blitt gjort i anledning AMJs 

årskonferanse. Formålet med årskonferansen er i følge AMJ «å forårsake en hellig og åndelig 

endring, å fjerne uvitenhet og onde tanker om hverandre, å utvikle innbyrdes kjærlighet, og 

styrke brorskap».189 I ettertid har AMJ promotert arrangementet med å dele filmklipp av 

politikere som Jan Tore Sanner (H), Raymond Johansen (AP), Hans Olav Syversen (KrF) og 

Ola Elvestuen (V) på sin Facebookside.190 

Gjennom disse innleggene promoterer AMJ et ønske om å være en aktiv del av det norske 

samfunnet. På den måten nærmer AMJ seg storsamfunnet ved å vise at de som «muslimer for 

fred» er i dialog med respekterte norske politikere. Dette er politikere mange i det norske 

storsamfunnet har tillit til, og derfor kan denne promoteringen være med på å ufarliggjøre 

AMJ.  

                                                 
187

 Ahmadiyya muslimske trossamfunn, (facebookinnlegg), 26.01.18 
188

 Ibid., 01.02.18 
189

 Ibid., 19.02.17 
190

 Ibid., 25.08.17 

https://www.facebook.com/olemic.thommessen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/olemic.thommessen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/stortinget/?fref=mentions
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Ved å promotere seg selv med norske politikere får de også presentert seg som en muslimsk 

gruppe som deler de samme verdiene og ønsket om fred som storsamfunnet. Det viser at AMJ 

nærmer seg storsamfunnet ved å snakke om kjærligheten til landet, integrering, fred, frihet og 

samhold. Eksempel gjør de dette i invitasjonen til arrangementet «Mitt land, mitt ansvar». I 

invitasjonen står det:  

 

Kvinneforeningen til Ahmadiyya-muslimsk trossamfunn inviterer til et sosialt og spennende 

arrangement i Furuset moske […] for å feire vårt vakre, fredelige og fantastiske 

land. Arrangementet vil bl.a. ta for seg kjærligheten til landet, integrering, fred, frihet og 

samhold.  

 

Fokuset på felles verdier mellom AMJ og storsamfunnet fremheves også i Fawzis artikkel 

«Ulv i fåreklær» hvor han skriver:  

 

For nordmenn flest virker dette som et viktig initiativ. Problemet er bare at grunnleggeren av 

Minhaj-ul-Quran, islamisten Tahir-ul-Qadri, var invitert som hovedtaler. En mann som 

definitivt ikke deler ahmadiyyamuslimers og norske, humanistiske muslimers humane 

verdisyn.191  

 

De ulike mediene jeg har nevnt i 7.2 brukes aktivt av AMJs egne medlemmer, noe som gjør at 

AMJs medlemmer verden over får tilgang på den samme informasjon direkte fra AMJ. 

Medlemmene hører på radiokanalene og ser på MTA, de leser bøkene og holder seg oppdatert 

gjennom sosiale medier. Denne formen for enveiskommunikasjon får en positiv effekt internt 

i menigheten. Jeg ble fortalt at særlig MTA og sosiale medier gjør det enklere for medlemmer 

å holde seg oppdatert på AMJ globalt. På den måten blir det også enklere å engasjere seg for 

det globale fellesskapet. Dette gjør at AMJs egne medier er med på å bygge oppunder det 

globale AMJ-fellesskapet, og gjør et særegent selvbilde tydeligere. For AMJ er fellesskapet 

noe av det viktigste, nettopp fordi det er AMJ som fellesskap som sammen skal vise verden at 

de er «muslimer for fred». 

                                                 
191

 https://imamen.no/category/avisinnlegg/  

https://www.facebook.com/furusetmoske/?fref=mentions
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7.4 AMJ fremstilt i norske medier 

Dekningen av AMJ i Norge kan tas tilbake til menighetens etableringsperiode. I denne 

perioden fikk AMJ oppmerksomhet fordi den var Norges første etablerte muslimske 

menighet. Det som ble skrevet var i stor grad om konvertitten Truls Bølstad. Gjennom AMJs 

historie har menigheten tidvis vært synlige i norske medier, særlig etter bombingen av Nor 

moske, som ble forsideoppslag i blant annet Arbeiderbladet. I nyere tid har moskebygging 

vært et gjennomgående nyhetstema, særlig i tilknytning til byggingen av Baitun Nasr 

moskeen på Furuset og Maryam moskeen i Kristiansand. Det er også laget nyhetsreportasjer 

om AMJ. NRK viste for eksempel reportasjen «Ahmadiyya muslimenes reaksjon på filmen 

om Muhammad», der representanter fra menigheten fordømmer voldelige opprør og 

demonstrasjoner gjort av muslimer rundt i verden, og sier at de ønsker å fokusere på dialog. 

TV2 gjorde også en nyhetsreportasje da daværende kommunalminister Jan Tore Sanner med 

en delegasjon var inviterte til moskeen for å diskutere integrering av muslimer. 

 

7.5 AMJs søppelplukking i Frognerparken 

En sak AMJ har fått mye oppmerksomhet for i media er den årlige dugnaden menigheten gjør 

første nyttårsdag, der de plukker søppel i Frognerparken. Første gang AMJs dugnad ble 

dekket av norske medier var 2. januar 2004. Aftenposten brukte overskriften: «Frognerparken 

ryddet på dugnad» og skrev at ungdomsorganisasjonen til AMJ menigheten hadde ryddet etter 

nyttårsfeiringen.192 Fra 2004 til 2018 har AMJs dugnadsarbeid blitt dekket av flere norske 

medier. I 2006 sto det i Nettavisen «Muslimer rydder etter fulle nordmenn». Til nettavisen sa 

AMJ leder Zahoor Ahmad at dugnaden gjennomføres med hjelp av Friluftsetaten, og han 

fremhever at dugnaden er en mulighet for dem å bidra til nærmiljøet. Han trekker også frem at 

dugnaden kan begrunnes i medlemmenes tro:  

[…] Den årlige dugnaden er ikke bare et bidrag til fellesskapet. Den begrunnes også i 

medlemmenes tro. Islam legger stor vekt på renslighet, både fysisk og åndelig. Vi liker å ha 

det rent rundt oss, og etter nyttårsfeiringen ligger det jo mye skrot og rot igjen i parken.193  
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193
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Dette året ble dugnaden også dekket av lokalaviser som Bladet Tromsø, Hallingdølen, 

Drammenstidene, Varden og Adresseavisen. På den måten ble AMJ til en viss grad 

synliggjort i større deler av Norge. Siden har AMJs dugnad fått medieoppmerksomhet nesten 

hvert år. Denne saken vil jeg bruke for å vise hvordan AMJ, til tross for at de selv ønsker å 

fremme et bestemt bilde av seg selv, blir fremstilt ulikt av ulike aktører i media.  

 

7.5.1 «New Year’s Cleanup» - et globalt AMJ prosjekt 

Den årlige dugnaden AMJ gjør første nyttårsdag der de plukker søppel i Frognerparken er det 

norske bidraget til AMJs globale dugnad «New Year’s Cleanup». Hvert år står AMJs 

medlemmer fra Norge til New Zealand opp for å rydde etter nyttårsfeiringen. Dette 

arrangementet har fått oppmerksomhet i internasjonale medier. Dette er en type 

oppmerksomhet AMJ ønsker. I den grad det er mulig bruker de den positive 

oppmerksomheten til å fremme seg selv som en muslimsk gruppe som storsamfunnet kan se 

positivt på. Dugnaden har blitt dekket av internasjonale medier som Huffingtonpost: «While 

You Were Asleep New Year’s Day Morning, Muslims Waged Jihad On Your Streets» ,194 og 

av Independent: «Muslim youth group spends New Year's Day cleaning streets across 

UK».195 I disse mediene fremstilles AMJs som et positivt bidrag til lokalmiljøet. Til 

Huffingtonpost sa et av AMJ medlemmene at: «This is what our Jihad is - serving the 

communities we live in». I Independent fremheves dugnaden som et bidrag til å bryte ned 

barrierene mellom den muslimske befolkningen og det britiske storsamfunnet. I Norge er 

«New Year’s Cleanup» bedre kjent som AMJs dugnadsarbeid. 
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7.5.2 NRKs fremstilling av AMJ som ressurs 

11. januar 2018 ble dugnaden gjennomført i Oslo, Jessheim, Follo, Kristiansand og 

Tønsberg.196 Dugnadsarbeidet ble dekket av flere norske medier. I Dagbladet var overskriften: 

«Før du hadde stått opp, hadde denne gjengen ryddet opp nyttårsrotet.»,197 og på NRK sto det: 

«Labib (10) og Ismael (8) ryddet da du sov».198  

NRK dekket også denne saken i nyhetssendingen samme dag. I reportasjen til ble AMJs 

dugnad framstilt som et positivt bidrag til storsamfunnet, og AMJs ønske om å bidra til noe 

positivt til lokalmiljøet ble fremhevet. Til NRK sa lederen for AMJ Norge Zahoor Ahmad: 

«Dette er noe vi gjør fordi vi er muslimer for fred som tror på Norge og de norske verdiene. 

En av dem er frivilligheten.» Videre sier han at AMJ: «[…] er opptatt at barna tidlig lærer at 

man skal bidra. – Vi prøver å skape samfunnsborgere som er tolerante, fredsommelig og som 

ønsker å gi noe tilbake til samfunnet.»199  Det er en klar likhet i fremstillingen lederen for 

AMJ gir av menigheten i 2006 og i 2018. Året før dekket TV2 dugnaden med overskriften: 

«Norske muslimer ryddet opp etter nyttårsfesten»,200 og her var fremstillingen av AMJ lik 

reportasjen til NRK. 

 

7.5.3 Hege Storhaugs kritikk av AMJ 

Dekningen NRK gjorde av denne saken ble raskt kritisert av Hege Storhaug, da hun 2. januar 

publiserte innlegget «Hykleriet til NRK har ingen grense», på nettsiden til Human Rights 

Service. I dette innlegget kritiserer Storhaug NRK for å promotere islam uten å stille de 

kritiske spørsmålene. Kritikken var hovedsakelig rettet mot manglende deltagelse av kvinner 

på dugnaden. Hun skriver at den positive fremstillingen av AMJs dugnad ikke hører hjemme i 

norsk media. Hun er kritisk til at AMJ, av NRK, omtales som en ressurs for det norske 

samfunnet, på bakgrunn av et arrangement hvor kvinnene var fraværende.  

I en samtale jeg hadde med informantene i AMJ ble jeg fortalt at denne dugnaden er i regi av 

den interne AMJ foreningen for menn. Av den grunn er det hovedsakelig menn som deltar på 
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den årlige dugnaden. I en av samtalene jeg hadde med en av mine kvinnelige informanter 

fortalte hun at hun ved en tidligere anledning hadde deltatt på dugnaden. Dette viser at 

kvinner ikke er ekskludert, men kan velge å delta på dugnaden. Hege Storhaugs kommentar 

plasserer imidlertid AMJ som en del av et imaginært større fellesskap, der kvinner 

systematisk blir ekskludert.    

 

7.5.4 Ett selvbilde, to ulike fremstillinger  

Denne saken er et godt eksempel på at AMJ ikke bare promoterer selvbildet «muslimer for 

fred» gjennom egne medier. Saken viser også hvordan AMJ-bevegelsens positive 

selvpromotering er et globalt prosjekt, og hvordan promotering gjennom ulike medier gir 

bevegelsen en global scene.  

Utenfra kan AMJs dugnadsarbeidet anses som et tiltak som skal vise storsamfunnet at de er 

muslimer som ønsker å bidra positivt til det norske storsamfunnet, og på den måten også 

nærme seg storsamfunnet. Slik fremstilles AMJs arrangementer i reportasjene til TV2 og 

NRK. Her blir AMJ filmet og intervjuet, og måten reportasjen fremstiller AMJ fremstår som 

utelukkende positiv. I intervjuene fikk AMJ fremheve sitt ønske om å bidra med noe positivt 

til lokalmiljøet, og at barna var med på dugnaden fordi de ønsker å oppdra tolerante 

samfunnsborgere. AMJ blir fremstilt på samme måte i reportasjen til TV2. Begge de nevnte 

mediene er med på å promotere AMJ som en positiv ressurs i samfunnet. På denne måten 

hjelper disse nyhetsmediene AMJ med promoteringen av eget selvbilde, og på samme tid 

hjelper de AMJ med å ufarliggjøre seg selv. 

Nyhetsmediene gir med andre ord AMJ en aktiv rolle i storsamfunnet, en rolle Hege Storhaug 

kritiserer i sin artikkel. I motsetning til NRKs positive fremstilling av AMJ kritiserer hun den 

positive fremstillingen AMJ får i nyhetsmediene. Fremfor å fokusere på AMJs dugnad som 

noe positivt for det norske samfunnet, retter hun fokuset mot kvinnenes fravær på dugnaden 

og peker på manglende likestilling. Hun skriver: «Hva med toleransen for jenter og kvinner[s] 

like selvfølgelige rett til frihet?». Hege Storhaug har vært aktiv i islamdebatten, og særlig 

kritisk til islam som en kvinneundertrykkende religion. Her knytter hun AMJs dugnadsarbeid 

til denne debatten. 
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Denne saken viser hvordan AMJs opptreden som «muslimer for fred» i dette tilfellet tolkes 

ulikt av forskjellige personer som har tilskrevet AMJ ulike roller. Av NRK tildeles AMJ 

rollen som noe positivt, en rolle som er i overensstemmelse med rollen AMJ har gitt seg selv, 

som «muslimer for fred», blant annet ved å gjennomføre dugnaden. Derimot tildeles AMJ 

rollen som en trussel mot det norske samfunnet av Hege Storhaug. I stedet for å rose AMJs 

dugnad som noe positivt, fokuserer hun heller på det faktum at det ikke var noen kvinner 

tilstede. I motsetning til nyhetsmedienes fremstilling av dugnaden, kan Storhaugs fremstilling 

av AMJ som en kvinneundertrykkende gruppe bidra til å svekke et bilde av AMJ som noe 

positivt for storsamfunnet. Storhaugs fremstilling av AMJ er i samsvar med den generelle 

fremstillingen som ofte gis av islam i norsk presse. Som nevnt i 6.3.1 er denne ofte negativt 

ladet. Allikevel er dekningen av AMJs dugnad og dialogarbeid positivt ladet.   

En annen side av denne saken er at både nyhetsmediene og Hege Storhaug kategoriserer AMJ 

som muslimer, noe som for øvrig også skjer i de internasjonale mediene jeg har vist til. Det 

påpekes til tider at AMJ ikke anerkjennes av den muslimske majoriteten, samtidig som disse 

mediene selv omtaler dem som muslimer. Døving og Kraft snakker i Religion i pressen 

(2013) om medienes bidrag til en substansiell definisjonsmakt av religion, og at mediene på 

den måten er med på å fastlegge religionens egentlige natur. Selv om nyhetsmediene og 

Storhaug plasserer AMJ i islamkategorien, har de ulik agenda. Fremstillingen AMJ generelt 

får i de nevnte nyhetsmediene, gjør at agendaen til nyhetsmediene fremstår som at de ønsker å 

vise et positivt bidrag fra norske muslimer.  På sin side kan Hege Storhaugs agenda tolkes 

som at hun med et konkret eksempel vil vise storsamfunnet at islam ikke passer inn i det 

norske samfunnet. Det er denne definisjonsmakten mediene utøver når de velger å sette AMJ i 

kategorien islam, og på den måten plasserer de AMJ innenfor et muslimsk fellesskap de i 

utgangspunktet ikke er velkommen i. Mediene gir med andre ord AMJ ved denne anledningen 

muligheten til å representere og uttale seg på vegne av den muslimske majoriteten.  Medias 

rolle har derfor blitt svært viktig for AMJ. De bruker egne medier som 

kommunikasjonsmiddel internt for å bygge eget fellesskap, men de bruker også eksterne 

medier som frontstage for å gjøre seg selv synlige i storsamfunnet. Når AMJ får positiv 

oppmerksomhet av norske medier, er oppmerksomheten med på å bygge opp om AMJs eget 

selvbilde. 

 



79 

 

8 Konklusjon 

Målet med min studie av AMJ har vært å ta for meg bevegelsen som helhet og hvordan den 

søker å presentere et bestemt bilde av seg selv. Det har jeg gjort ved å fokusere på hvordan 

AMJ presenterer seg selv som «muslimer for fred». For å gjøre det har jeg anvendt Goffmans 

begrep «frontstage» for å vise hvordan AMJ bruker det offentlige rom som arena for en 

positiv selvpresentasjon. All kommunikasjon med det offentlige fra AMJs side tar sikte 

nettopp på å danne et positivt bilde av AMJ.  

I min analyse har jeg belyst flere temaer og aspekter ved AMJ. Jeg har vist hvordan AMJ kan 

omtales som en enhetlig gruppe med utgangspunkt i hvordan bevegelsen er organisert, og 

understreket betydningen av en sentralstyrt menighetsstruktur når det gjelder det til å fremme 

et særegent selvbilde. Jeg har også gått gjennom bevegelsens historie. Hovedfokuset har vært 

på Norge. Jeg har også tatt opp Storbritannia, noe som har gjort det mulig å se AMJ i en større 

kontekst og få tydeligere frem hvordan medlemmene agerer på lik måte på tvers av 

landegrensene.   

Jeg har diskutert det AMJ omtaler som sitt fredsperspektiv og vist hvordan de viser dette 

frontstage i det offentlige rom. Jeg ville undersøke om fokus på fred først og fremst var en 

strategi for å ufarliggjøre seg selv i et vestlig samfunn hvor samfunnet i stor grad har en 

negativ holdning til islam. Min analyse har vist at AMJs fokus på fred i møte med 

storsamfunnet ikke bare handler om å tilpasse seg storsamfunnets forventninger, men at det 

aktive arbeidet for aksept også handler om noe større.  

For AMJ er ideen om fred selve fundamentet i islam og ikke minst en del av deres 

verdensbilde. For dem er det en klar sammenheng mellom det de kaller transendent fred og 

verdslig fred, fordi disse to sammen vil skape en verdensharmoni. Det å arbeide mot å 

opprette denne harmonien er en av motivasjonsfaktorene som gjør at AMJ legger så store 

ressurser i det å være synlig, etablere humanitære organisasjoner og drive dialogarbeid. Det å 

fremheve fredsperspektivet i den offentlige sfære er for dem en viktig brikke i deres arbeid for 

å lede verden mot fredens tid.  

Jeg har også vist hvordan AMJ agerer og fremstår i det offentlige rom ved å gå gjennom noen 

av AMJs konkrete møter med storsamfunnet, eksemplifisert med moskedebatten i 

Kristiansand og innmeldingen i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Slike sosiale 
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interaksjoner mellom AMJ og storsamfunnet viser hvordan AMJ bruker ulike situasjoner til å 

spille ut rollen som «muslimer for fred». I moskedebatten står AMJ i motvind og forsvarer 

seg selv ved å fokusere på verdier som på mange måter møter samfunnets forventninger. 

Gjennom denne formen for selvpresentasjon prøver AMJ å skape et positivt bilde av seg selv. 

I innmeldingen i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn står AMJ i en annen posisjon. 

Her får de legitimitet og en offentlig stemme gjennom en etablert og respektert organisasjon. 

På den måten blir AMJ både inkludert i et større dialogarbeid, og får muligheten til å 

fremstille seg selv som en ressurs.  

I siste del av oppgaven har jeg diskutert AMJ i medier og sett hvordan de aktivt bruker media 

som et middel for å kommunisere sitt budskap. Her har jeg sett at AMJ bruker egne medier 

for å styrke det interne selvbildet som «muslimer for fred», samtidig som AMJ bruker 

mediene for å skape en forbindelse mellom seg selv og storsamfunnet. Selv om de bruker 

store ressurser på egne medier, kommer det tydelig frem at AMJ har et ønske om å benytte 

seg av storsamfunnets medier som arena for selvpromotering. På den måten får AMJ nok en 

plattform hvor de kan spille ut den rollen de har valgt for seg selv, og fordi dette ikke er 

gjennom egne medier når AMJ ut til et større publikum.  

Disse brikkene viser hvordan en religiøs gruppe aktivt kan bruke flere scener for å presentere 

et positivt bilde av seg selv. Og hvordan en gruppe kan nærme seg storsamfunnet ved å 

kommunisere idealet «fred» som bygger på verdier storsamfunnet kan akseptere.   
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