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Sammendrag  

 

Ahmadiyya-bevegelsen er en islamsk reformbevegelse, som fremhever grunnleggeren Mirza 

Ghulam Ahmad sin status som messias. Det er en global bevegelse, som helt siden 

grunnleggelsen har vært sterkt misjonerende. Dette prosjektet søker å gi en bredest mulig 

fremstilling av misjonsarbeidet til ahmadiyya-bevegelsen i Norge, og vil inkludere mange 

ulike sider ved dette arbeidet. Studien vil først presentere bevegelsens misjonshistorikk og 

misjonsteologi, og dette vil fungere som et bakteppe for funn fra feltarbeidet. Sentrale funn 

fra feltarbeidet vil blant annet dreie seg om misjonsstrategier, organiseringen av misjonen og 

hvilke ulike typer aktiviteter som kan knyttes til begrepet «misjon». 

 

Et sentralt poeng for studien er at misjonsarbeidet på ulike måter tilpasses ahmadiyya-

bevegelsen sin status som dobbeltminoritet i det norske samfunnet. For det første er 

bevegelsen en minoritet i kraft av at det er en muslimsk bevegelse, og slik tilhører en annen 

religion enn majoritetsbefolkningen. Videre er bevegelsen en særegen retning innen islam, 

som er svært kontroversiell for andre muslimer. Dette gjør at det tidvis oppstår konflikt 

mellom ahmadiyya-bevegelsen og andre muslimer, og dette er noe misjonsaktiviteten i Norge 

preges av på ulike måter. Samtidig vil jeg understreke at møtet mellom ahmadiyya-

bevegelsen og andre muslimer i forbindelse med misjon fremstod som mindre konfliktfylt 

enn hva jeg opprinnelig antok.  

 

Videre vil studien vise at misjonsarbeid er en sentral del i den religiøse praksisen til mange av 

oppgavens informanter. Ahmadiyya-bevegelsen er som nevnt sterkt misjonerende, og jeg 

møtte mange individer som var svært dedikerte til dette arbeidet.  
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Forord 

 

Først og fremst vil jeg rette en stor takk til hele det norske ahmadiyya-samfunnet. Den 

gjestfriheten alle mine informanter har vist meg har vært unik. Jeg vil særlig takke imamen av 

Oslo for mange og lange samtaler, ofte langt utover kvelden. I tillegg vil jeg uttrykke min 

takknemlighet for den ærlighet og de direkte svarene jeg ble møtt med i forbindelse med 

intervjuer. Dette gjorde forskerarbeidet til en mindre vanskelig øvelse enn først antatt.     

 

Videre vil jeg uttrykke min dypeste takknemlighet til min veileder Nora Stene. Ditt driv har 

vært det som har fått meg gjennom denne prosessen, og på mange måter anser jeg 

sluttproduktet like mye din fortjeneste som min egen. Uten deg ville jeg sannsynligvis fortsatt 

sittet og finpusset på kapittel 4, mens jeg skrev, slettet og så skrev samme setning på nytt 

gang på gang. Dine råd, fokus på fremdrift og motiverende ord har vært uvurderlige for 

prosjektet. 

 

Siden vil jeg rette en enorm takk til mine to elskede hunder Ayahuasca Martes Minibikini og 

Molly. Dere har vært den viktigste moralske støtten jeg har hatt gjennom dette prosjektet, og 

å ha dere to ved siden av meg i sofaen mens jeg skrev denne oppgaven gjorde prosessen så 

veldig mye enklere.  

 

Jeg vil og rette en takk til studiekamerater, venner og familie. Særlig vil jeg takke min 

bestemor Edel, som regelmessig gir meg middag og sørger for at jeg tar vitamintilskudd. Du 

er den beste bestemoren jeg noensinne kunne ha hatt. 

 

Til slutt vil jeg takke UiO som institusjon og de øvrige faglige ansatte ved religionshistorie-

programmet. Utdannelsen jeg har fått her og den gode undervisningen jeg har opplevd har 

vært fantastisk.  
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1 Tematikk 
 

Ahmadiyya Muslim Jama’at, som heretter vil forkortes til AMJ, er navnet på ahmadiyya-

bevegelsen i Norge. Dette er en islamsk reformbevegelse som oppstod sent på 1800-tallet, 

som har klare særtrekk sammenlignet med andre islamske retninger. Bevegelsens 

grunnlegger Mirza Ghulam Ahmad påberopte seg blant annet status som messias og profet, et 

krav som har vært svært kontroversielt ansett i den muslimske verden. Dette har ført til at 

bevegelsen har opplevd sterk forfølgelse, men til tross for dette er bevegelsen sterkt 

misjonerende. 

 

I dag har bevegelsen hovedsete i London hvor den åndelige lederen kalifen befinner seg, og 

bevegelsen styres sentralt herfra. I Norge teller ahmadiyya-bevegelsen rundt 1800 

medlemmer, og har hovedkvarter i moskéen Baitun Nasr på Furuseth. Moskeen stod ferdig i 

2011 og er blitt et signalbygg for området. Dette er et bygg på over 4200 m2 og har plass til 

rundt 4000 mennesker. Dette gjør den til den nest største moskeen i hele Norden, og den 

totale kostnaden til bygget var rundt 110 millioner kroner. Dette ble betalt fullt og helt av det 

norske ahmadiyya-miljøet, og det ble ikke søkt om statlige midler i forbindelse med 

byggingen av moskéen (Jacobsen et al, 2015, 365). Størrelsen på bygget vitner om den store 

gjennomføringskraften som ligger i bevegelsen, og hvordan bevegelsen klarte å bygge 

moskéen utelukkende med egne midler er bemerkelsesverdig. Samtidig kan størrelsen på 

bygget kanskje sies å demonstrere en ambisjon om vekst, da bygget rommer mange flere 

mennesker enn bevegelsen totalt har medlemmer i dag.  

 

Fokus på misjon har helt siden ahmadiyya-bevegelsens grunnleggelse i 1889 vært et sentralt 

trekk ved bevegelsen. Mirza Ghulam Ahmad vektla selv viktigheten av å drive aktiv misjon 

overfor ikke-troende, og mante sine følgere til å reise ut for å spre sitt budskap. Det ble tidlig 

organisert fast finansering for misjonsaktivitet, og egne universiteter som utdannet 

misjonærer ble opprettet. Slik ble det tidlig etablert en robust og velstrukturert 

misjonsorganisasjon som viste seg å være effektiv. Religionshistorikeren Gerdien Jonker, 

som er en av de fremste forskerne på ahmadiyya-bevegelsens misjon mot Europa på 1900-

tallet, kaller ahmadiyya-bevegelsens misjon den første profesjonaliserte muslimske 
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misjonsorganisasjonen, noe som peker på det sterke fokuset på misjon innen bevegelsen 

(Jonker, 2015, 25).  

 

Målsetningen var altså helt fra starten av å spre ahmadiyya-bevegelsen globalt, og Mirza 

Ghulam Ahmad så for seg en verdensomspennende organisasjon med lokale forgreininger i 

alle deler av verden. Tatt i betraktning bevegelsens relativt lave antall medlemmer i de 

tidligste årene fremstår dette som et luftig mål, som det på ingen måte var gitt at man skulle 

nå. Samtidig var det nettopp dette man klarte å oppnå, og det i løpet av en relativt kort 

tidsperiode. I dag er bevegelsen å finne over hele verden og teller flere millioner medlemmer. 

Helt nøyaktig hvor mange er vanskelig å anslå, men religionshistorikeren Simon Ross-

Valentine skriver at et antall mellom tolv og femten millioner er plausibelt (Ross-Valentine, 

2008, 37). Det er en kraftig økning fra de rundt 100 følgerene som avla bay’a, ed, da 

bevegelsen ble grunnlagt (Hanson, 2015, 112). Bevegelsens eget fokus på misjon en viktig 

grunn til at denne utviklingen fant sted, og i lys av de resultatene bevegelsen oppnådde må 

ahmadiyya-bevegelsens misjonsvirksomhet gjennom 1900-tallet må kunne sies å ha vært 

både effektiv og suksessfull.  

 

Den relativt hurtige og kraftige veksten i antall medlemmer hadde en pris. Den utstrakte 

misjonsvirksomheten var en stor utgiftspost som kostet store summer penger, noe bevegelsen 

samlet inn fra sine medlemmer. Misjonærer trengte kost og losji mens de var ute og reiste, og 

universitetet man bygde for å utdanne dem kostet mye å bygge. I tillegg trykket man store 

mengder misjonslitteratur. Med tanke på at bevegelsens tidligste medlemmer i hovedsak var 

relativt fattige bønder fra Punjab er denne finanseringen et klart tegn på en sterk vilje blant 

medlemmene til relativt store personlige ofre slik at det kunne drives misjon for ahmadiyya-

bevegelsen. For mange ahmadier er denne viljen til personlig offer et tegn på dedikasjon til 

bevegelsen som man skal være stolt av. Samtidig skriver Jonker om tidligere ahmadier som 

forteller om sterkt press innad i bevegelsen til å bidra økonomisk til misjonsvirksomheten i 

den tidlige tiden, og hvordan fattige bønder ble bedt om å gi mer enn de egentlig burde 

(Jonker, 2015, 45).  

 

Ettersom bevegelsen har vokst har ikke fokuset på misjon forsvunnet på noen som helst måte, 

og misjon er fortsatt en helt sentral del av bevegelsen. Ross-Valentine beskriver bevegelsen 
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som «sterkt misjonerende», og kaller misjon bevegelsens raison d'être. Hvert individuelle 

medlem oppfordres til å drive misjon i sitt daglige liv, og alle oppfordres til å be om og være 

en god dai'illallah, en som kaller til gud (Ross-Valentine, 2008, 211). Det er med dette som 

bakteppe at jeg har skrevet denne masteroppgaven om ahmadiyya-bevegelsens 

misjonsvirksomhet i Norge.  

 

1.1 Hypotese og forskerspørsmål 
 

En av grunnene til at jeg valgte nettopp AMJ var min egen mangel på kunnskap om 

bevegelsen og et ønske om å lære mer om den. Til tross for flere fordypningsemner innen 

ulike temaer knyttet til islam satt jeg igjen med svært lite kunnskap om denne bevegelsen, og 

utover noen få artikler i pressen om årlige dugnadsaksjoner og Baitun Nasr, moskéen på 

Furuseth, hadde jeg ingen kjennskap om bevegelsen fra dagliglivet. Det var derfor helt 

nødvendig å lese mye fagstoff om AMJ før jeg lagde konkrete forskerspørsmål som kunne 

være fruktbare for en masteroppgave. Forskerspørsmålene mine springer derfor i stor grad ut 

ifra tidligere forskning om ahmadiyya-bevegelsens misjonsvirksomhet på 1900-tallet, og 

spørsmålene søker i stor grad å avstemme det jeg har lest om misjonsvirksomheten i 

faglitteraturen med hvordan norske ahmadier faktisk driver og tenker om misjon i dag.  

 

“Hvordan organiseres ahmadiyya-misjonen i Norge?” er et av hovedspørsmålene i oppgaven. 

I lys av at ahmadiyya-bevegelsen tidlig etablerte velstrukturerte og robuste 

misjonsorganisasjoner som ble styrt fra sentralt hold er det naturlig å anta at jeg vil finne godt 

organisert misjonsaktivitet i Norge som til dels ble styrt fra London. Hvordan og i hvilken 

grad misjonsaktiviteten styres fra London blir to underspørsmål som knytter seg til 

hovedspørsmålet. Ross-Valentine skriver at lokale forgreininger av AMJ har fått 

forventninger om antall konvertitter, og trekker frem 1993 som et eksempel. Da fikk den 

britiske jama’at en målsetning om 1000 nye konvertitter direkte fra kalifen (Ross-Valentine, 

2008, 217). Om den norske forgreiningen av AMJ får slike målsetninger direkte fra kalifen er 

et spørsmål jeg også knytter til organiseringen av misjonen. 
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“Hvilke aktiviteter kobler AMJ opp mot begrepet “misjon”, og hvordan vektlegges disse 

ulike aktivitetene?” er et helt sentralt spørsmål for oppgaven. Det er mange typer aktiviteter 

som kan falle inn under “misjon”, og hvordan AMJ ser på misjon som et helhetlig fenomen 

med mange ulike uttrykk er et sentralt tema for oppgaven.  

 

“Anser AMJ sin misjon i Norge som vellykket?” er et annet spørsmål for oppgaven, som jeg 

vil diskutere nøye i avslutningskapittelet. Kjennskapen til ahmadiyya-bevegelsen i Norge er 

svært liten, og det er få som er klar over at dette er en egen retning innen islam. Tatt dette i 

betraktning er det naturlig å spørre om ahmadiyya-misjonen i Norge kan sies å være vellykket 

på samme måte som deler av den tidlige misjonen var. "Hva er vellykket misjon?” er et 

naturlig oppfølgingsspørsmål til dette, og om det er antall konvertitter som avgjør dette 

spørsmålet. For eksempel kan misjonsaktiviteten i Norge sies å være en suksess for AMJ i 

Norge selv om det ikke er mange konvertitter, så lenge offentligheten og det norske folk 

generelt bli oppmerksomme på bevegelsens særtrekk og den utsatte posisjonen de befinner 

seg i.  

 

“Hvordan opplever mine informanter at misjon mottas?” er det siste spørsmålet jeg vil ta opp. 

Dette fremstår som interessant særlig av to grunner. For det første er Norge et land hvor den 

organiserte religiøsiteten er synkende. Medlemstall og besøkende til organiserte religiøse 

bevegelser og institusjoner som Den Norske Kirke er synkende, i hvert fall blant 

majoritetsbefolkningen. Grace Davie kaller fallet i deltakelse i faste religiøse seremonier 

«markant» i Nord-Europa, og viser til statistikk som viser at bare 3-5% av befolkningen i 

Norden jevnlig deltar i gudstjenester (Davie, 2002, 5-7). Tatt dette i betraktning er det 

naturlig at mange kan være avvisende til misjonsbudskap, og at det vanligvis kan være 

vanskelig å fremføre budskapet før man blir avvist. Det andre jeg så for meg var at misjonen 

kunne frembringe relativt negative og tidvis fiendtlige reaksjoner. Det er vanlig at ahmadier 

kalles kafir, vantro, murtad, kjettere og zindique, heretikere av andre muslimer (Ross-

Valentine, 2008, 35). Denne gnisningen var noe jeg så for meg at kunne komme til overflaten 

når ahmadiyya-bevegelsen åpenlyst misjonerer, særlig i bydeler hvor større deler av 

befolkningen er muslimsk. Andre som kan reagerer negativt på muslimsk misjonsaktivitet i 

Norge er for eksempel islamofobe som ser negativt på all muslimsk aktivitet i landet.  
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En hypotese som sprang ut ifra litteraturen var at jeg kom til å møte ahmadier som er sterkt 

engasjerte i å drive misjon, og at dette er noe de bruker mye tid og ressurser på i dagliglivet. 

Som tidligere nevnt kaller Ross-Valentine misjon for bevegelsens raison d'être, og på samme 

måte så jeg for meg at misjon ville være en svært viktig del av mine informanters personlige 

religiøse liv. Et poeng i forbindelse med denne hypotesen jeg vil trekke frem allerede nå er at 

jeg søkte å komme i kontakt med ahmadier som var interessert i misjon, og at misjon ville 

være sentralt for disse informantene. Hypotesen er ikke ment å gjelde norske ahmadier 

generelt. Dette er et poeng jeg vil komme tilbake til i kapittelet om feltarbeidet under delen 

om utvalget av informanter. Naturlige oppfølgingsspørsmål til denne hypotesen er i hvilken 

grad de opplever misjon som sentralt og om de anså misjon som en religiøs plikt. 

 

En annen hypotese er at AMJ tilpasser misjonsaktiviteten til lokale norske forhold. 

Religionshistorikeren John Hanson skriver om ahmadiyya-bevegelsens inntog på Gullkysten i 

Afrika på 1920-tallet, og beskriver hvordan misjonsbudskapet der ble tilpasset lokale forhold 

med en gang. Et klart eksempel på dette er hvordan misjonslitteratur herfra setter opp en 

sammenheng mellom kristendom og den europeiske slavehandelen mange afrikanere ble 

offer for. Budskapet om Ghulam Ahmad som den utlovede messias ble presentert som et 

frihetsbudskap, og som en motsetning til de kristne slavedriverne. Slike anklager var ikke 

uvanlige, og kristne misjonærer i området anklaget muslimer for å ha innført slaveri i 

området tidligere (Hanson, 2017, 128). Dette er et klart eksempel på hvordan man tar 

utgangspunkt i lokale forhold og tilpasser misjonen deretter, og det er derfor naturlig å tenke 

at misjonen i Norge også blir tilpasset lokale forhold. Et åpenbart spørsmål som knytter seg 

til denne hypotesen er hvordan denne tilpasningen foregår i praksis, altså hvilke konkrete 

forhold ved det norske samfunnet AMJ tar i betraktning når de utvikler sin misjon i dag. 

 

1.3 Begreper og avgrensinger 
 

Her vil jeg gi en oversikt over og drøfte et lite utvalg begreper som er helt sentrale for 

oppgaven, og begrunne hvorfor jeg har brukt visse begreper i stedet for andre som kunne 

være passende. Hvordan man tolker noen av disse begrepene er med på å avgrense oppgaven 

på en naturlig måte, så jeg har valgt inkludere en del betraktninger rundt dette i denne delen. 

Jeg vil også ta med noen relevante betraktninger rundt disse begrepene mine informanter 
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delte med meg under feltarbeidet, da dette kaster lys over informantenes forståelse av disse 

begrepene.  

 

1.3.1 Sekt og bevegelse  
 

I denne oppgaven har jeg gjennomgående valgt å bruke begrepet «bevegelse» for å omtale 

AMJ, selv om det kan argumenteres for at man kan bruke begrepet «sekt» i en 

religionshistorisk sammenheng. Religionshistorikeren Larry Poston omtaler AMJ som en 

«sekt» (Poston, 1992, 112). Ross-Valentine kategoriserer AMJ som en undergruppe innen 

sunniislam, og poengterer samtidig at AMJ på ingen måte representerer en ny religion, men 

heller en nytolkning av islam som de selv anser som den sanne islam. I tillegg skriver han at 

AMJ anser seg selv som «sekten med frelse», altså er det rimelig å tro at han har møtt 

ahmadier som selv bruker dette begrepet om AMJ (Ross-Valentine, 2008, 32).  

 

I dagligtalen er begrepet «sekt» et negativt ladet begrep, og brukes ofte om lukkede 

grupperinger med ekstreme holdninger. Innen religionshistoriefaget er begrepet nøytralt, og 

brukes for å beskrive grupperinger som har skilt seg fra en større religiøs gruppe som følge av 

avvikende syn på trosforestillinger eller praksis. Denne definisjonen passer AMJ godt inn i, 

og slik sett kunne man ha brukt begrepet for å omtale AMJ.  

 

Jeg har valgt å bruke begrepet «bevegelse» om AMJ fordi det er begrepet de bruker offisielt 

for å beskrive seg selv. Dette kan man for eksempel se på deres nettsider, i misjonslitteratur 

eller i sosiale medier de benytter seg av som Facebook og Twitter. I tillegg brukte mine 

informanter nesten utelukkende dette begrepet når de skulle snakke om AMJ selv. Dog vil jeg 

nevne at i noen tilfeller opplevde jeg at noen informanter brukte begrepet «sekt» om AMJ. 

Dette forundret meg noe, tatt i betraktning at «sekt» vanligvis tolkes negativt i dagligtalen, 

men i tilfellene dette hendte var begrepet åpenbart brukt på en nøytral måte. Siden den store 

overvekt av informantene og AMJ offisielt bruker «bevegelse» har jeg valgt å bruke dette 

begrepet i oppgaven. 
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1.3.2. Misjon, dawah og tabligh  
 

Begrepet «misjon» er hentet fra en kristen kontekst, og stammer fra det latinske ordet missio, 

som betyr «å sende ut». Uttrykket oppstod på 1500-tallet, og ble opprinnelig brukt om katolsk 

misjonsvirksomhet blant protestantiske grupper (Kværne & Weihe, 2018). I dag brukes det 

for å beskrive en systematisk spredning av et religiøst budskap. Dette budskapet kan enten 

søke å omvende ikke-troende eller stryke og revitalisere troen til andre troende.  

 

Tabligh og dawah er begrepene som brukes for å beskrive misjonsaktivitet i den muslimske 

verden. Dawah kan oversettes med «å kalle på» eller «å invitere», og beskriver altså at man 

aktivt påkaller andre for å tilslutte seg islam. Poston viser til at ordet brukes flere ganger i 

Koranen, og trekker frem spesielt sure 16:126, hvor det står: «Kall til Herrens veier med 

visdom og vakker formaning! Diskuter med dem på best måte! Herren vet best hvem som 

vandrer bort fra Hans vei, og hvem som er på rett vei» (Koranen, 16:126, overs. 1989). 

Poston poengterer at bruken av imperativ er et tydelig tegn på at verset er en oppfordring til 

muslimer om å gå ut til ikke-troende og overbevise dem om å omvende seg til islam (Poston, 

1992, 4).  

 

Ross-Valentine oversetter tabligh til «preaching», og således minner begrepet om dawah 

(Ross-Valentine, 2008, xii) Dette inntrykket forsterket seg gjennom feltarbeidet, ettersom 

omtrent alle informantene mine forstod tabligh og dawah som synonymer. Tabligh er dog det 

begrepet AMJ etter min erfaring selv bruker for å beskrive misjonsaktivitet innad fremfor 

dawah.  

 

Det kunne ha vært et poeng å bruke tabligh eller dawah i denne oppgaven, med tanke på at 

begrepet «misjon» hentes fra en kristen kontekst, mens oppgaven dreier seg om en islamsk 

reformbevegelse. Dette ville jeg motstride av ulike grunner. For det første er begrepene nært 

beslektet og beskriver i all hovedsak de samme aktivitetene. Videre brukte alle informantene 

mine selv begrepet «misjon» om aktiviteten jeg presenterer i denne oppgaven, og oppgaven 
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formidler slik sett deres vokabular på en god måte.  

 

1.4 Struktur for oppgaven  
 

Det to neste kapitlene er et teorikapittel og et metodekapittel, som er svært tradisjonelle 

kapitler som inngår i de fleste masteroppgaver. Teorikapittelet vil presentere ulike teorier 

som var med å forme forforståelsen min av AMJ i forkant av feltarbeidet, og teorier som 

danner et rammeverk for analyse av feltarbeidet. Metodekapittelet vil presentere hvordan 

feltarbeidet ble gjennomført, og søke å underbygge prosjektets reabilitet.   

  

De tre neste kapitlene vil følge en missiolgisk-struktur. Missiologi defineres ofte som 

misjonsvitenskap, og det er tre områder missiologi særlig fokuserer på. For det første er det et 

historisk aspekt ved missiologi, og misjonshistorie er en vesentlig del av misjonsvitenskapen. 

Dette vil være innholdet i kapittel 4. Berentsen, Engelsviken og Jørgensen (2010, 16) 

poengterer at kjennskap til misjonshistorie er viktig da historien gir både eksempler på både 

god og dårlig misjon, og gjennom å ta lærdom av historien kan man forme god misjon, som 

møter aktuelle problemer og situasjoner. Kapittel 5 tar opp misjonsteologi, som er den andre 

undergrenen av missiologi. Dette er den religiøse begrunnelsen for hvorfor misjon er 

nødvendig, og drøfter misjon i lys av teologiske poenger. Temaer som dogmatikk, etikk og 

religionsfilosofi knyttes til misjonsteologien. Kapittel 6 tar opp emnet misjonsstrategi, som 

også omtales som misjonsmetodikk. Dette handler om hvordan misjon rent praktisk utføres 

for å oppnå best mulig resultat, og tar ofte for seg konkrete utfordringer knyttet til misjon i 

spesifikke situasjoner. Et eksempel på dette er hvilke strategier som brukes i forbindelse med 

misjon mot ungdom, og hvordan misjon mot denne målgruppen tilpasses. Berentsen, 

Engelsviken og Jørgensen presiserer at dette er tre ulike deler av en helhet, og at disse ulike 

sidene ved missiologi henger tett sammen på ulike måter. For eksempel utformes 

misjonsstrategier i lys av misjonsteologi og misjonshistorie (Berentsen, Engelsviken & 

Jørgensen, 2010, 17). Kapittel 4-6 vil presentere en blanding av funn fra feltarbeidet og 

relevant faglitteratur. 

De tre neste kapitlene vil i hovedsak presentere funn fra feltarbeidet, som siden vil danne 

grunnlag for en lengere diskusjon i avslutningskapittelet. Kapittel 7 vil presentere hvordan 
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AMJ organiserer misjonsarbeidet sitt i Norge, og i tillegg ta opp hvordan kalifen er med å 

kontrollere og styre arbeidet fra London. Kapittel 8 og 9 har jeg delt inn etter begrepene 

direkte og indirekte misjon, som jeg vil redegjøre nærmere for i kapittel 2. Disse kapitlene vil 

ta opp svært ulike sider av misjonsarbeidet til AMJ, og vise både hvordan misjon er noe som 

krever ulike former for spisskompetanse, og samtidig er noe enhver ahmadi er forventet å 

gjøre hver eneste dag gjennom en from livsstil. Kapittel 10 vil inneholde en lengere diskusjon 

om funnene fra feltarbeidet, og sette disse funnene i sammenheng med teorier fra kapittel 2.   
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2 Teoretiske perspektiver 
 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for ulike teorier som formet min forforståelse av AMJ, og 

som også vil fungere som et rammeverk for resten av oppgaven. Først i kapittelet vil jeg gå 

inn på forskjellen mellom direkte og indirekte misjon, som vil være to helt sentrale begreper 

gjennom hele oppgaven. Siden vil jeg gå gjennom Postons teori om ulike misjonsstrategier, 

og forklare forskjellen mellom ekstern-institusjonell og intern-personlig misjonsstrategi. En 

avklaring jeg vil gjøre er at Poston selv bruker begrepet «missiologi» om misjonsstrategi, 

altså han kaller det ekstern-institusjonell og intern-personlig missiologi. I denne oppgaven 

bruker jeg en utvidet forståelse av begrepet «missiologi» som innebærer misjonsteologi, 

misjonshistorie og misjonspraksis, i tråd med Berentsen, Engelsviken og Jørgensen sin 

tidligere nevnte forståelse av begrepet. Siden vil jeg gå inn på typologien til 

religionshistorikeren Linda Learman om hvordan den misjonerende gruppens status som 

majoritets- eller minoritetsgruppering påvirker hvordan misjon gjennomføres. Siden vil jeg 

gå gjennom begrepet «glokalisering», som kort oppsummert forklarer hvordan globale 

fenomener tar til seg lokale trekk og vil derfor preges av lokale variasjoner. Til slutt vil jeg 

gjengi noen sentrale poenger fra Corraza Moraga sin masteroppgave om “Muslimer for fred”, 

som tar for seg hvordan AMJ presenterer seg selv i Norge. Disse teoriene vil danne røde 

tråder gjennom oppgaven, og vil siden danne grunnlag for en helhetlig drøfting av AMJs 

misjonsaktivitet i det siste kapittelet.  

 

2.1 Direkte og indirekte misjon 
 

Det er mange ulike grunner til at mennesker velger å konvertere fra en religion til en annen, 

og det som påvirker avgjørelsen om konvertering vil variere i stor grad. For eksempel kan det 

være et ønske om å bli med i en sosial gruppering, og ikke være religiøse betraktninger som 

påvirker avgjørelsen. Om man forstår «misjon» som all aktivitet som kan bidra til at noen 

konverterer til en religion så er det svært mye som kan fanges opp av begrepet. 

Religionshistorikeren John R. Bowen skriver at den moderne verden har åpnet for flere 

kanaler for å drive dawah, og nevner internett, taler og flygeblad som mulige metoder for å 

spre budskapet. Disse kanalene åpner for ulike måter å drive misjon på, og det er derfor flere 

aktiviteter som kan falle inn under begrepet «misjon». (Bowen, 2012, 180). Poston 
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argumenterer for at man bør dele opp begrepet direkte og indirekte misjon, slik at man kan 

sortere ulike misjonsaktiviteter.  

 

Poston definerer direkte misjon som aktivistisk forkynnelse som er rettet mot ikke-troende. 

Denne forkynnelsen fremføres ofte i en konfronterende stil. Med dette mener Poston at man 

presenterer sin egen religion som universelt gyldig, samtidig som man fremhever det man 

oppfatter som feil ved andres trossystemer. Ifølge Poston kjennetegnes islamsk direkte misjon 

ved at man fremhever bestemte islamske læresetninger, som man forventer fører til aslama, 

underkastelse til Allah eller kafara, at man med viten og vilje avviser Allah (Poston, 1992, 

122). Direkte misjon kan innebære mange ulike handlinger som direkte fremfører et 

misjonerende budskap. Det kan være direkte muntlig forkynnelse, utdeling av litteratur, 

innspilling av misjonsvideoer eller å fremme sin religion på ulike arenaer på internett.  

 

Motsetningen til direkte misjon er indirekte misjon, noe Poston kaller livsstilsevangelisering 

(Poston, 1992, 116). Dette innebærer ingen konfrontasjon med bestemte læresetninger, men 

heller at man forsøker å omvende ikke-troende gjennom en from livsstil som fremstår som 

tiltrekkende. Denne livsstilen skal få ikke-troende til å innse at å konvertere vil føre med seg 

et bedre og mer harmonisk liv, og man vil derfor se konverteringer som følge av en from 

livsstil. Samtidig trekker Poston frem islamske lærde som kritiserer denne typen misjon for å 

være for passiv, og at man ikke kan forvente at omvendelser i stort omfang om man ikke går 

inn for å aktivt omvende ikke-troende (Poston, 1992, 117).  

 

Ross-Valentine skriver at ahmadier er forventet å utvise roju, fromhet, og at dette kan forstås 

som en form for misjon i tillegg til å være et personlig mål. Han trekker blant annet frem en 

historie om den engelske soldaten Bashir Orchard som var utstasjonert i India under 2. 

verdenskrig som konverterte etter å ha sett ahmadienes fredfylte liv i Qadian. Orchard 

fremhevet selv at både rike og fattige ahmadier utviste brorskap, ydmykhet og kjærlighet for 

alle. Denne soldaten ble igjen en viktig representant for bevegelsen, og misjonerte selv i 

England, Skottland og Karibia (Ross-Valentine, 2015, 213). Dette viser hvordan også 

livsstilsevangelisering kan være viktig, og hvordan ahmadiyya-bevegelsen historisk sett også 

har fokusert på denne typen misjon, i tillegg til direkte misjon. 
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Til tross for at indirekte misjon er en del av den totale misjonsaktiviteten i ahmadiyya-

bevegelsen vil denne oppgaven fremlegge mest data i forbindelse med direkte misjon, og 

fokuserer på hvordan denne misjonen organiseres og gjennomføres. Dette er en avgrensing 

jeg føler er nødvendig av flere grunner. For det første forestiller jeg meg at informantene har 

et mer bevisst forhold til direkte misjon, og at de lettere ville kunne beskrive hvordan de 

driver denne typen misjon. Videre er direkte misjon klarere definert og beskriver klart 

avgrensede handlinger. Indirekte misjon er mer vagt, og kan romme en lang rekke 

hverdagslige handlinger. Samtidig vil jeg poengtere allerede nå at det ikke er et klart skille 

mellom direkte og indirekte misjon, og at der en vekselvirkning mellom disse formene for 

misjon. Dette vil bli gjenstand for videre diskusjon i kapittelet om indirekte misjon. 

 

2.2 Postons teori om misjonsstrategier  
 

Gjennom sin teori om misjonsstrategi ønsker Poston å forklare hvorfor det er nødvendig med 

ulike misjonsstrategier mot ulike typer samfunn. Poston skriver at erobring av alle slag, også 

religiøs, trenger en nøye uttenkt strategi. Vedvarende forandring på det religiøse plan i et 

samfunn oppnås ikke gjennom misjon som utføres på en tilfeldig og ugjennomtenkt måte. 

Videre misjoneres det ofte på vegne av samme religion mot ulike samfunn, og disse 

samfunnene kan variere sterkt kulturelt. Altså kan det være nødvendig med ulike 

misjonsstrategier i møte med ulike grupperinger for å oppnå effektiv misjon. Poston skiller 

mellom to hovedstrategier, som i hovedsak defineres av hvilket samfunnslag 

misjonsvirksomheten sikter seg inn på. Den første kaller han ekstern-institusjonell strategi. 

Dette er misjonsvirksomhet som søker å spre religionen i de øvre, autoritative delene av 

samfunnet, og få innpass i sentrale deler av samfunnet, som viktige økonomiske eller 

politiske institusjoner. Denne typen misjon er ofte strikt organisert, med en tydelig hierarkisk 

struktur og formalisert misjonspraksis (Poston, 1992, 49).  

 

Et annet trekk som man ofte finner ved ekstern-institusjonell misjonsaktivitet er eskatologi og 

millenarisme. Opprettelsen av Guds rike på jorden blir et ansvar for tilhengerne av religionen 

her på jorden, og slik knyttes mål om politisk ekspansjon sammen med religiøs ekspansjon. Å 
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oppnå politisk makt blir synonymt med å spre sin religion. Som eksempler på denne typen 

misjonsaktivitet trekker Poston frem misjon innen kristendommen og islam fra 

middelalderen. Kristen misjonsaktivitet i europeiske kolonier viser for eksempel tydelige 

ekstern-institusjonelle strategiske trekk. Det samme gjør den tidlige ekspansjonen i islam, og 

tanken om Dar al-Islam, islams hus. Muslimer gikk ofte inn i de øverste lagene i samfunnet, 

og kontroll over viktige samfunnsinstitusjoner var viktig med tanke på å spre religionen 

videre til resten av samfunnet. Dette er prosesser som går ovenfra og ned, hvor eliten 

misjoneres til først og religionen sprer seg nedover fra eliten (Poston, 1992, 50-51).  

 

Den andre hovedstrategien Poston viser til kaller han den intern-personlige strategien, og er 

ifølge Poston den mest utbredte i dag ettersom historiske omstendigheter presset ekstern-

institusjonell strategi bort. Ettersom nasjonsstater ble sterkere og sterkere gjennom historien 

ble muligheten for å ta over politiske institusjoner mindre og mindre, og man var nødt til å 

finne nye strategier for å effektivt kunne drive misjon. Den intern-personlige strategien flytter 

fokuset vekk fra ytre betraktninger, som samfunnsinstitusjoner, og over på individet og den 

religiøse opplevelsen. Tanken om Guds rike flyttes fra det politiske plan og inn i det indre av 

den troende, og personlig frelse for individet blir viktigere enn et hellig politisk styre på 

jorden. Dette innebærer at det religiøse skilles fra det verdslige, og at disse deles inn i to ulike 

sfærer som til en viss grad er uavhengige av hverandre (Poston, 1992, 57).  

 

Den personlige omvendelesopplevelsen skal følges av en personlig transformasjon, som skal 

kunne ses i forandring i blant annet oppførsel og moral. Med den nye religionen følger det et 

nytt og forbedret liv. Ettersom man omvender fler og fler, og disse utviser en forandring i 

livsstil og moral, er tanken at samfunnet som helhet vil påvirkes av misjonsaktiviteten og at 

man siden vil kunne se forandringer på strukturer i samfunnet. Dette er altså en prosess som 

går nedenfra og opp, i motsetning til ekstern-institusjonell misjonsstrategi som søker å 

påvirke ovenfra og ned (Poston, 1992, 59).  

 

Postons skriver at ahmadiyya-bevegelsen utviser klare intern-personlige trekk ved sin 

misjonsaktivitet. Han trekker frem at jihad innen ahmadiyya-bevegelsen ikke lenger knyttes 

til noe militært, og at jihad nå kobles sammen misjon mot ikke-troende. Denne 

omdefineringen av jihad ble gjort av grunnleggeren Ghulam Ahmad, og Poston mener dette 
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kan ses på som en anerkjennelse av Ghulam Ahmad at ekstern-institusjonell strategi ikke 

lenger var effektiv eller en sannsynlig måte å drive misjon på (Poston, 1992, 116). Postons 

tydelige kategoriseringen av ahmadiyya-bevegelsens misjonsvirksomhet er noe jeg vil 

problematisere videre i oppgaven, blant annet med tanke på AMJs eskatologiske fokus. Et 

slikt fokus er som nevnt noe Poston tilegner en ekstern-institusjonell strategi og bryter 

således med Postons kategorisering. Dette er noe jeg vil kommet tilbake til i det avsluttende 

kapittelet, og drøfte i lys av funn fra feltarbeidet.   

 

2.3 Learmans typologi 
 

Religionshistorikeren Linda Learman skriver om buddhistisk misjon og hvordan denne 

misjonen formes av globalisering i den moderne verden. Fokuset hennes ligger på 

buddhistiske diasporamiljøer som driver misjon i områder hvor de er minoriteter, og i lys av 

dette har hun satt opp en typologi som er interessant for min oppgave. Hun kaller det en 

sosiologisk typologi og understreker at det avgjørende er hvorvidt misjonsaktiviteten foregår 

i et fremmed kulturelt miljø eller ikke. Den første kategorien, som jeg vil kalle kategori A 

heretter, forekommer i svært få tilfeller hvor misjonærer for første gang introduserer en ny 

religion, i et miljø hvor svært få eller ingen kjennskap til religionen fra før. Et eksempel på 

denne typen misjon er de tidligste kristne misjonærene som dro til det amerikanske 

kontinentet. Denne typen misjon preges ofte av vanskeligheter som oppstår som følge av 

forskjeller i kultur, som språkvansker, ulik forståelse av fenomener og manglende forståelse 

av sosiale normer. Dette kan føre med seg store vansker for misjonsaktiviteten som igjen 

påvirker og former hvordan misjonsaktiviteten utføres. Learman nevner for eksempel 

Theravada misjonærer fra Sri Lanka som i flere tilfeller ser ut til å ha sluttet å forsøke å 

konvertere ikke-troende i områder hvor kulturelle forskjeller har vært for store. Dette har ført 

til at det i praksis finnes misjonærer som i liten grad driver misjon (Learman, 2005, 10).  

 

Den andre kategorien Learman peker på, som vil kalles kategori B, er diaspora miljøer som 

lever som minoriteter i samfunn hvor majoriteten tilhører andre religioner. I slike tilfeller må 

minoriteten på en eller annen måte tilpasse sin misjonsaktivitet majoriteten, avhengig av 

hvordan gruppen og misjonen mottas. Majoriteten kan for eksempel stille seg svært negativ 
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til at det drives misjon og forsøke å undertrykke alle forsøk på misjon. I slike tilfeller vil 

mange i størst mulig grad forsøke å skjule at man driver misjon, og på subtile måter forsøke å 

fremme sin religion. I andre tilfeller vil man være nøytral eller positiv til at minoriteter driver 

misjon, og slik sett vil man være fri til å misjonere som man vil. Dette er igjen forhold som 

vil påvirke hvordan misjonen utøves.  

 

Den siste kategorien i Learmans typologi er misjonsaktivitet i et samfunn hvor majoriteten 

tilhører samme religion, men man anser at misjon er nødvendig for å sette i gang en religiøs 

revitalisering i samfunnet. Denne kategorien vil jeg referere til som kategori C. Dette 

samsvarer godt med det norske begrepet «indremisjon». Denne typen misjon preges av at 

man kan deler de samme kulturelle normene, og at man således ikke trenger å omformulere 

eller tilpasse det religiøse budskapet i større grad for å gjøre seg forstått.  

 

Det er vanskelig å entydig plassere den norske ahmadiyya-misjonen inn i Learmans typologi. 

Typologier og kategoriseringer er svært ofte til en viss grad flytende innen humaniora, og 

dette er intet unntak. Samtidig er typologier svært nyttige sorteringsverktøy, og jeg vil derfor 

drøfte hvordan ahmadiyya-misjonen passer inn i Learmans typologi til slutt i oppgaven. Som 

en kort oppsummering kan jeg si at et trekk som virker å stemme fra kategori A er at få i 

Norge virker å ha kjennskap til AMJ sine særtrekk, og slik sett introduserer AMJ på mange 

måter en ny retning av en religion. Kategori B ser ut til å være den kategorien som passer 

best, da ahmadiyya-bevegelsen i Norge stort sett er en pakistansk minoritetsgruppering som 

misjonerer overfor en majoritetsbefolkning med en annen religion. Samtidig driver AMJ 

internasjonalt med det man kan kalle indremisjon gjennom programmet waqf arzi, som Ross-

Valentine oversetter til “midlertidig forpliktelse”. Dette er et program hvor medlemmer i en 

lokal jama’at setter av to til seks uker for å besøke ahmadier man ikke har sett i moskéen på 

en stund eller andre som man vil oppfordre til å be mer eller lese Koranen sammen med 

(Ross-Valentine, 2008, 216). Dette er dog ikke aktuelt for denne oppgaven. 

 
2.4 Globalisert adaptiv bevegelse og glokalisering  
 

Ahmadiyya-bevegelsen er en globalisert bevegelse med forgreininger over hele verden, og 

Jonker skriver at bevegelsens spredning særlig i Europa og Amerika kan anses som en form 
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for «adaptiv globalisering» (Jonker, 2014, 117). Globalisering ses i en del sammenhenger på 

som en ensrettet prosess, hvor vestlige verdier spres til andre deler av verden og vestlig 

dominans stadfestes. Dette er tilfellet i den konteksten ahmadiyya-bevegelsen oppstår i, da 

India er en britisk koloni på denne tiden og det foregår intens og aggressiv kristen misjon mot 

befolkningen. Grunnleggeren Ghulam Ahmad forsøker å motstå denne påvirkningen gjennom 

å tilpasse seg denne misjonen, og dette gjør han ved å ta til seg kristne misjonsstrategier 

samtidig som han selv starter utstrakt misjon mot kristne og andre muslimer. Dette er et 

poeng jeg vil utbrodere i kapittelet om misjonsteologi, men jeg vil understreke denne 

tilpasningen allerede nå, da dette viser hvordan globalisert kristen misjon påvirker 

ahmadiyya-bevegelsens misjon og hvordan ahmadiyya-bevegelsen søker å tilpasse seg denne 

ved å selv drive lignende misjon. 

 

Jeg vil argumentere for at denne typen tilpasning kan falle inn under begrepet glokalisering, 

som er et fagbegrepet jeg vil bruke for å belyse AMJs tilpasning til norske forhold i 

forbindelse med misjonsarbeid. Dette er et relativt nytt begrep som har økt i popularitet siden 

1990-tallet, og er neologisme som er konstruert av begrepene lokal og global. Begrepet 

brukes innen flere fagfelt for å beskrive hvordan globale fenomener tilpasser seg lokale 

forhold. Begrepet har sin opprinnelse fra markedsføringskampanjer i Japan, hvor 

elektronikkselskaper tilpasset markedsføringen til lokale forhold. Dette gjorde de i tråd med 

konseptet dochakuka, som er hentet fra jordbruk hvor man tilpasset dyrkningsteknikker til 

lokale forhold (Roudometof, 2016, 2). 

 

Et sentralt poeng for dette begrepet er at dette åpner for heterogenitet innen globaliserte 

fenomener og bevegelser. Det kan argumenteres for at globalisering fører til økt 

homogenisering ettersom samme fenomen spres over store deler av verden, og at dette 

fenomenet vil dermed øke likhetene mellom ulike deler av verden (Roudometof, 2016, 63). 

Men om man tar med lokale tilpasninger som gjøres av globaliserte fenomener med i 

betraktningen vil man finne måter samme fenomen påtar seg ulike former og dermed kunne 

beskrive forskjellene innad i samme fenomen. I møte med globalisering blir ikke det lokale 

borte eller ødelagt, men inngår i en symbiose som påvirker hvordan sluttproduktet av dette 

møtet mellom det lokale og globaliserte fenomener. Roudometof skriver om dette 

sluttproduktet som han referer til som glokalitet. Dette er globaliserte kulturelle fenomener 
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som påtar seg ulike former ettersom de formes av lokale forhold, og Roudometof trekker 

frem flere eksempler som musikk, religion og mat. Glokalisering er altså prosessen hvor 

globaliserte fenomener tilpasser seg lokale forhold, mens glokalitet er resultatet av denne 

prosessen (Roudometof, 2016, 65).  

 

Teologen Craig Ott poengterer at globalisering har ført til at lokale menigheter i større grad 

kan ta del i misjonsaktivitet enn tidligere. Tidligere var både reise og kommunikasjon mye 

tregere enn det er i dag, og i en slik kontekst var misjon overlatt til profesjonaliserte 

misjonsorganisasjoner som var ledet av spesialister. I dagens globaliserte verden er ikke dette 

lenger tilfellet, og det drives i større og større grad misjon av lekfolk og lokale menigheter 

(Ott, 2015, 45). Dette gir igjen utslag i større variasjon i misjonen som drives, og fører til økt 

grad av lokal tilpasning av misjonen som drives. Det skal nevnes at Ott skriver om en 

amerikansk kristen kontekst, men hans poeng om at lokale menigheter får større autonomi til 

å drive misjon er gjeldende for ahmadiyya-bevegelsens misjonsaktivitet i Norge.  

 

Jeg vil ikke benytte meg av begrepet «glokalisering» i stor grad gjennom oppgaven, men av 

språklige hensyn referere til dette fenomenet som «tilpasning til norske forhold». 

Presentasjonen av begrepet er likevel viktig for oppgaven, da innholdet i begrepet forklarer 

hvordan og hvorfor disse tilpasningene forekommer.   

 

2.5 “Muslimer for fred” – en studie av AMJs selvpresentasjon 

 

I sin masteroppgave presenterer Carroza Moraga AMJs fredsarbeid i Norge, og hvordan de 

omtaler seg selv som “muslimer for fred”. Dette er en sentral del av hvordan de velger å 

presentere seg selv overfor storsamfunnet, og gjenspeiles i bevegelsens slagord “kjærlighet til 

alle, ikke hat mot noen”. Dette har vært et fokus helt siden bevegelsens begynnelse, og 

Carroza Moraga viser til en tekst kalt “Et budskap om Fred” skrevet av grunnleggeren 

Ghulam Ahmad i 1891, hvor han maner til fred og toleranse mellom hinduer og muslimer 

(Carroza Moraga, 2018, 39). Ghulam Ahmad refortolker og jihad til å mene kamp med ord 

og argumenter, og all kamp med sverd i islams navn blir bannlyst.  
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At AMJ presenterer seg selv som “muslimer for fred” er en måte å kjempe mot negative 

fremstillinger av islam som man kan finne i ulike medier, hvor islam assosieres med terror og 

vold. AMJ anser den sanne islam for å være helt og holdent ikke-voldelig, og gjennom å 

presenteres seg selv som “muslimer for fred” søker de å bekjempe assosiasjonen mellom 

islam og vold. Denne assosiasjonen kommer som mangel på kunnskap om islam, og denne 

assosiasjonen er en grunnleggende feiltolkning av islam ifølge AMJ (Carroza Moraga, 2018, 

41).  

 

Fredsarbeidet i Norge består av blant annet av interreligiøse dialogmøter, organiserte 

skolebesøk, åpen dag i moskéen og en årlig fredskonferanse. I interreligiøse dialogmøter 

treffes representanter for ulike religioner og diskuterer temaer knyttet til religion. Målet er 

ikke å kritisere hverandre på noen måte, men å fremme forståelse og respekt på tvers av 

religionene (Carroza Moraga, 2018, 47).  

 

Carroza Moraga understreker at dette fredsarbeidet kan ses på som en del av 

misjonsaktiviteten til ahmadiyya-bevegelsen, og at fredsarbeidet og misjon er sterkt knyttet til 

hverandre (Carroza Moraga, 2018, 48). Jeg vil understreke at selv om disse kan knyttes opp 

mot hverandre så er dette to ulike aktiviteter, særlig om legger til grunn skillet mellom direkte 

og indirekte misjon. Man kan se på fredsarbeidet som en form for indirekte misjon hvor AMJ 

presenterer seg selv som fredelige og harmoniske, og at dette appellerer til folk. Samtidig kan 

noe av fredsarbeidet tidvis være konfronterende på samme måte direkte misjon er, da det 

poengteres feil ved andre religioner og kritikk av andre tradisjoner forekommer. For 

eksempel kan det fremheves feil ved militante islamister i denne typen arbeid.  
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3. Feltarbeidet – kilder og metode 
 
Dette kapittelet vil presentere materialet, altså kildene, som danner grunnlaget for denne 

oppgaven. Ved siden av studiet av faglitteratur er materialet i stor grad innhentet gjennom 

feltarbeid. Målet med oppgaven er å gi en kvalitativ undersøkelse av et utvalg av norske 

ahmadiers misjonsaktivitet og deres opplevelse av hvordan det er å drive misjon i Norge. For 

å nå denne målsetningen har feltarbeid i form av både intervjuer og deltagende observasjon 

vært helt nødvendig. I tillegg til feltarbeid har jeg sett på misjonslitteratur og ulike kilder 

AMJ utgir på nett. Først i kapittelet vil jeg peke på hvorfor en kvalitativ undersøkelse i form 

av intervjuer og deltagende observasjon har vært nødvendig for prosjektet, og hvordan 

arbeidsmetoden har vært med på å forme både prosjektet og forskerspørsmål på en 

grunnleggende måte. Videre vil jeg diskutere utvalget av informanter, og forklare hvordan jeg 

kom i kontakt med dem og begrunne hvorfor de er relevante for oppgaven. Siden vil jeg gå 

gjennom de ulike observasjonssituasjonene i oppgaven, og beskrive hvordan jeg brukte 

deltagende observasjon til å komme i kontakt med informanter. Til slutt vil jeg gå gjennom 

etiske betraktninger forbundet med oppgaven. 

 

3.1 Kvantitativ vs kvalitativ metode  
 

Jeg vil først poengtere at denne oppgaven med fordel kunne vært supplert av kvantitative 

undersøkelser for å gi innsikt i norske ahmadiers forhold til misjon. Denne undersøkelsen 

benytter seg utelukkende av kvalitativ metoder for å gi innsikt i forskerspørsmålene. Det 

kunne ha vært mulig å gjennomføre en kvantitativ undersøkelse om norske ahmadiers 

misjonsaktivitet, for eksempel ved å dele ut spørreskjemaer i moskéen som tok for seg 

spørsmål knyttet til misjon. Dette kunne ha gitt en bedre og mer presis innsikt i for eksempel 

spørsmål knyttet til hvor utbredt det er å drive misjon blant norske ahmadier, og andre 

spørsmål som kan belyses gjennom statistisk data. Stausberg og Engler argumenterer for at 

undersøkelser som tar for seg religiøse temaer i mange tilfeller ikke tar med seg relevant 

kvantitativ data, og at dette særlig er tilfellet i studier knyttet til mindre og marginaliserte 

religiøse miljøer. Kvantitative data om slike miljøer er særlig nyttig for senere forskning 

(Engler & Stausberg, 2011, 6). Dette er et poeng jeg mener er relevant for denne 

undersøkelsen, og det ville ha vært en styrke for undersøkelsen om den var supplert av et 
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kvantitative data. Samtidig krever denne typen undersøkelser større kapasitet enn det dette 

prosjektets rammer tillater, og slik sett var dette en type undersøkelse jeg raskt la fra meg å 

gjennomføre. For det første ville det kreve at jeg fikk tilgang til en arena hvor jeg kunne dele 

ut spørreskjemaer til et utvalg ahmadier, noe som fremstod som en utfordring i seg selv. 

Videre måtte jeg ha utformet et spørreskjema som presist kunne måle relevante statistiske 

data, som for eksempel hyppigheten av at ahmadier driver misjon på fritiden. Både 

utformingen spørreskjemaet og en tolkningsnøkkel for svarene fremstod som noe jeg manglet 

kompetanse til å utforme. Imidlertid sto bruk av kvalitativ metode igjen som et godt valg for 

denne oppgaven.  

 

Mens kvantitative metoder kan medføre større presisjon i måling av visse typer data, gir 

kvalitative metoder bedre innsikt i hvordan individer og grupper opplever og tillegger mening 

til sosiale og menneskelige fenomener (Engler & Stausberg, 2011, 7). I lys av dette vil jeg 

understreke at forskningsmetodene har vært med på å forme forskningsspørsmålene på en 

grunnleggende måte, da det ble naturlig å stille spørsmål som kunne belyses gjennom 

kvalitative arbeidsmetoder som deltagende observasjon og intervju.  

 

3.1.1 Deltagende observasjon   
 

Delene av feltarbeidet mitt som faller inn i kategorien “deltagende observasjon” brukte jeg i 

stor grad til å bli kjent med og få innpass i ahmadiyya-miljøet og komme i kontakt med 

informanter jeg senere kunne intervjue. Det er et viktig unntak til denne trenden, og det er 

turen til en stand AMJ hadde på Grønland i Oslo en sommerkveld, hvor jeg fikk observere 

misjon i praksis i omlag halvannen time. Denne kvelden vil jeg behandle i sin helhet i kapittel 

8, med unntak av etiske betraktninger knyttet til denne kvelden som jeg vil komme tilbake til 

senere i dette kapittelet. I tillegg til denne turen har jeg vært på fredagsbønn i moskéen fire 

ganger og deltatt på et arrangement som het “Religionenes Dag”, hvor representanter for 

ulike store religioner var invitert til dialog med mål om å fremme gjensidig forståelse og 

respekt. Her foregikk det ikke i misjon i praksis, men dagen ga meg gode muligheter til å 

knyttet kontakter. Samtidig vil jeg nevne at “Religionenes Dag” kan settes i sammenheng 
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med misjon, men da som informasjonskampanje som kan settes i sammenheng med indirekte 

misjon, heller enn direkte misjon.   

 

Det er lite observasjon som benyttes som data til denne oppgaven, i forhold til mengden 

intervjudata som foreligger. Fangen påpeker at observasjonsdata i seg selv ofte er “rike”, i 

den forstand at du kan få bedre oversikt over et sammensatt bilde om man bruker observasjon 

som metode heller enn intervju (Fangen, 2004, 15). Dette betyr at man med observasjonsdata 

kan få innsikt i informasjon informantene ikke vil dele i et intervju, og at denne innsikten 

igjen gir en mer sammensatt og nyansert beskrivelse av feltet man studerer. Noen informanter 

kan være uvillige til å snakke om sensitive emner eller ha andre grunner til å unngå visse 

spørsmål. Videre er det utelukkende informantens subjektive forståelse og opplevelse som 

presenteres i et intervju. Gjennom observasjon kan man som forsker selv forsøker å gå utover 

informantenes egne opplevelser, og opparbeide seg egne erfaringer som igjen kan danne 

grunnlag for analyse. En viktig grunn til at jeg imidlertid ikke forsøkte å observere mer 

misjon i praksis var en etisk betraktning knyttet til forskerrollen, og at jeg følte at jeg ble for 

involvert i situasjonen, til tross for at jeg forsøkte å holde meg i bakgrunnen. Dette poenget 

kommer jeg tilbake til i delen knyttet til etiske betraktninger forbundet med prosjektet senere 

i kapittelet.    

 

3.1.2 Intervju 
 

Fordelen med lengre, kvalitative intervjuer er at de gir en unik mulighet til å opparbeide seg 

dybdekunnskap om informantenes perspektiver, blant annet ved at intervjusituasjonen gir 

muligheter til å be informanter følge opp utsagn. Om en forsker skal oppnå dette må 

intervjuet være et fruktbart samspill mellom intervjuer og informant, noe som krever at 

intervjueren aktivt stiller oppfølgingsspørsmål, kan svare på spørsmål fra informanten eller på 

andre måter er med i situasjonen (Esborg, 2005, 101). Dette er den arbeidsmetoden jeg har 

benyttet meg mest av i dette feltarbeidet, og det foreligger mye mer intervjudata enn noen 

annen data. Det er gjennomført ulike typer intervjuer med ulike informanter, men alle 

intervjuene har fulgt en semi-strukturert intervjuguide. Dette betyr at jeg hadde forberedt en 
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liste med spørsmål til den aktuelle informanten, men jeg fulgte ikke denne slavisk og tok opp 

ting som ble sagt underveis. 

 

Det foreligger mange ekspertintervjuer i denne undersøkelsen. Dette er intervjuer med 

informanter som har en spesiell oversikt over feltet, og som kan ha en spesielt analytisk 

innsikt (Davidsson-Bremberg, 2011, 335). Intervjuene med de fire offisielle misjonærene er 

ekspertintervjuer, ettersom de har en helt spesiell innsikt i hvordan det er å drive misjon i 

Norge. Disse intervjuene brukte jeg blant annet til å opparbeide meg mer kunnskap ved å 

stille spørsmål om faglitteraturen jeg hadde lest på forhånd, i tillegg til spørsmål knyttet 

konkret til misjonsaktivitet i Norge. Videre hadde både amiren og den nasjonale 

kontaktpersonen, eller Secretary of Tabligh som er tittelen på engelsk, også analytiske 

innsikter i spørsmålene mine. Intervjuene med amiren og de fire misjonærene er i tillegg 

lederintervjuer, ettersom de har lederstillinger innad i ahmadiyya-bevegelsen i Norge. Alle 

misjonærene har både tittel som misjonær og imam, så de har ansvar for å drive misjon i 

tillegg til å lede en menighet. Amiren er den øverste administrative lederen i Norge, og velges 

hvert 3. år på shura, årsmøte. Fangen poengterer at ledere på lik linje med eksperter har et 

mer analytisk blikk enn andre informanter, men samtidig at ledere gjerne kan ha et ønske om 

å formidle et bestemt bilde av sitt eget miljø (Fangen, 2004, 68). Som en motvekt til disse 

stemmene har jeg intervjuet fem ahmadier som på en eller annen måte er interessert i misjon, 

i tillegg til å ha intervjuet en lekperson som ikke har engasjert seg i misjon i større grad.  

 

Jeg har gjennomført totalt 16 intervjuer med 12 informanter. Fire av intervjuene ble 

gjennomført over telefon på grunn av avstanden, ellers ble alle gjennomført i personlig møte. 

12 intervjuer ble tatt opp på båndopptaker, mens det ble tatt notater underveis i fire intervjuer. 

Lydopptak ga en egen mulighet til å gå over intervjuene i etterkant, og de ga også en egen 

mulighet til å være til stede i samtalen. Under telefonintervjuene opplevde jeg det slik at jeg 

kunne ta notater underveis uten at dette var til større hindring for intervjuprosessen, blant 

annet fordi jeg ikke opplevde det som nødvendig med jevnlig blikk-kontakt med informanten 

under telefonintervjuet. Om lag halvparten av intervjuene har en varighet mellom en halvtime 

og tre kvarter, mens den andre halvparten har en varighet mellom en og to timer.  
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3.1 Informantene  
 

En av de viktigste forberedelsene til et feltarbeid er å velge ut og komme i kontakt med 

informanter. Som forsker bør man stille seg spørsmål om hvordan man kommer i kontakt 

med informanter, som kan på en god måte kan belyse prosjektets forskerspørsmål (Rossmer, 

2005, 59).  Jeg begynte feltarbeidet med å kontakte ahmadiyya-muslimsk studentorganisasjon 

ved Universitet i Oslo gjennom epost, og intervjuet kontaktpersonen der. Han ga tipset meg 

igjen om en stand jeg kunne besøke på Grønland, hvor jeg igjen kom i kontakt med to andre 

informanter. Parallelt til dette kontaktet jeg den offisielle mailadressen på hjemmesiden til 

AMJ i Norge, som ga meg kontakt med imamen i Oslo, amiren og den nasjonale 

kontaktpersonen. To misjonærene som ikke hører til i Oslo kontaktet jeg per telefon, og 

avtalte senere telefonintervjuer. En av misjonærene kom jeg i kontakt via Facebook da han er 

svært aktiv på nett, og kontakt via sosiale medier fremstod som en uformell og rask måte å 

etablere første kontakt, før informasjonsskriv og annen tyngre informasjon om prosjektet ble 

sent via mail.  

 

Utvalget av informanter har med andre ord til dels kommet til gjennom snøballsmetoden, som 

betyr at en informant har satt meg i kontakt med nye informanter (Fangen, 2004, 59). Dette 

gjør at man ikke helt har kontrollen over utvalget som forsker, og at man delvis lar seg styre 

av informantenes forslag. Denne metoden har dog vært uvurderlig for prosjektet, og viste seg 

å være en god måte for å komme i kontakt med nye informanter. Jeg kan argumentere for at 

imamen i Oslo har fungert som en slags portvokter for prosjektet mitt, da han introduserte 

meg for tre nye informanter. Jeg har imidlertid også kontaktet noen informanter direkte selv, 

og på den måten ikke latt én bestemt informant guide meg rundt i ahmadiyya-miljøet i Norge. 

Utvalget består i all hovedsak av ahmadier som på en eller annen måte er interessert i misjon. 

Det er ett unntak til dette, som er en informant jeg ble kjent gjennom en felles bekjent. Denne 

informanten var ikke særlig opptatt av misjon personlig, men hadde god innsikt i hvordan 

man organiserte og snakket om misjon i menigheten sin. Men denne informanten skiller seg 

betraktelig fra resten av utvalget ved at vedkomne ikke anså som en sentral del av å være 

ahmadi eller en form for religiøs plikt, noe alle de andre informanter i undersøkelsen svarte 

bekreftende på.   
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Bortsett fra en kvinnelige informant består utvalget utelukkende av menn. Jeg vil 

argumentere for at dette ikke er en svakhet i seg selv, men at det ville det ha vært utfyllende 

for undersøkelsen om det forelå flere intervjuer med kvinner. En av grunnene til 

mannsdominansen er at direkte misjon i all hovedsak utøves av menn innen ahmadiyya-

bevegelsen i Norge, og slik kan utvalget utale seg om hvordan det er å drive dette i Norge. 

Samtidig oppfordres kvinner i AMJ til å drive indirekte misjon, og å invitere andre kvinner 

med til ulike arrangementer i moskéen. For eksempel gjennomføres det en årlig hijab-dag i 

moskéen, hvor kvinnelige medlemmer av menigheten skal invitere med seg andre kvinner fra 

deres hverdag til moskéen. Innsikt i hvordan dette arbeidet foregår og mottas er noe denne 

undersøkelsen ikke gir i større grad, noe som henger sammen med mangelen på kvinner i 

utvalget av informanter.  

 

3.2 Tillitsbygging ved fredagsbønn  
 

Å være tilstede ved fredagsbønn var en viktig metode for å gjøre meg selv kjent med AMJ, i 

tillegg til at jeg kom i kontakt med informanter på denne måten. Thorbjørnsrud skriver at det 

er viktig å normalisere sitt nærvær når man går inn i et ukjent felt, hvor medlemmene ikke 

kjenner deg godt (Thorbjørnsrud, 2005, 33). De første gangene jeg deltok på fredagsbønn 

opplevde jeg det som at flere i menigheten så litt rart på meg, sannsynligvis fordi de var 

nysgjerrige på hvem jeg var og hva jeg gjorde der. Men ved å ha jevnlig deltatt på 

fredagsbønn ble jeg etter hvert bedre kjent i miljøet, og etter noen besøk opplevde jeg at flere 

kom og håndhilste enn første gang. 

 

Det er to bønnesaler i moskéen, hvor en er forbeholdt menn og den andre kvinner. I 

bønnesalen for menn er det i tillegg et gjestegalleri, hvor gjester kan overvære bønnen uten at 

de blir deltagere. Under mine besøk var det om lag 150 menn i bønnesalen for menn hver 

gang, mens antallet kvinner er ukjent for meg. Under mitt første besøk gikk jeg opp og satte 

meg på gjestegalleriet på egenhånd, og etter noen få minutter dukket det opp en ahmadi som 

hilste høflig og satt seg ned sammen med meg. Dette var en ung mann som hadde fått i 

oppdrag å ønske meg velkommen av noen eldre som hadde sett meg gå opp på galleriet, og 

han satt sammen med meg under hele bønnen. Han oversatte det som foregikk på arabisk og 
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urdu for meg, og kom med noen utfyllende kommentarer til prekenen. I tillegg snakket vi litt 

løst og fast om det være ahmadi i Norge, og jeg benyttet anledningen til å presenterte 

prosjektet mitt for han. Han syns dette var spennende, og vi ble enige om å gjennomføre et 

intervju før neste fredagsbønn.  

 

Det tredje besøket til fredagsbønnen ble overraskende relevant for tematikken til denne 

oppgaven, da prekenen direkte tok opp forhold knyttet til misjon. Dette var i slutten av 

oktober, og all medlemmer skal betale inn til teherik-e-jadid, «det nye programmet», innen 

utgangen av måneden. Derfor ble prekenen en fredag viet til dette emnet. Teherik-e-jadid er 

et misjonsprogram myntet på områder hvor ahmadiyya-bevegelsen ikke er sterke. 

Programmet ble stiftet på 1930-tallet av den andre kalifen, og er fortsatt i effekt i dag. Jeg vil 

gå detaljert gjennom dette programmet senere i kapittelet om misjonshistorie, men jeg vil 

poengtere at dette var noe som ble tatt opp i en preken her. Imamen påpekte at ahmadier har 

en plikt til å dele Ghulam Ahmad sitt budskap med alle mennesker, og at bidrag til misjon var 

en viktig måte å spre hans ord på. Dette var et tydelig eksempel på hvordan misjon blir tatt 

opp som et viktig tema i moskéen, og at det oppfordres til at AMJ sine medlemmer i Norge 

både selv er misjonerende og bidrar finansielt til misjon andre steder gjennom teherik-e-

jadid. Samtidig viser det hvordan man uventet kan komme over relevant data allerede i en 

tillitsbyggingsfase.  

 

3.3 Snøballsmetoden på Religionenes Dag  
 

Dette er et årlig arrangement som AMJ i Norge har arrangert siden tidlig 1980-tall, og det 

avholdes hvert år på senhøsten i moskéen i Oslo. Arrangementet er et større interreligiøst 

arrangement, hvor målet er å fremme respekt, forståelse, kunnskap og fred mellom ulike 

religioner. Det inviteres representanter for ulike store religioner, og året jeg deltok var 

sikhismen, hinduismen, islam, buddhismen og kristendommen representert. Det var 

opprinnelig invitert en representant fra det mosaiske trossamfunn som hadde akseptert, men 

hadde måtte avlyse grunnet krisemøter forbundet med terrorangrep mot en synagoge i 

Europa. For kristendommen stilte en prost fra Grorud i Oslo, islam var representert ved et 

høyt respektert medlem av ahmadiyya-bevegelsen i Norge, buddhismen var representert ved 
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lederen av Buddhistforbundet, sikhismen gjennom en talskvinne for Oslo Gurdwara og 

hinduismen gjennom lederen for Krishna-bevegelsen i Norge. Det var ingen andre islamske 

retninger som var representert. I tillegg var politimesteren fra Oslo tilstede.  

 

Det var et sted mellom 150 og 200 tilhørere til arrangementet. De fem representantene satt på 

et på et opphøyd podium, sammen med amiren for AMJ i Norge. Salen var hovedsakelig fylt 

med medlemmer fra AMJ, men det var et anselig antall besøkende som åpenbart var gjester. 

Først ønsket amiren velkommen, før han poengterte at arrangementet var ment å fremme 

forståelse og ikke skulle brukes til å fremme polemikk eller kritikk. Siden var det resitasjon 

fra Koranen før programmet startet. Den første delen arrangementet bestod av en serie 

innlegg fra de ulike representantene som tok opp forbindelsen mellom menneskeverd og 

religion, før det ble servert en varm buffet til alle gjestene. Under denne matpausen ble jeg 

introdusert til en norsk konvertitt av imamen i Oslo, som igjen introduserte meg for den første 

misjonæren som kom til Norge. Han har igjen fungert som en uformell samtalepartner, men 

ikke fungert som en formell informant av ulike grunner. Etter serveringen ble det åpnet for 

spørsmål fra publikum, hvor både gjester og medlemmer av AMJ stilte spørsmål. Til slutt var 

det stille bønn, etterfulgt av omvisning i moskéen for gjestene. Dette arrangementet vil jeg 

komme tilbake til som et eksempel noen informanter selv trakk frem som en form for misjon 

senere i oppgaven.  

 

3.5 Etiske betraktninger 
 

Feltarbeidsundersøkelser som deltagende observasjon og intervjuer må være gjennomført på 

en moralsk forsvarlig måte, da dette er en type forskning som på ulike måter kan påvirke dem 

man forsker på. Et mål må være at undersøkelsen ikke påfører informantene stress eller på 

annen måte noen ulempe ved å delta i forskningen (Kvale, 2007, 23). Dette er et poeng som 

gjør seg gjeldende for denne undersøkelsen særlig av tre grunner. For det første er dette en 

undersøkelse som tar for seg en gruppe menneskers religiøse liv, og religion er noe som oftest 

oppfattes som svært viktig og personlig for mennesker. Undersøkelser knyttet til religion kan 

derfor virke invaderende for informantene, og undersøkelsen må på grunn av dette være 

utformet på en måte hvor etiske hensyn særlig er tatt med i betraktningen (Fangen, 2004, 
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189). For det andre er dette en undersøkelse som tar for seg en minoritetsgruppe som 

opplever forfølgelse på grunn av deres religion. Som jeg tok opp i innledningen er 

ahmadiyya-bevegelsen i konflikt med mange andre muslimske grupperinger, blant annet som 

følge av at grunnleggeren Ghulam Ahmad påberoper seg profet-status. I tillegg opplever de 

konflikt med islamofobe-miljøer, og noen av informantene i denne oppgaven har vært i 

kontakt med politiet som følge av vedvarende konflikter med individer som har trakassert 

dem på grunn av deres religiøse oppfatninger. Med dette i tankene har det vært et viktig 

poeng for denne undersøkelsen at den ikke på noen måte kan bidra til at AMJ i Norge 

opplever økt konfliktnivå med andre grupper eller individer. Til slutt vil jeg trekke frem at 

ahmadiyya-bevegelsen i Norge er relativt liten. Forskning på mindre miljøer hvor individer 

lett kan gjenkjennes innad i miljøet må ta særlig hensyn til at forskningen kan påvirke 

gruppens indre dynamikk, og sørge for at informantene ikke møter negative reaksjoner fra sitt 

eget miljø (Kvale, 2007, 27).  

 

Det viktigste grepet for å imøtegå de etiske utfordringene var å anonymisere informantene, og 

gi dem konfidensialitet i størst mulig grad. Dette gjøres for å beskytte identiteten til 

informantene, og sikre deres privatliv. Å gjøre informanter ugjenkjennelige samtidig som 

man gjengir dem på en korrekt og fruktbar måte er en særlig utfordring i kulturvitenskapen, 

og en mye større utfordring i kvalitativ forskning enn i kvantitativ forskning (Aukrust, 2005, 

241). Anonymisering er i denne oppgaven gjort ved å utelate informasjon om navn, datoer for 

møter og arrangementer, yrkesbakgrunn og nøyaktig alder. Samtidig må jeg trekke frem at 

full anonymisering har vært umulig for enkelte av informantene. Dette er særlig gjeldende i 

forbindelse med lederskikkelser, som lett kan gjenkjennes innad i miljøet. Det er helt 

avgjørende for oppgaven at de offisielle misjonærenes syn på misjon blir dokumentert på en 

god måte, og full anonymisering av deres svar fremstod som umulig. Til tross for at disse 

personene kan gjenkjennes innad i AMJ vil jeg argumentere for at dette ikke medfører noen 

større ulempe for dem. De er lederfigurer med en høy status innad i gruppen, noe som gir 

dem autoritet i spørsmål knyttet til områder som religiøs lære og praksis, og jeg anser det 

derfor som svært lite sannsynlig at de vil møte negative reaksjoner fra ahmadiyya-miljøet 

ellers i Norge for å ha deltatt i denne undersøkelsen. Utad er de anonymisert etter beste evne, 

men jeg må trekke frem at ulike lederskikkelser er tidvis referert til ved tittel. Dette er gjort i 

tilfeller hvor de har uttalt seg som representanter for AMJ, og ikke som privatpersoner. Det er 
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videre lagt vekt på å ikke inkludere informasjon i oppgaven som kan tilspisse konflikter med 

andre grupper.  

 

Å informere godt om prosjektets mål og hva det ville innebære å delta var viktig både for å 

oppnå informert samtykke, og i noen tilfeller hjalp det overbevise informanter om å delta. Det 

var noen informanter som uttrykte skepsis til å delta i intervju av ulike årsaker før jeg fikk 

forklart hva prosjektet gikk ut på, hva intervjuet ville dreie seg om og hvordan det ville 

gjennomføres. En informant uttrykte for eksempel at han var redd for å si noe “feil” i et 

intervju, altså noe som var i strid med det andre i menigheten ville si. Da jeg informerte han 

om prosjektets mål, og samtidig forklarte at intervjuet hans ville dreie seg om hvordan han 

selv hadde drevet misjon og hans erfaringer med dette, ble han straks mer åpen for å delta i 

intervju. På denne måten var informasjon om prosjektet ikke bare med på å anskaffe 

informert samtykke fra informanten, men hjalp berolige informanten om selve deltakelsen. 

Jeg har ikke innhentet direkte samtykke fra alle deltagerne i observasjonssituasjonen på 

Grønland, men dette var uspesifiserte personer som opptrådde på en offentlig arena og derfor 

trengs ikke et direkte samtykke til å delta fra disse (Aukrust, 2005, 234). 

 

Til slutt vil jeg trekke frem et etisk dilemma som oppstod i forbindelse med 

observasjonssituasjonen på stand på Grønland, som kan knyttes til forskerrollen. Blant annet 

ble jeg dratt inn i en debatt mellom en informant og en forbipasserende på en måte jeg følte 

påvirket situasjonen i for stor grad. Informanten min søkte å inkludere meg i debatten, 

sannsynligvis som en høflig gest, og oversatte arabiske termer og forklarte ting som ble tatt 

opp i debatten. Dette gjorde at debatten påtok seg en unaturlig form, og den forbipasserende 

stilte etter hvert meg spørsmål om min mening om det som ble diskutert. Etter min mening 

gjorde dette informantens oppgave med å drive misjon for AMJ unødvendig mye mer 

komplisert som følge av min tilstedeværelse. Fangen skriver at man som forsker ikke kan 

unngå å påvirke situasjonen man observerer, men samtidig at man ikke skal være til for stor 

ulempe (Fangen, 2004, 146). Med dette i tankene søkte jeg derfor ikke å observere mer 

direkte misjon i praksis.  
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4 Misjonshistorie 
 

Ahmadiyya-bevegelsen er en sterkt misjonerende bevegelse, noe som har vært et trekk ved 

bevegelsen siden den ble startet i 1889. I første omgang startet man organisert misjon mot 

områder i Punjab og Amritsar. Ikke lenge etter søker man å nå mål som er lengre unna, og 

den europeiske misjonen starter på tidlig 1900-tallet (Ross-Valentine, 2008, 68). I dette 

kapittelet vil jeg først gi en oversikt over den tidlige splittelsen i bevegelsen, som igjen fører 

til fremveksten av to ulike grener av ahmadiyya-bevegelsen. Disse to grenene har egne 

misjonsorganisasjoner som fremmer ulike tolkninger av Ghulam Ahmads lære. Siden vil jeg 

forklare hvordan programmet teherik e-jadid ble grunnlagt av den andre kalifen, og hvordan 

dette programmet var særdeles viktig og fortsatt er viktig i dag for finansieringen av 

misjonsaktivitet. Jeg vil så greie ut om hvordan de i mellomkrigstiden etablerte seg først i 

Europa og siden i Afrika og Amerika. Til slutt vil jeg ta opp hvordan misjonen mot 

Skandinavia ble etablert i etterkrigstiden, og hvordan misjonen i Norge har utviklet seg.  

 

4.1 Den tidlige splittelsen  
 

I 1906 opprettet Ghulam Ahmad organisasjonen Sadr Anjuman, som var den første 

sentralorganisasjonen for ahmadiyya-bevegelsen. Det administrative ansvaret for ahmadiyya-

bevegelsen lå her, og organisasjonen hadde mange ulike ansvarsområder, som blant annet 

utdanning og velferd for medlemmene. Ifølge Al-wasiyyat, testamentet til Ghulam Ahmad, 

skulle Sadr Anjuman være ansvarlig for utbredelsen av læren til Ghulam Ahmad, og denne 

utbredelsen refereres til som «ahmadiyya-misjonen» i testamentet. Videre stod det skrevet at 

man skulle ha avsatte midler til å lønne misjonærer og finansiere nødvendig materiell til 

misjonsaktivitet. Sadr Anjuman er ifølge Jonker den første gjennomført profesjonaliserte 

muslimske misjonsorganisasjonen noensinne (Jonker, 2015, 24).  

 

Sadr Anjuman og ledelsen av ahmadiyya-bevegelsen ble gjenstand for maktkamp ikke lenge 

etter Ghulam Ahmads død i 1908. I følge Al-wasiyyat skulle Sadr Anjuman styre bevegelsen, 

men man utnevnte samtidig en khalifatul masih, messias etterfølger. Det var stor enighet om 

at den første khalifatul masih skulle være Hakim Noor ud-Din. Dette var en nær følgesvenn 

av Ghulam Ahmad, og blant de første som hadde avlagt bay'a til Ghulam Ahmad. Noor ud-
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Din var khalifatul masih i seks år før han døde i 1914, hvorpå det brøt ut en maktkamp om 

ledelsen av ahmadiyya-bevegelsen. Denne maktkampen førte til en splittelse av bevegelsen i 

to ulike retninger, som fortsatt er adskilte i dag (Hussein Khan, 2015, 64).  

 

På den ene siden av kampen stod Bashir ud-Din Mahmoud Ahmad, som var Ghulam Ahmad 

eldste sønn fra hans andre ekteskap. Han påberopte seg rett til å være khalifatul masih, og 

krevde at medlemmene av ahmadiyya-bevegelsen avla bay'a til han. Den andre siden ble 

ledet av Mohmmad Ali og Kamal ud-Din, som begge hadde vært følgesvenner av Ghulam 

Ahmad i lang tid. Denne fraksjonen ville at Sadr Anjuman skulle være den øverste autoriteten 

i bevegelsen og at avgjørelser som ble tatt kollektivt i dette rådet skulle være avgjørende. De 

ville også avskaffe posisjonen khalifatul masih. Mohammad Ali og Kamal ud-Din anklaget 

Mahmoud Ahmad for gaddi, et begrep som viser til at autoritetsposisjoner går i arv innen en 

viss slekt. Mahmoud Ahmad på sin side svarte med å erklære alle som ikke var på hans side 

for kafir, vantro (Ross Valentine, 2008, 56).  

 

Dette førte til at Mohammad Ali tok med seg en fraksjon ut av Qadian, hvor basen for 

bevegelsen lå. Ahmadiyya-bevegelsen ble altså splittet i to, og Mahmoud Ahmad og de som 

fulgte han ble igjen i Qadian hvor organisasjonen Ahmadiyya Muslim Jama'at ble dannet, 

som er bevegelsen i Norge i dag. Mohammad Ali utvandret til Lahore med et lite antall 

ahmadier, og startet Ahmadiyya Anjuman Ishaat-I-Islam, som fra nå av forkortes til AAII 

(Jonker, 2015, 30). AAII var i et klart mindretall. Hanson anslår at det var rundt 1500 

ahmadier som avla bay'a til Mahmoud Ahmad i Qadian da den offisielle 

innsettingsseremonien ble avholdt. På den andre siden var det kun omlag femti ahmadier som 

nektet å avlegge bay'a til Mahmoud Ahmad, og stilte seg på siden til Mohammad Ali og 

Kamal ud-Din (Hanson, 2017, 115).  

 

Denne splittelsen førte til at det oppstod to separate misjonsorganisasjoner knyttet til de to 

ulike fraksjonene, som vektla ulike sider ved Ghulam Ahmads lære og til en viss grad brukte 

ulike misjonsstrategier. I følge Jonker vektla AMJ millenarisme, tanken om et gudommelig 

rike på jorden, og den personlige statusen til Ghulam Ahmad og Mahmoud Ahmad. Særlig la 

de vekt på Ghulam Ahmads status som mahdi og masih. Disse trekkene ved den tidlige 
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misjonsvirksomheten til AMJ er særlig interessante å merke seg med tanke på den videre 

undersøkelsen av AMJs misjonsvirksomhet i Norge i dag. AAII på sin side vektla fornuft og 

rasjonalisme, og brukte spesielt interreligiøs debatt som plattform for misjon i sin tidlige 

misjon mot Europa. De fremhevet Ghulam Ahmads posisjon som en reformator, og tonet ned 

kravet om å være mahdi og masih (Jonker, 2015, 30).   

 

Samtidig er det flere likhetstrekk mellom organisasjonene, særlig med tanke på mål og 

hvordan de bygger opp misjonen. Begge organisasjonene har globale målsetninger, og har 

planer om å spre Ghulam Ahmads lære til hele verden. Dette gjelder også AAII, som til tross 

for deres relativt lave antall medlemmer søkte å etablere seg relativt raskt i Europa, Afrika, 

Amerika og deler av Øst-Asia (Hanson, 2017, 137). Begge organisasjonene siktet seg i første 

omgang inn på Europa, og Berlin og London er de første stedene hvor begge organisasjonene 

opprettet sine misjonsstasjoner. Her etablerte begge organisasjonene seg i løpet av tiden etter 

1912, da Kamal ud-Din, følgesvennen til Ghulam Ahmad som siden var med å stifte AAII, 

kom som første misjonær til London.  

 

4.2 Den tidlige misjonen mot Europa, Afrika og Amerika  
 

AAII, til tross for at de var i en minoritet, fikk et forsprang i misjonsvirksomheten mot 

Europa. Kamal ud-Din hadde dratt til London før splittelsen fant sted, og hadde blant annet 

startet en tidsskrift kalt Islamic Review hvor ahmadiyya-bevegelsen ble presentert. Han hadde 

også tatt over en forlatt moske i Woking, noen mil sør for London. Denne moskeen ble brukt 

som base for AAII i England gjennom hele mellomkrigstiden, og fungerte som 

misjonsstasjon i tillegg til å fungere som moske. Da splittelsen inntraff stilte Kamal ud-Din 

seg på siden til AAII, og det grunnarbeidet han hadde lagt ned før splittelsen ble en fordel for 

AAII. AMJ på sin side måtte starte på bar bakke, og sende nye misjonærer som måtte 

opprette egne misjonsstasjoner. Slik fikk AAII et særlig forsprang i England (Jonker, 2015, 

37).  

 

Begge organisasjonene hadde relativt god suksess med misjonsvirksomheten i Europa i 

mellomkrigstiden, og Berlin og London fungerer som base for misjonen mot resten av 
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Europa. Særlig i Berlin blir ahmadiyya-bevegelsen godt mottatt, og det er flere konvertitter i 

Tyskland enn i England. Bevegelsen blir omtalt i positive ordelag i aviser, og politikere 

utrykker sin støtte til bevegelsen (Jonker, 2015, 84). I Berlin har både AMJ og AAII 

problemer med trakassering fra andre muslimer, og aggressive protester holdes ved ahmadi 

moskeer. Dette førte til at opinionen stilte seg på siden til ahmadiene og bevegelsen ble møtt 

med sympati. Jonker kaller ahmadiyya-bevegelsen den dominerende formen for islam i 

Berlin i mellomkrigstiden (Jonker, 2015, 91).  

 

Selv om man opplevde mest lokal fremgang i Berlin, skulle London vise seg å være 

avgjørende for den videre globale satsingen. London var et knutepunkt for de engelske 

koloniene, og det var her man kom i kontakt med muslimer fra Vest-Afrika. Slik spredde 

ahmadiyya-bevegelsen seg til britiske kolonier i Vest-Afrika, og både AMJ og AAII opprettet 

misjonsstasjoner i dagens Ghana og Nigeria i løpet av 1920-tallet (Hanson, 2017, 123).  

 

Sammenlignet med den europeiske misjonen vant man flere konvertitter i de afrikanske 

koloniene. For det første rettet man seg i stor grad mot andre muslimer, som i større grad var 

mer åpne for å konvertere til ahmadiyya-bevegelsen enn europeiske kristne. Samtidig som det 

må nevnes at bevegelsen møtte en del fiendtlige reaksjoner fra andre muslimer også i de 

britiske koloniene i Vest-Afrika. Videre var det ikke uvanlig at man konverterte større 

folkegrupper i de afrikanske koloniene, mens man i Europa måtte jobbe for hver og en 

konvertitt. I Europa var religion ansett som et personlig valg, og en omvendelse til en annen 

religion var å anse som et høyst personlig anliggende. I de afrikanske koloniene var det ikke 

uvanlig at hele familier eller stammer konverterte samtidig (Hanson, 2017, 134).  

 

Det var og gjennom London at ahmadiyya-bevegelsen forflyttet seg til USA, og så videre til 

andre deler av det amerikanske kontinentet. Ahmadiyya-bevegelsen ble offisielt etablert 

offisielt i USA i 1920, da misjonsstasjonen i Chicago ble grunnlagt. Igjen fant bevegelsen 

størst suksess blant andre muslimer, og det var særlig blant afro-amerikanske muslimer man 

fant konvertitter. I løpet av 1920- og 1930-tallet etablerte man mange misjonsstasjoner langs 

østkysten av USA, og innen 1981 hadde man etablert 26 misjonsstasjoner over hele USA 

(Poston, 1992, 112).  



   
 

33 
 

 

Ettersom AMJ hadde et betydelig større antall medlemmer er det ikke unaturlig at denne 

organisasjonen med tiden fikk størst innflytelse, og overtok forspranget til AAII globalt sett. 

Det er særlig i 1920-årene at AMJ befester sin posisjon i Europa, og de får bygget egne 

ahmadiyya-moskeer i både England og Tyskland i denne perioden. Disse moskeene fungerer 

som misjonsstasjoner, hvor misjonærer blir boende for oppdrag som varer i ulike perioder, 

ofte over flere år. I tillegg er det flere velstående medlemmer fra ahmadiyya-bevegelsen i 

Qadian som sender barna sine på universitet i Europa, og disse studentene er svært ofte 

involverte i ahmadiyya-misjonen (Jonker, 2015, 44).  

 

4.3 Teherik e-jadid  
 

Mahmoud Ahmad så i mellomkrigstiden etter måter å øke støtten til AMJ på, da man ikke var 

i stand til å finansiere de ambisiøse målene man hadde om global misjon. Gjennom 

programmet teherik-e-jadid, den nye planen, ville han øke støtten spesifikt til 

misjonsvirksomheten. Planen var økt ekspansjon utover verden, og finansieringen av et 

robust, globalt nettverk krevde store summer. I tillegg til misjonsstasjoner i utlandet bygde 

man egne treningssentre for misjonærer i Qadian og investerte betydelig i trykkingen av 

litteratur til misjon (Hussein Khan, 2015, 81). 

 

Gjennom teherik-e-jadid ble medlemmene oppfordret til å donere generøst for at man kunne 

gjennomføre planen om økt ekspansjon. Dette kom i tillegg til andre finansielle obligasjoner 

de allerede hadde, som for eksempel zakat, almissen. I tillegg ble ahmadier oppfordret til å 

donere tiden sin, og bruke ferier, fritid og pensjonstiden på misjon (Jonker, 2015, 45). 

Mahmoud Ahmad oppfordret følgerene hans til å leve enkle, sparsommelige liv, og 

medlemmer med særlig god råd ble bedt om å la barna gå i trening til misjonstjeneste og vie 

betydelig deler av livet til ahmadiyya-misjonen (Hussein Khan, 2015, 82).  

 

5000 medlemmer av bevegelsen melder seg frivillig til dette programmet, og disse blir 

registrerte som mujahid, hellige krigere. Dette vitner om koblingen mellom jihad og misjon 

man finner i ahmadiyya-bevegelsen. Programmet var en stor suksess, og ut av ordningen 
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vokser det frem en sterk, verdensomspennende misjonsorganisasjon. Jonker skriver at 

suksessen til programmet vitner om den store viljen til personlig offer man finner blant 

ahmadiene, da mange fattige ahmadier i landlige Punjab ga relativt store deler av det de 

hadde for at bevegelsen skulle drive misjon utenlands. Teherik-e-jadid er fortsatt i funksjon i 

dag, og er fortsatt en av de viktigste finansieringskanalene til misjonsaktivitet. Programmet 

regnes som en av Mahmoud Ahmads absolutt største suksesser (Jonker, 2015, 45).  

 

En annen sentral utvikling for misjonsvirksomheten som fant sted under Mahmoud Ahmad 

var opprettelsen av et eget læresenter som tilbød en lengre misjonærutdanning i Qadian. 

Senteret stod ferdig i 1926, og profesjonaliserte misjonærene til ahmadiyya-bevegelsen i 

større grad (Ross-Valentine, 2008, 69). Utdanningen gjorde misjonærene bedre rustet til å 

møte tilværelsen som misjonær i et fremmed land, samtidig som utdanningen bidro til å 

standardisere misjonsvirksomheten til en viss grad. Poston beskriver den moderne 

misjonsutdanningen som finner sted i Rabwah. Misjonsutdanningen her er syv år lang, og 

inneholder blant annet kurs i bruk av masse-medier, islamsk teologi, de andre 

verdensreligionene, kontekstualisering av ahmadiyya-doktriner og språk. Blant annet skal 

enhver misjonær beherske engelsk, arabisk og et tredje valgfritt språk (Poston, 1992, 113).  

 

Utover 1930-tallet nådde både AMJ og AII relativt store deler av verden. En del av 

kildematerialet til Jonker er tidsskrifter fra denne tiden hvor det rapporteres om 

misjonsvirksomheten, og her finner man at misjonen spredte seg til Kina, Australia, Ceylon, 

Burma, Øst-Afrika, Mauritius, Vest-Afrika, USA, Persia og store deler av Europa i denne 

perioden (Jonker, 2015, 44). AAII hadde i Europa for eksempel etablert seg i Albania, 

Østerrike, Spania, Kroatia og Nederland, selv om mange av disse forgreiningen var 

midlertidige ettersom studenter i landet dro hjem eller konvertitter forlot bevegelsen. AMJ er 

i tilsvarende mange land i Europa (Jonker, 2015, 50). Begge organisasjonene driver i tillegg 

betydelig misjon mot områder i nærheten av Punjab, som Bengal, det sørlige India og 

Afghanistan (Ross Valentine, 2008, 69).  

 

 



   
 

35 
 

4.4 Etterkrigstiden og etableringen av den nordiske misjonen   
 

Andre verdenskrig førte naturlig nok til en betydelig nedgang i misjonsaktiviteten, og mange 

nettverk man hadde bygd opp i mellomkrigstiden forsvant. Et eksempel er hvordan det gikk i 

Berlin, hvor man mistet kontakten med mange konvertitter gjennom krigen, og AAII i Berlin 

for eksempel helt borte. Moskeene til både AAII og AMJ i Berlin var sønderbombet, og det 

tok mange år før de var gjenoppbygget. Til tross for all fremgangen man hadde hatt i 

mellomkrigstiden, startet man nå på mange måter på nytt (Jonker, 2015, 216).  

 

Både AAII og AMJ startet misjon mot Europa igjen raskt etter krigen, mens Øst-Europa var 

et vanskelig mål å nå på grunn av Jernteppet. Utover 1950- og 1960-tallet ble det dannet 

ahmadiyya-nettverk over store deler av Vest-Europa og i de fleste store byene. Det er i denne 

perioden AMJ får et betydelig større nærvær i Europa enn AAII og blir den klart 

dominerende grenen av ahmadiyya-bevegelsen her. Ved siden av aktiv misjon emigrerer 

særlig mange ahmadier fra AMJ fra Pakistan til Europa i denne perioden. Som nevnt 

fremhever AMJ Ghulam Ahmads status som både mahdi og messias, noe mange muslimer 

finner særlig støtende. AAII på sin side toner denne siden av Ghulam Ahmad ned, og søker 

forståelse hos andre muslimer. Som følge av dette ble særlig medlemmer av AMJ forfulgt i 

tiden etter delingen av India og Pakistan, og kalifatet ble flyttet fra Pakistan til England etter 

gjentatte dødstrusler mot kalifen. Dette har ført til at AMJ i mange tilfeller har blitt synonymt 

med ahmadiyya-bevegelsen i deler av Europa, og kunnskapen om AAII er relativt lav 

(Jonker, 2015, 220).  

 

En interessant person som forbindes med ahmadiyya-misjonen i etterkrigstiden er Zafarullah 

Khan. Han tjente som Pakistans første utenriksminister, var ordstyrer i FNs 

generalforsamling og var dommer i FNs internasjonale domstol. Det er tilfeller hvor han var 

med på å åpne dørene for ahmadiyya-misjonen, og brukte sin innflytelse for å støtte den. Han 

var en viktig medspiller for misjonen mot Europa, og respektert blant misjonærene (Ross-

Valentine, 2008, 75). Dette kan ses på som et brudd på den intern-personlige 

misjonsstrategien Poston skisserte, om enn et lite ett. Bruk av politisk innflytelse for å oppnå 

fordeler for spredningen av religionen er i tråd med den ekstern-institusjonelle strategien til 

Poston, og er således interessant å merke seg.  
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Zafarullah Khan var den som tok initiativ til at en ahmadiyya-misjonær skulle sendes til 

Norden, og Kamal Yousuf ble utpekt som ansvarlig for misjonen og leder av ahmadiyya-

bevegelsen i området i 1956. Dette gjør ahmadiyya-bevegelsen til en av de tidligste 

muslimske grupperingene som etablerte seg permanent i Norden (Jacobsen et al, 2015, 359). 

Kamal Yousuf er en helt sentral skikkelse i misjonen mot Norden. Han startet sitt arbeid i 

Sverige, men bidrar senere både til oppstarten i Norge og Danmark. Starten på 

misjonsarbeidet er tung, og det tar relativt lang tid før man ser store resultater. Det tar fjorten 

år før en svensk gren av ahmadiyya-bevegelsen blir offisielt godkjent av svenske 

myndigheter, og i 1970 blir Ahmadiyya Muslim Society of Sweden etablert. Under Yousufs 

ledelse bygges det en egen ahmadiyya moske i 1976, som er den første moskeen som føres 

opp i Sverige (Jacobsen et al, 2015, 361).  

 

Ahmadiyya-bevegelsen i Sverige publiserer en rekke skriftlig materiale som skal opplyse om 

bevegelsen og hva den står for. Blant annet starter den tidlige konvertitten Gunnar H. 

Eriksson tidsskriftet Aktiv Islam, hvor man presenterte ulike sider av ahmadiyya-bevegelsen. 

Tidsskriftet hadde artikler på svensk, norsk og dansk, noe som tyder på at publiseringen var 

ment for hele Skandinavia (Sorgenfrei, 2018, 92). I 1988 går konvertitten Christina 

Gustavsson i gang med en svensk oversettelse av Koranen, som er ferdig året etter (Jacobsen 

et al, 2015, 363). Å oversette Koranen til lokale språk er noe ahmadiyya-bevegelsen ofte gjør, 

og bevegelsen har totalt oversatt Koranen til mer enn femti språk (Ross-Valentine, 2008, 

223).  

 

Kamal Yousuf startet en gren av AMJ i Norge i 1958, etter at han det foregående året hadde 

tiltrukket seg konvertitter på en tur til Oslo. I den første tiden styrte Yousuf grenen i Norge 

fra Sverige gjennom brevkorrespondanse til konvertittene i Oslo. Ettersom bevegelsen vokste 

i antall ble en bygning på Frogner i Oslo tatt i bruk som moske i 1980. Denne moskeen ble 

bombet i 1985 av en nynazist under Ramadan. Angrepet førte ikke til personskader, men 

bygningen ble skadd og måtte renoveres.  
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4.5 Utviklingen i det norske misjonsarbeidet 
 

Informasjonen i denne delen er i detalj dekket i Strand (2015) sin masteroppgave «En pioner 

i Ahmadiyya Muslim Jama’at i Norge», men jeg vil gjengi den informasjonen som er mest 

relevant for denne oppgaven her. Tiden rett etter etableringen i Norge var en vanskelig tid for 

misjonen. Det var hovedsakelig Kamal Yousuf som alene stod for misjonsarbeidet, med noe 

hjelp fra konvertitter. Et betydelig problem var mangelen på engelskkunnskaper i den norske 

befolkningen i denne perioden, ettersom Yousuf selv ikke snakket norsk på den tiden. Derfor 

var det vanskelig å kommunisere med potensielle konvertitter, og det var vanskelig å 

frembringe AMJ sitt budskap. Det var noen konverteringer, men de fleste av disse falt fra 

etter en periode i bevegelsen (Strand, 2016, 23).  

 

Det er misjonsaktivitet utover 1960-tallet, særlig fra konvertitter, som fører til en viss grad 

frem. Særlig utdeling av pamfletter på universitetet i Oslo frembringer kontakt med noen 

interesserte. Utdelingen gjøres i relativt stor grad av enkeltindivider, som deler ut opptil 1000 

eksemplarer. Videre kontakter AMJ sine medlemmer media, og lykkes i å figurere i noen få 

intervjuer. I tillegg tilbyr man å komme til skoler for å tale om islam, men dette fører i liten 

grad frem. Dette er en periode hvor menigheten er svært liten, og teller i store deler av 60-

tallet totalt bare 3 medlemmer (Strand, 2016, 38).  

 

70-tallet er et bedre tiår for misjonsarbeidet til AMJ, som lykkes å være synlige i 

offentligheten. Døving omtaler AMJ som «islams talsmenn» på 70-tallet, og kobler dette 

blant annet til at bevegelsen lykkes i å publisere særlig mange avisinnlegg i denne perioden 

(Døving, 2004, 44). Dette er også en periode den norske grenen opplever vekst, hovedsakelig 

som følge av innvandring, og innen utgangen av tiåret er det noe over 100 medlemmer. 

Denne veksten, koblet med arrangementer som tabligh-dag, hvor alle medlemmene gikk ut 

og delte ut pamfletter, gjorde at bevegelsen ble lagt større merke til enn tidligere (Strand, 

2015, 44).   

 

Utover 80-tallet tar AMJ i bruke massekommunikasjon for å nå et større publikum med 

misjonen. Det har vært kringkastingsmonopol i Norge frem til nå, men ettersom det blir mer 
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og mer liberalt å kringkaste gjennom tv og radio benytter AMJ seg av denne muligheten til å 

drive misjon. Særlig var bevegelsen aktiv på nærradio i denne perioden, og holder ukentlige 

radioprogrammer kalt «Radio Islam». Det ble også opprettet en egen TV-kanal, kalt TV Islam 

Ahmadiyya, som ble lagt ut på visse frekvenser på lokal-TV på Østlandet (Strand, 2016, 48). 

Dette var den første bruken av moderne massekommunikasjon i forbindelse med misjon i 

Norge 
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5 Misjonsteologi  
 

Dette kapittelet vil ta for seg to ulike typer teologiske betraktninger som er avgjørende for 

misjonsaktiviteten til ahmadiyya-bevegelsen. For det første vil jeg kort peke på hvordan både 

islam og Ghulam Ahmads budskap er universelt, og hvordan denne universaliteten er et 

sentralt poeng for ahmadiyya-misjonen. Islam og budskapet til Ghulam Ahmad er ment til 

alle jordens mennesker, og dette innebærer en iboende misjonsbefaling. For det andre skriver 

Ghulam Ahmad og andre viktige lærde innen ahmadiyya-bevegelsen om konkrete teologiske 

begrunnelser for å drive misjon, og Jonker skriver at en av de viktigste pilarene ahmadiyya-

misjonen hviler på er Ghulam Ahmad sine ideer og tanker om misjon (Jonker, 2015, 14). Helt 

fra ahmadiyya-bevegelsens grunnleggelse hadde Ghulam Ahmad visjoner og drømmer som 

ble tolket som oppfordringer til misjon, og disse ble en viktig inspirasjonskilde for de første 

misjonærene som reiste ut fra Punjab. Ghulam Ahmad var også en svært aktiv forfatter, og 

flere av tekstene hans tar opp temaet misjon. Jeg vil videre greie ut om Al-wasiyyat, som er 

en av de mest innflytelsesrike tekstene Ghulam Ahmad forfattet som tar opp misjon. Siden vil 

jeg gå gjennom en kjent visjon Ghulam Ahmad hadde om en preken som skulle finne sted i 

London, og hvordan denne visjonen ble brukt som en begrunnelse til hvorfor de første 

misjonærene dro til nettopp London. Så vil jeg gå gjennom Ghulam Ahmads refortolkning av 

jihad, og hvordan denne refortolkningen har blitt gjentatt av senere kalifer. Til slutt vil jeg ta 

opp noen funn fra feltarbeidet jeg vil sette i sammenheng med millenarisme og eskatologi. 

 

5.1 Islams og ahmadiyya-bevegelsens universelle budskap   
    

At ahmadiyya-bevegelsen er såpass sterkt misjonerende henger sammen med hvordan 

Ghulam Ahmad og bevegelsen selv understreker islams universalitet, og anser at ahmadiyya-

bevegelsen er ment å skulle forene alle religioner (Ross-Valentine, 2008, 147).  Dette var et 

helt sentralt poeng omtrent for alle mine informanter, som de gjenga i en eller annen form på 

spørsmål om hvorfor det er viktig å drive misjon. En informant brukte en parallell til 

dagliglivet, og sa at man har en plikt til å dele informasjon om kjempegode tilbud med venner 

og naboer, slik også de kan ta del i disse tilbudene. På samme måte har man en plikt til å dele 

informasjon om frelsen man finner i islam og ahmadiyya-bevegelsen, slik at alle mennesker 
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får samme mulighet til å ta del i frelsen. Man har en plikt til å dele gode ting med andre 

mennesker, slik at andre får muligheten til nyte av samme gode ting.   

 

Et annet trekk ved ahmadiyya-budskapet informanter ofte understreket var hvordan 

ahmadiyya-budskapet kan utgjøre en positiv forskjell i verden for alle mennesker, uavhengig 

om man oppnår konvertitter eller ikke. Misjonsarbeid fremmer et budskap om brorskap, 

kjærlighet og medmenneskelighet, og dette er et budskap en polarisert verden sårt trenger å 

høre ifølge mine informanter. “Vi skal være en velsignelse for verden, og forene 

menneskeheten gjennom kjærlighet, bønn og medmenneskelighet” oppsummerte en 

informant det som. Dette vil føre til at verden preges mindre av hat, rasisme og konflikt, og 

vil universelt være et gode for alle uavhengig av om de godtar frelsen eller ikke. At dette var 

et poeng flere informanter trakk frem understreker den tette sammenhengen mellom 

fredsarbeidet Corraza-Moraga (2018) beskriver og misjonsarbeid, og hvordan dette er 

overlappende aktiviteter.  

 

5.2 Al-wasiyyat 
 

En av tekstene som har vært mest innflytelsesrik for ahmadiyya-misjonen er Al-wasiyyat, 

testamentet. Dette var en tekst Ghulam Ahmad skrev i 1905 etter at han hadde fått en visjon 

om sin nært forestående død, og teksten forbereder bevegelsen på hans bortgang. Den tar 

hovedsakelig for seg hvordan ahmadiyya-bevegelsen skal styres etter hans død, og gir 

bevegelsen instrukser for hvordan et administrativt styre skal velges etter hans død. Teksten 

handler også om hvordan den videre misjonsaktiviteten skal bygges opp og finansieres 

(Hanson, 2017, 114). Denne teksten fungerte altså som en organisatorisk mal for den videre 

utviklingen av misjonsorganisasjonen, og fordringer som finnes her brukes fortsatt av AMJ i 

dag.   

 

Et sentralt punkt i Al-wasiyyat er opprettelsen av bahishiti muqbara, den himmelske 

kirkegård. Ghulam Ahmad hadde en visjon om en gravplass som var rikt utsmykket i sølv, 

hvor medlemmer av bevegelsen skulle hvile sammen etter døden. Som følge av denne 

visjonen ble det konstruert en kirkegård i nærheten av byen Qadian. Denne kirkegården 
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skulle være åpen for medlemmer av ahmadiyya-bevegelsen som hadde utvist særlig fromhet 

gjennom livet sitt og som var villige til å testamentere bort minst en tidel av den totale 

formuen sin til bevegelsen. Dette viste seg å bli en stor inntektskilde som ga store summer til 

bevegelsen. Slik ble den videre misjonsvirksomheten sikret en stabil finansiering (Hussein 

Khan, 2015, 73).  Ifølge Al-wasiyyat skal deler av inntektene fra bahishiti muqbara være 

øremerket utbredelsen av islam, utgivelsen av religiøse bøker, utbredelsen av kunnskap om 

Koranen samt betale for utgifter til misjonærer (Ahmad, 2005, 27).  Disse fire konkrete 

utgiftspostene Ghulam Ahmad nevner knytter seg direkte til ulike sider av misjonsarbeidet til 

AMJ. Trykking av religiøse bøker tolkes gjerne som trykking av Koraner, men også som 

annen misjonslitteratur som igjen brukes for å spre islam og kunnskap om Koranen.    

 

Ordningen med bahishiti muqbara blir fortsatt fulgt av AMJ internasjonalt så vel som i 

Norge. Gravlunden på Alfaset i Oslo er todelt for ahmadiyya-bevegelsen. En del av 

gravlunden kalles bahishiti muqbara og er foreholdt medlemmer som testamenterer bort 10% 

av sin totale formue til bevegelsen. Dette viser hvordan Al-wasiyyat fortsatt følges som en 

mal for lokale forgreininger av AMJ, og brukes som ledd i finansieringen av 

misjonsaktiviteten. De som blir gravlagt på bahishiti muqbara blir kalt moosi, som Gualtieri 

oversetter til pledger (Gualtieri, 2004, 25). I tillegg til å ha testamentert bort en tidel av sin 

formue, må en moosi ha betalt inn minst 10% av sin årlige inntekt i chanda, donasjon, og må 

ha levd et fromt liv. En moosi har en spesiell status innad i bevegelsen, og man ser på 

hvilestedet i bahishiti muqbara som en takk for bidraget de har gitt til bevegelsen.   

 

I 1906 opprettet Ghulam Ahmad organisasjonen Sadr Anjuman, som var den første 

sentralorganisasjonen for ahmadiyya-bevegelsen. Det administrative ansvaret for ahmadiyya-

bevegelsen lå her, og organisasjonen hadde mange ulike ansvarsområder, som blant annet 

utdanning og velferd for medlemmene. Ifølge Al-wasiyyat skal Sadr Anjuman også være 

ansvarlig for utbredelsen av læren til Ghulam Ahmad, og denne utbredelsen refereres til som 

“ahmadiyya-misjonen” i teksten. Sadr Anjuman er ifølge Jonker den første gjennomført 

profesjonaliserte muslimske misjonsorganisasjonen noensinne (Jonker, 2015, 24).  
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5.3 Ghulam Ahmads drømmer og visjoner 
 

Drømmer er generelt innen islam ansett for å kunne inneholde guddommelige åpenbaringer. 

Profeten Muhammads første åpenbaringer om Koranen kom gjennom en drøm, og han skal 

også ha tolket drømmer for sine følgesvenner, og tydet drømmenes guddommelige mening 

for dem. Dette går igjen innen ahmadiyya-bevegelsen, hvor drømmer og visjoner har en helt 

spesiell plass (Balzani, 2010, 294). Særlig viktige er Ghulam Ahmad sine drømmer, og han 

opplevde mange visjoner i drømme gjennom hele sin levetid. Det er vanlig at ahmadier har en 

utgave av boken Tadkhirah, memoarer. Dette er en kronologisk presentasjon av alle 

åpenbaringer, drømmer og visjoner Ghulam Ahmad opplevde i sin levetid, og gir en 

systematisk oversikt over åpenbaringene som kom i perioden 1870-1908, som er perioden 

han tar på seg rollen som religiøs reformator (Balzani, 2010, 296). Ghulam Ahmad sine 

visjoner er blant tegnene ahmadiyya-bevegelsen bruker til å begrunne at han både er mahdi, 

den rettledede og masih, messias.  

 

I en av sine mest kjente visjoner så Ghulam Ahmad seg selv preke foran en stor forsamling 

mennesker i London, som var hjertet av det britiske imperiet. I denne prekenen overbeviser 

han mange tilskuere om at ahmadiyya-bevegelsen står for den rette islamske læren, og 

visjonen ble tolket som et tegn på islams kommende triumf i Vesten. I visjonen var det 

mange hvite fugler rundt Ghulam Ahmad, og dette ble tolket som at det ikke var Ghulam 

Ahmad personlig som skulle holde denne prekenen, men at det var noen av hans følgere som 

skulle ta med seg islams sanne lære til London (Ross Valentine, 2008, 67). Dette er et 

eksempel på hvordan Ghulam Ahmad selv tydelig oppfordret medlemmer av ahmadiyya-

bevegelsen til å drive misjon, og den nevnte visjonen var en direkte grunn til at London ble 

valgt som mål av flere tidlige misjonærer (Hanson, 2017, 124). Denne fortellingen plasserer 

også bevegelsen nær datidens maktsentrum London, som var hovedstaden i det britiske 

imperiet og sentrum for et enormt kolonivelde.  

 

Religionshistorikeren Adil Hussein-Khan viser til en historie som viser hvor høyt Ghulam 

Ahmad verdsetter at hans følgere driver misjon. I historien får Ghulam Ahmad spørsmål 

rundt muslimer som ikke kan gjennomføre hajj, pilegrimsreisen, av ulike grunner og hva han 

tenker om dem. Til dette svarer han at hans hovedanliggende på jorden som utvalgt av gud 
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var å drive tabligh, og at dette også burde være andre muslimers øverste kall (Hussein Khan, 

2015, 79). I denne historien opphøyer Ghulam Ahmad tabligh til en religiøs plikt som nevnes 

i sammenheng med hajj, som er en av islams fem søyler. Dette viser et klart fokus på misjon, 

og hvor høyt misjon verdsettes av Ghulam Ahmad. 

 

5.4 Refortolkningen av mahdi og jihad 
 

Ghulam Ahmad refortolket rollen til mahdi og utøvelsen av jihad, noe som hadde stor 

innvirkning på misjonsvirksomheten. Mahdi tolkes av mange islamske lærde som en 

stridende figur som skal vende tilbake til jorden og kjempe mot urett på vegne av islam. 

Skikkelsen forbindes også med grunnleggelsen av et rettskaffent islamsk rike på jorden. 

Ghulam Ahmad hevdet å være mahdi, men samtidig hevdet han at dette var en tittel som ikke 

medførte at han var stridende i vanlig forstand. Hans kamp var intellektuell, og våpnene hans 

var ord heller enn sverdet (Hanson, 2017, 111). Det var ikke et jordisk kongedømme han var 

kommet for å grunnlegge, men heller vise en guddommelig vei til sann frelse.   

 

Ghulam Ahmad viderefører ikke-voldsteologien fra forståelsen av mahdi til forståelsen av 

jihad. Jihad deles av Ghulam Ahmad i to ulike deler, som minner om den klassiske 

sunnimuslimske forståelsen av jihad. Det som ofte kalles den store jihad er kampen mot nafs, 

selvet eller egoet. Dette handler om å vie livet sitt til gud samtidig som man kjemper mot 

selviske lyster og ønsker. Den andre delen av jihad, som ofte omtales som den lille jihad, er 

en kamp mot ikke-muslimer og vantro. Dette har vanligvis blitt tolket som en form for 

militær kamp. Denne delen refortolker Ghulam Ahmad til å handle om å spre islam gjennom 

misjon, og å overvinne fienden ved å konvertere dem til islam. Den eneste formen for 

krigføring Ghulam Ahmads lære tillater er forsvarskrig, og angrepskrig i noen form er aldri 

tillatt (Ross Valentine, 2008, 189). Imamen i Oslo utbroderte videre i et intervju at 

forsvarskrig som skal klassifiseres som jihad må være et forsvar av religionsfriheten, altså at 

angrepet må være et angrep på islam. Et angrep på en islamsk stat som kommer av politiske 

årsaker vil aldri forsvares gjennom jihad, det vil være en politisk krig og vil aldri kunne være 

hellig.   
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Denne refortolkningen av den lille jihad var det første store stridsspørsmålet med andre 

muslimer, hvor Ghulam Ahmads refortolkning ble ansett som ekstrem og i strid med 

gjeldende forståelse av jihad. Ifølge en av mine informanter var det vanlig på Ghulam 

Ahmads tid at det ble utstedt fatwa, religiøs domsavsigelse, for å ta livet av hvite britiske 

kolonister. Denne praksisen tok Ghulam Ahmad kraftig avstand fra, og hevdet at jihad fra nå 

av utelukkende skulle føres med penn. At jihad skal føres med penn betyr at man skal 

overvinne fienden med ord og argumenter, heller enn våpen. Denne tolkningen av jihad 

gjorde Ghulam Ahmad selv til mål for andre militante muslimer, som støttet praksisen med å 

angripe vantro. Det er altså ikke Ghulam Ahmads krav om å være masih eller mahdi som i 

første omgang utløser konflikt med andre muslimer, men denne refortolkningen av jihad.   

 

Poston skriver at ahmadiyya-misjonen preges av en tydelig intern-personlig strategi, og 

trekker frem nettopp denne refortolkningen av jihad som et trekk man finner i utviklingen av 

en intern-personlig misjonsstrategi. I møte med en overlegen kolonimakt ville en ekstern-

institusjonell strategi ikke føre fram, siden man var så underlegen både militært og politisk. 

Det ville være umulig å overvinne andre religioner i området om man utøvde militært eller 

politisk press som et ledd i misjonsaktiviteten. Ikke-volds teologien forbundet med jihad og 

mahdi til Ghulam Ahmad er en anerkjennelse av at dette, mener Poston. Det er en nødvendig 

tilpasning til de historiske forholdene at islam ikke lenger kan spres gjennom krigføring, men 

utelukkende gjennom ikke-voldelig misjon (Poston, 1992, 112).  

 

Denne refortolkningen var noe av det første imamen i Oslo tok opp i den første omvisningen 

på moskéen jeg var på. Den var også gjenstand for en utstilling Lajna, kvinneforeningen, 

hadde satt opp på gjestegalleriet i bønnerommet. På et bord var flere figurer av ulike 

materialer som pappmasjé og treverk satt opp, som skulle vise jihad med ord og argumenter. 

Blant annet var det en figur av en fjærpenn med blekkhus med en snirklet utskjæring av ordet 

jihad i tre ved siden av. Dette viser hvordan jihad med penn er noe AMJ vil poengtere 

overfor sine gjester, og hvordan det er en del av Ghulam Ahmads lære de selv legger stor 

vekt på.     
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5.5 Eskatologi og millenarisme  
 

I forbindelse med Poston sin teori om ulike typer misjonsstrategi ble millenarisme og 

eskatologi trukket frem som kjennetegn ved ekstern-institusjonell strategi. Millenarisme 

kobler han opp mot et ønske om å innføre et gudommelig rike på jorden gjennom politiske 

virkemidler, og anser blant annet religiøs krigføring som et ledd i misjonsarbeidet. Denne 

typen millenarisme passer åpenbart ikke med AMJ sin type misjonsarbeid, men samtidig 

finnes det idéer om at et rettskaffent rike skal oppstå på jorden. Imamen i Oslo viste blant 

annet til en profeti Ghulam Ahmad hadde gitt, hvor han sa at AMJ ville være i majoritet 

globalt sett 300 år etter bevegelsens grunnleggelse. Det vil si at innen år 2189 skal AMJ være 

den største religiøse bevegelsen i verden, noe som medfølger mye makt. Men samtidig vil 

AMJ i denne tiden fortsatt være forfulgt, så tanken samsvarer ikke helt med at hele jorden 

styres av tanken om at hele jorden er et guddommelig rike.  

 

Denne tanken kan kobles opp mot misjon, da det nødvendigvis må misjoneres for at AMJ 

skal vokse som bevegelse, og profetien gå i oppfyllelse. Som nevnt i forbindelse med Ghulam 

Ahmad sin visjon fra prekenen i London ble denne profetien etterfulgt av AMJ sine 

medlemmer med konkret handling, og London ble utvalgt som misjonsmål som følge av 

denne profetien. På samme måte er det er rimelig å anta at man kan se noe av den samme 

effekten her, og at misjon til en viss grad inspireres av at AMJ vil være globalt dominerende 

om 300 år.  

 

Eskatologi defineres gjerne som læren om de siste tider. Dette er noe AMJ understreker at 

Koranen ikke sier noe om, og at islam som helhet ikke tillater at noen spekulerer i når 

dommedag vil komme. Her vil jeg bruke dette begrepet for å sette en del funn fra feltarbeidet 

i sammenheng med Postons teori. Det var overraskende mange informanter som tok opp 

mulighetene for at det norske samfunnet enten kunne gå under eller undergå radikale 

omveltninger som følge av en ny verdenskrig eller naturkatastrofer. Et eksempel på dette var 

en informant jeg snakket med i en periode det var sterke gnisninger mellom Nord-Korea og 

USA, noe han argumenterte for utgjorde en akutt fare for internasjonal atomkrig. Faren for 

naturkatastrofer kom også ofte opp under intervjuer, og igjen ble det nevnt en profeti av 

Ghulam Ahmad av en informant i forbindelse med dette. I denne profetien sa Ghulam Ahmad 
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at mengden naturkatastrofer nå ville øke, ettersom menneskeheten nå hadde tilgang til den 

fulle og hele sannhet. Gud ville etter han sende naturkatastrofer for å minne menneskeheten 

på dette budskapet, og dette ville være en hard måte gud oppdro mennesket på.   

  

Dette fokuset ble satt i sammenheng med misjon på særlig to måter. For det første ble det 

nevnt av noen informanter at en naturkatastrofe eller en annen stor omveltning i samfunnet 

ville være en oppvekker for majoritetsnordmenn, og minne dem om behovet deres for gud. 

Slik ville nordmenn igjen åpne seg i større grad for misjon og religiøse budskap. En annen 

informant brukte dette som motivasjon for å drive misjon ofte, da det var et poeng å spre 

budskapet så fort som mulig til så mange som mulig.  
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6 Misjonsstrategier   
   

I dette kapittelet vil jeg greie ut om ulike misjonsstrategier AMJ benytter, og vise hvordan 

misjonen drives på en taktisk og målrettet måte. For å gjøre dette vil jeg starte først med å 

greie ut om målsetningene AMJ har for sin misjon, da målene er avgjørende for hvordan 

strategien utformes. Deretter vil jeg gå inn på konkrete strategier som benyttes i det direkte 

misjonsarbeidet, og peke på hvordan AMJ benytter seg av ulike strategier i ulike situasjoner 

og mot ulike målgrupper. Dernest vi jeg trekke frem historiske omstendigheter som påvirket 

utviklingen av AMJs misjonsstrategier, og peke på hvordan Ghulam Ahmad ble påvirket av 

kristen misjon. Dette blir reflektert hvordan ahmadiyya-misjonen har helt fra begynnelsen 

fokusert sterkt på oversettelse av hellige tekster til lokale språk. Så vil jeg gå gjennom noen 

overordnede organisatoriske strategier, blant annet hvordan AMJ systematisk oppretter 

misjonsstasjoner som fungerer som springbrett for videre misjon. Jeg har valgt å ikke 

inkludere strategier forbundet med indirekte misjon, og heller behandle indirekte misjon som 

helhet i et eget kapittel senere. Dette kapittelet vil vise at AMJ benytter seg av nøye uttenkte 

og pragmatiske strategier i forbindelse med misjon.   

  

   

6.1 Målsetninger og målgruppe  
   

   

Som nevnt i innledningen var det i perioder tallfestede målsetninger om antall konvertitter 

knyttet til misjonsarbeidet til AMJ. Blant annet trakk jeg frem et eksempel i innledningen fra 

1990-tallet, da den fjerde kalifen satte som målsetning 1000 nye britiske konvertitter et 

bestemt år. Denne typen målsetninger har AMJ gått bort fra, ifølge mine informanter, og 

fokuset på antallet konvertitter som man hadde tidligere har blitt svekket med årene. Dette 

var fordi man ikke maktet å holde på mange av konvertittene man vant gjennom misjon, og 

mange av de som konverterte falt fra relativt hurtig. Et eksempel på denne trenden fra Norge 

er hvordan AMJ opplevde at flere flyktninger fra Balkankrigene ble med da de først kom til 

Norge på 1990-tallet, men at de fleste av disse relativt raskt forlot menigheten etter en stund i 

Norge. Mine informantene trakk heller frem 3 andre mål forbundet med misjon, som ikke er å 

vinne konvertitter. Nesten alle informantene mine trakk frem å informere om AMJ som 

bevegelse og å presentere bevegelsen i best mulig lys som viktige mål med misjonen, 
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samtidig som flere informanter sammenlignet misjon med å så frø. Dette betydde at 

konvertering ville komme som følge av en langvarig prosess, og det umiddelbare målet 

misjon var å starte denne prosessen.   

  

Dagens misjonsarbeid kobles altså sterkt til opplysningsarbeid, og målet er hovedsakelig å 

øke mennesker kjennskap til og kunnskap om ahmadiyya-bevegelsen. Mine informanter 

opplevde at nordmenn flest ikke kjenner til AMJ, og at svært få har noen kunnskap om 

særtrekkene ved bevegelsen. Derfor er det i første omgang viktig for AMJ at kunnskapen om 

bevegelsen økes blant befolkningen, og at bevegelsens særtrekk samtidig tydeliggjøres. 

Bevegelsen sammenblandes ofte med andre muslimske retninger når de misjonerer, og denne 

sammenblandingen er noe AMJ forsøker å motkjempe.   

   

Opplysningsarbeidet henger sammen med at de søker å presentere AMJ i best mulig lys, og 

ønsker at folk flest skal ha et positivt bilde av dem. Ifølge flere av mine informanter er det 

mange muslimer som skader bildet til islam gjennom sin oppførsel, både internasjonalt og 

nasjonalt. Blant annet pekte en informant på voldelige motdemonstranter i forbindelse med 

en SIAN-demonstrasjon, og sa at disse demonstrantene var vel så skadelige for islam som det 

SIAN sin demonstrasjon var. Denne typen hendelser bidrar til at mange nordmenn har at 

negativt bilde av islam, og misjon er en viktig måte å korrigere dette negative bildet på for 

mine informanter. At AMJ søker å fremstille seg selv i best mulig lys overfor 

majoritetsbefolkningen er sentralt for hvordan de utformer misjonen sin, og det er noe jeg 

viser til flere ganger gjennom oppgaven. En annen gruppe de ønsker å korrigere bildet sitt 

overfor er andre muslimer. Selv om AMJ sine medlemmer ofte møter svært negative 

reaksjoner fra andre muslimer, er arbeidet med å presentere AMJ i et godt lys overfor andre 

muslimer en viktig del av misjonsarbeidet.   

   

Gjennom å presentere AMJ i best mulig lys håpet informantene mine å plante frø hos 

tilhørere, som med tiden kan føre til konverteringer. Alle informantene mine fremhevet at 

konvertering er en langvarig prosess, som i neste alle tilfeller krever en form for religiøs 

oppvåkning fra konvertittens side. Konvertering ble beskrevet som en aktiv prosess, og den 

potensielle konvertitten må være oppriktig søkende for å være mottagelig for misjon. Raske 

konverteringer medførte ofte frafall, slik jeg beskrev tidligere, og derfor måtte målsetningen 

justeres. Derfor ønsker nå AMJ sine medlemmer å vekke en interesse for AMJ med sin 

misjon, som igjen kan være med å opprette en vedvarende kontakt med den interesserte. 
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Gjennom denne vedvarende kontakten kan man gjennom dyp diskusjon med den potensielle 

konvertitten frembringe en inngripende personlig forandring, som danner grunnlag for 

konvertering.  

  

Disse målsetningene er med på å forme hvem AMJ velger å rette misjonen sin mot. Flere 

informanter understreket at de unngikk å gå inn i lange, poengløse diskusjoner med 

polemikere som ikke har en annen agenda enn å skape konflikt. Om man møtte slike 

individer under misjon presenterte man på best mulig måte AMJ sitt budskap, før man høflig 

takket for seg og gikk videre. Misjon skal helst rettes mot individer som er mottagelige for 

misjon, eller som i det minste er oppriktig interessert i en seriøs diskusjon rundt AMJ sitt 

budskap. “Min jobb er å presentere budskapet på best mulig måte”, oppsummerte en 

informant, før han la til: “Jeg kan ikke tvinge mennesker til å lytte. Det er mellom Gud og 

dem hvordan sannheten påvirker dem”.    

  

En praktisk konsekvens av dette så man i tiden rundt flyktningestrømmen i 2015. Da kom det 

mange innvandrere til Norge fra muslimske land hvor det ikke er utbredte anti-

ahmadiyya tendenser. I følge informantene mine er innvandrere fra land som Pakistan og 

Afghanistan som regel klar over AMJ som en særegen gren av islam, og de er ofte allerede 

negativt innstilt til bevegelsen når de ankommer landet. Denne trenden gjelder ikke 

innvandrere fra land som Syria og Irak, hvor man er mindre klar over AMJ. Mine informanter 

har opplevd at misjon mot innvandrere fra disse landene fungerer godt, og at misjonen i større 

grad ble mottatt med åpenhet. Dette gjorde at man har fokusert misjonen inn mot denne 

gruppen i større grad enn mot andre grupper.   

  

Misjon mot majoritetsnordmenn oppleves i mange tilfeller som vanskelig av mine 

informanter, og nordmenn flest opplevdes som lukket for å diskutere religiøse forestillinger. 

Mange av informantene mine satt dette i sammenheng med de gode materielle forholdene i 

Norge, og en informant mente at den materielle velstanden gjorde at nordmenn glemte sitt 

behov for gud. Dette gjør at mine informanter har nøye uttenkte strategier i møte med 

majoritetsbefolkningen, som jeg vil gå gjennom i neste del av dette kapittelet.    

  

Til slutt vil jeg understreke tydelig at å vinne konvertitter er et klart mål for misjonen, og at 

det er et sterkt ønske i AMJ om at medlemstallet skal øke. Et tydelig tegn på dette var 

hvordan informantene mine hadde et helt bevisst forhold til at AMJ vinner flest konvertitter 
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fra andre muslimske retninger, og en informant beskrev misjon mot andre muslimer som den 

mest fruktbare misjonen AMJ kunne drive i Norge. Men konvertering anses som nevnt som 

et produkt av en langvarig prosess, som starter med at AMJ presenteres i et godt lys og 

deretter en vedvarende kontakt med en potensiell konvertitt. Derfor er ikke konvertering det 

uttalte hovedformålet med misjonsarbeidet, men heller et resultat man høster om man driver 

god misjon over langvarige perioder.   

      

  

6.2 Strategier knyttet til direkte misjon     
 

   

Å drive direkte misjon var noe mine informanter anser som en svært vanskelig øvelse, som 

krevde en forsiktig hånd for å ikke provosere eller virke hoverende. Direkte misjon er i 

utgangspunktet konfronterende, ved at den enten fremhever en religiøs tradisjon som hevet 

over andre eller viser til feil ved andre religiøse tradisjoner. Derfor er det viktig å drive den 

direkte misjonen på en måte som ikke tolkes negativt av mottakeren. “Nordmenn er 

grunnleggende negativt innstilt til misjon”, mente en informant, som mente misjon lett kunne 

oppfattes som et forsøk på å dominere eller påtvinge andre verdier og trosforestillinger. 

Denne tanken påvirker sterkt hvordan misjonsstrategier utformes av AMJ, og det å ikke støte, 

i den grad det lar seg gjøre, er første bud for misjonsarbeidet til AMJ.  

  

I lys av dette er det naturlig at AMJ i svært liten grad trekker frem negative konsekvenser for 

den de snakker med om vedkomne skulle avvise misjonen. For eksempel var det helt 

fremmed for mine informanter å ta opp helvete i forbindelse med misjon. En informant så på 

meg himmelfallent og begynte å le da jeg spurte om helvete noen gang ble nevnt under 

misjon. “Det ville heller være en type anti-misjon!” utbrøt han, mens han poengterte at 

misjon skulle oppleves som noe positivt. En annen informant fremhevet at det er gud som 

dømmer mennesker til helvete, og at ingen ahmadi har rett til å true noe annet menneske med 

helvete. Derfor understreker alltid AMJ fordelene ved bevegelsen, heller enn å poengtere 

eventuelle negative konsekvenser ved å ikke bli med.   

  

Samtidig vil jeg understreke at mine informanter ikke var redde for å poengtere feil ved 

andres trossystemer eller livssyn, også i forbindelse med misjon. For eksempel var det flere 
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informanter som poengterte at en norsk materialistisk livsstil var “tom”, og at de i forbindelse 

med direkte misjon fremhevet at livet ville bli mer fullverdig med AMJ sitt budskap. Dette 

pakket de inn på høfligst mulig måte for å ikke støte, som beskrevet ovenfor. Men samtidig 

ble dette tidvis tolket som en indirekte kritikk av enkelte de møtte i forbindelse med direkte 

misjon. Dette gjorde direkte misjon til en vanskelig balansegang, som krevde at man på en 

høflig måte poengterte at andre ville få det bedre hos AMJ.   

  

En informant trakk frem bruken av det han kalte de “store spørsmålene” i forbindelse med 

misjon mot majoritetsnordmenn. Dette var spørsmål forbundet med livets opprinnelse eller 

hva som hender etter døden. Denne typen spørsmål var en måte å åpne for diskusjon som 

gikk utover den materielle verden, og var et forsøk å dreie fokuset bort fra den materielle 

velstanden som finnes i landet. Dette hadde informanten særlig observert i forbindelse med 

arrangementet “Åpen Dag” i moskeen, hvor guiden stilte denne typen spørsmål til gruppen 

som ble omvist. Da omvisningen var over var det ofte flere som ble igjen, og diskuterte disse 

spørsmålene. Dette åpnet igjen for bedre muligheter til å drive målrettet direkte misjon.    

  

En svært tydelig strategi er at AMJ signaliserer og understreker en samstemthet mellom AMJ 

og det informantene mine kalte norske og vestlige verdier. Dette er et poeng jeg senere vil 

eksemplifisere ved å peke på misjonslitteraturen AMJ bruker, i kapittelet om direkte misjon. 

Men jeg vil understreke at dette er en uttenkt strategi kort også her. De fremhever blant annet 

at det ikke er noen tvang i islam, at det skal være likeverd mellom kjønn og at politikk og 

religion skal være adskilt. Dette gjøres for at bevegelsen ikke skal virke skremmende for 

nordmenn, og at den skal virke minst mulig fremmed. I tillegg er det en måte å signalisere at 

AMJ skiller seg fra andre islamske retninger, og på den måten distansere seg fra eventuelle 

negative fordommer nordmenn skulle ha mot islam. Denne formen for tilpasning til norske 

forhold og hvordan dette kan kobles til Learmans typologi fra kapittel 2 vil diskuteres 

nærmere i avslutningskapittelet. 

  

I møte med polemikere hadde en informant merket seg at polemikere ofte kom forberedt med 

liste med anti-ahmadi punkter, som de hurtig ramset opp uten videre diskusjon. For eksempel 

var det ikke uvanlig at polemiske muslimer fremhevet at Ghulam Ahmad var en falsk profet, 

og at AMJ tok feil om at Jesus overlevde korsfestelsen. Disse punktene ble hurtig fremført, 

uten at det ble for eksempel diskutert hvorfor Ghulam Ahmad var en falsk profet. Derfor 

hadde informanten nå begynt å holde fast diskusjonen til et av disse punktene når han møtte 
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polemikere, og søkte å nøye imøtegå argumentet til polemikeren før temaet skiftet videre. På 

denne måten kunne han faktisk starte en reell diskusjon med polemikeren, og gjennom 

oppriktig og dyp diskusjon kanskje forandre synet polemikeren hadde på AMJ.    

  

Et annen viktig strategi i møte med polemikere var å alltid beholde roen, selv i de mest 

opphetede situasjoner. Dette var noe mange informanter trakk frem som særdeles viktig, og 

en av misjonæren kalte denne øvelsen “å jobbe med hat”. Som allerede nevnt møter AMJ 

flere typer konflikter i forbindelse med misjon, og møte med islamofobi, rasisme og anti-

ahmadi innstillinger blant andre muslimer kan føre til skarpe konflikter. Under misjon måtte 

man fremstå som rolig selv i møte med stygge kommentarer, hvis ikke kunne dette skade 

AMJ sitt bilde. En informant beskrev å hisse seg opp som å synke ned på polemikernes nivå, 

og at dette ville vise at AMJ sine medlemmer ikke skilte seg fra opphissede, konfliktsøkende 

mennesker, noe som ville være sterkt beklagelig. Samtidig var det å beholde roen noe flere av 

informantene mine medga at var vanskelig, da provoserende oppførsel kan være vanskelig å 

håndtere. En informant fortalte en historie om en krangel han hadde havnet i som følge av en 

kommentar av at profeten Muhammad var pedofil fra en forbipasserende under stand. Dette 

plaget han i ettertid, og var noe han angret på. Denne strategien var veldig tydelig i 

observasjonssituasjonen av stand på Grønland, som jeg vil komme tilbake til i kapittelet om 

direkte misjon. 
 

Jeg vil til slutt trekke frem det jeg har valgt å kalle «passiv direkte misjon» som en egen 

strategi forbundet med direkte misjon. Dette var en måte noen informanter dreier samtaler 

med fremmede inn på AMJ, ofte på subtile måter. Dette åpner for muligheten til å drive 

direkte misjon. Dette var noe flere informanter benyttet seg av, og jeg vil beskrive et 

eksempel fra en misjonær sin variant av denne strategien her. Misjonæren hadde som vane å 

sette seg i situasjoner hvor det var naturlig at det oppstod samtale med fremmede, for 

eksempel ved å plukke opp haikere. I denne samtalen ville han bemerke at jobben hans var 

«misjonær» eller «imam». Dette var ofte nok til at folk ble nysgjerrige, og stilte spørsmål om 

hva dette innebar. Slik oppstod det en situasjon som åpnet for direkte misjon, som ble 

igangsatt av den andre parten. På denne måten fremstod han ikke som påtrengende, og folk 

var generelt åpne når han presenterte AMJ sitt budskap på denne måten. Samtidig vil jeg 

understreke at dette er en strategi som kan kobles til indirekte misjon, og dette er et poeng jeg 

vil diskutere i kapittel 9.  
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6.3 Påvirkning fra kristen misjon og oversettelser av hellige tekster  
 

   

Strategier knyttet til direkte misjon kan spores tilbake til den historiske konteksten rundt 

Ghulam Ahmad, som igjen påvirket hans tanker og lære om misjon. Han oppholder seg i 

Punjab den største delen av livet, et område som var under britisk kolonistyre. De britiske 

koloniene var gjenstand for det Ross-Valentine kaller aggressiv kristen misjon, som i det 

koloniale India var relativt suksessfull. Flere muslimer konverterte til kristendommen, og det 

virket som islam var i forfall i området. Den kristne misjonen ble ofte ført i en 

konfronterende stil, hvor misjonærer poengterte feil ved islam, og Jesu overlegenhet over 

Muhammad ble fremhevet. Videre delte kristne misjonærer ut mye kristen misjonslitteratur, 

og Bibelen var tilgjengelig på urdu, punjabi, hindi, kashmiri og persisk (Ross Valentine, 

2008, 44).   

   

Ghulam Ahmad påvirkes i stor grad av den kristne misjonen han ser rundt seg, og går ofte i 

debatt med kristne misjonærer. Gjennom sin posisjon som funksjonær i den offentlige 

forvaltningen hadde han og mye kontakt med en skotsk misjonsstasjon som var utplassert i 

nærheten av Qadian (Poston, 1992, 111). Det store nærværet av kristen misjon og suksessen 

deres førte til at Ghulam Ahmad tar til seg ulike elementer fra den kristne misjonen i det 

koloniale India, og modellerer ahmadiyya-misjonen etter denne. Et eksempel på dette er 

hvordan han lager lister med svar til den konfronterende kristne misjonen, og poengterer 

feilaktige antagelser de kristne misjonærene har om islam. Kristne misjonærer i området 

lagde og publiserte lister over hva de anså som feil med islam, så det er naturlig å se dette i 

sammenheng (Jonker, 2015, 15).   

   

En sentral annen misjonsstrategi som kan settes i sammenheng med kristen misjon i det 

koloniale India er å oversette tekster til lokale språk. Dette gjelder både tradisjonelle islamske 

tekster som Koranen, verker av Ghulam Ahmad og andre fremtredende ahmadier som den 

andre kalifen Mahmoud Ahmad. Mahmoud Ahmad lagde selv en engelsk oversettelse av 

Koranen med kommentarer, som er kjent som Farid-versjonen. Denne utgaven har igjen blitt 

oversatt til over 50 forskjellige språk (Ross Valentine, 2008, 222). Her er det klare paralleller 

til hvordan engelske misjonærer i Punjab oversatte Bibelen til lokale språk og spredde disse 

blant befolkningen. Dette er også noe AMJ i Norge har fortsatt på flere måter, som egen 

oversetting av Koranen til norsk, og oversettelser av tekster av Ghulam Ahmad.   
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Den første norske oversettelsen av Koranen utført av ahmadiyya-bevegelsen kom i 1996. 

Denne ble oversatt av en gruppe medlemmer som ble bedømt som tilstrekkelig lærde til å 

påta seg oppgaven, samt den daværende misjonæren. Arbeidet var velsignet og veiledet av 

den daværende kalifen Tahir, den fjerde kalifen. Det er et poeng for AMJ å ha egne 

oversettelser av Koranen. For det første følger de et eget nummereringssystem 

innen surer. Ahmadiyya-bevegelsen teller bismillah-setningen som et eget vers i hver sure, 

slik at hver sure har ett vers mer i begynnelsen enn andre oversettelser. Det ene unntaket er 

sure 9, som ikke starter med bismillah-setningen. Dette er kontroversielt, og noe andre 

muslimer ikke anser som korrekt nummerering. Imidlertid var det ingen av mine informanter 

som opplevde nettopp dette som et problem i møte med andre muslimer. Dette spekulerte 

informantene i at sannsynligvis kom som følge av manglende kunnskap om denne 

nummereringen.   

   

Jeg har også et inntrykk av at informantene mine var stolte av at den norske jama’at hadde 

produsert en egen oversettelse av Koranen. Dette ses på som et kjennetegn på en sterk og 

vital jama’at, og viste at det var lærde til stede, ifølge en informant. På Baitun Nasr er det 

samlet Koraner på flere titalls språk. Mange er dekorative og utstilt i montre rundt om i 

moskéen, mens enda flere er samlet i biblioteket. Som begrunnelse for den store samlingen på 

ulike språk poengterte imamen at Oslo var en flerkulturell by, og at AMJ pliktet å tilby en 

Koran på alle språk for dem som kunne gjeste moskéen.   

   

En moderne måte å tilby en norsk oversettelse av Koranen er nettsiden www.koran.no, som 

er en online utgave av Koranen som driftes av AMJ. Her er en arabisk resitasjon tilgjengelig 

som lydfil, samt at man kan lese den både på norsk og arabisk. I tillegg er det en 

søkefunksjon, hvor man kan søke både etter stikkord og nummere på surer og vers. Det er i 

tillegg mulighet for å laste ned 1996-utgaven gratis som pdf-fil. Dette gjør Koranen 

tilgjengelig for alle som kan norsk og har tilgang til internett, og gjør en norsk AMJ 

oversettelse av Koranen svært tilgjengelig. Søkefunksjonen gjør at man i tillegg kan lete i 

Koranen på en måte man ikke kan i en normal papir-utgave, og åpner således for en nye 

måter å studere og tilnærme seg teksten på, uten at dette er et tema jeg skal diskutere 

nærmere.    
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Koran-oversettelser henger igjen sammen med utdelingen av ulike former for litteratur, noe 

som er en svært vanlig misjonsstrategi (Poston, 1992, 135). Hos AMJ kan dette være alt fra 

mindre brosjyrer som forklarer korte læresetninger, til bøker som forklarer inngående 

teologiske poenger. Ahmadiyya-bevegelsen bruker mye ressurser på å spre litteratur, og 

donerer blant annet litteratur til biblioteker gratis (Ross Valentine, 2009, 223). Et interessant 

trekk ved dagens ahmadiyya-litteratur er at mye av den skrives for å demonstrere feil ved 

kristendommen, blant annet trekkes det ofte frem at Jesus ikke døde på korset (Ross 

Valentine, 2008, 224). Dette vitner kanskje om at noe ahmadiyya-litteratur fortsatt skrives i 

den polemiske stilen kristne misjonærer rundt Ghulam Ahmad brukte.  

   

6.4 Organisatoriske strategier   
   

En sentral strategi som presenteres i kapittelet om misjonshistorie er opprettelsen misjonsstasjoner, 

som igjen fungerer som springbrett for videre misjon mot nye land. Et eksempel på dette er hvordan 

Kamal ud-Din kom i kontakt med studenter fra kolonier i Afrika på universiteter i London, og disse 

studentene tok med seg ahmadiyya-litteratur tilbake til koloniene. Slik kom man i kontakt med det 

afrikanske kontinentet, og man omvender de første konvertittene i de afrikanske koloniene 

utelukkende gjennom utdeling av misjonslitteratur som finner veien fra London til Nigeria (Hanson, 

2017, 127). Det jeg vil legge til med tanke på denne strategien er at den hentes fra den kristne 

misjonen mot India i tiden til Ghulam Ahmad. Han var som nevnt i kontakt med en skotsk 

misjonsstasjon, og han så hvor viktig en robust misjonsorganisasjon var for å drive effektiv misjon 

over større distanser. Det samme gjaldt etableringen av egne treningssenter for misjonærer, som 

Ghulam Ahmad så var en stor fordel for misjonen (Jonker, 2015, 42).    

   

I lys av dette vil jeg trekke frem at den norske jama’at har status som en selvstendig jama’at, 

og at dette betyr at det forventes at den norske forgreningen driver sin egen misjon. Blant 

annet innebærer det at AMJ i Norge lønner sine egne misjonærer gjennom bidrag fra egne 

medlemmer. Det betyr også at AMJ i Norge må bidra til teherik-e-jadid, som er programmet 

som lønner misjonærer i områder hvor det ikke er en lokal jama’at som er sterk nok til å 

lønne en egen misjonær. Poenget jeg vil understreke er at den norske jama’at er ansvarlig for 

støtte av egen misjon, og må bidra til andre områder.      
   

Et viktig trekk ved oppbygningen av ahmadiyya-misjonen er at den er sterkt hierarkisk. Hvor 

man blir utplassert som misjonær bestemmes i sentralorganisasjonen, og lokale forgreininger 
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må sende inn rapporter om misjonsaktiviteten til kalifen (Ross Valentine, 2008, 216). Dette er 

også tilfellet i Norge, og er noe jeg vil presentere nærmere i delen om misjonær-stillingene i 

Norge. Jeg vil samtidig også trekke frem Poston sin teori om ulike misjonsstrategier, hvor 

nettopp en hierarkisk oppbygning og kontroll av misjonen er et sentralt trekk ved ekstern-

institusjonell strategi. Den hierarkiske oppbygningen av misjonsorganisasjonen til AMJ 

representerer et klart brudd med intern-personlig strategi, som er det Poston kategoriserer 

ahmadiyya-misjonen under. Hvordan AMJ kan plasseres i Poston sin teori om misjonsstrategi 

er noe jeg vil gå nøye gjennom fra flere perspektiver i det siste kapittelet.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
 

57 
 

7 Organisering 
 
I dette kapittelet vil jeg gi en oversikt over hvordan ahmadiyya-bevegelsens misjon i Norge 

organiseres. Dette vil jeg gjøre ved å først greie ut om misjonærstillingen, som er en særegen 

spesialiststilling som naturlig nok er svært involvert i misjonsarbeidet. Siden vil jeg greie ut 

om de ulike misjonsregionene landet er delt inn i, og hvordan det er samarbeid på tvers av 

disse områdene. Følgende vil jeg gå gjennom kalifens innblanding i det norske 

misjonsarbeidet, og peke på hvordan han har en overordnet kontrollfunksjon. Så vil jeg 

forklare hvordan posisjonen som tabligh-ansvarlig og individuelt initiativ er viktig for AMJ 

sin misjonsvirksomhet i Norge, før kapittelet avsluttes med en utgrening om finansieringen 

av misjonen.   

 

 

7.1 Misjonærstillingen 
 

I Norge er det fire lønnede misjonærer som er offisielt utnevnt av kalifen i London. Det er tre 

stykker som har tittelen missionary, som er den vanligste tittelen misjonærer i AMJ har 

internasjonalt. Over dem er det en missionary-in-charge, som oversettes med 

hovedsmisjonær innad i AMJ i Norge. Denne posisjonen er et bindeledd mellom kalifen og 

de andre misjonærene, da det er hovedmisjonæren som har direkte kontakt med kalifen. 

Hovedmisjonæren innehar det overordnede ansvaret for all misjon i Norge, mens de tre andre 

misjonærene har bestemte områder i landet de er ansvarlige for. Hovedmisjonæren er 

opprinnelig fra Pakistan, men har bodd i landet siden 2004. De tre andre misjonærene har 

vokst opp i Norge, og er enten født her eller kom hit i svært ung alder. Denne nye 

generasjonen med misjonærer fra Norge er de første misjonærene AMJ i Norge har produsert 

selv, ellers har det historisk sett vært utenlandske statsborgere som har fungert som 

misjonærer i landet. Dette er et viktig poeng med tanke på at misjonærene i landet i større 

grad nå kjenner norske forhold, noe som gjør misjonsarbeidet lettere.      
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En misjonær er en person som aktivt arbeider med å formidle et religiøst budskap på ulike 

måter, men hvordan dette gjøres kan variere. Ifølge mine informanter medfølger det ingen 

bestemte arbeidsoppgaver knyttet til stillingen som misjonær i AMJ, bortsett fra å spre islams 

lære på best mulig måte og poengtere at islam er et gode for menneskeheten. Hvordan man 

oppnår dette er i stor grad opp til en selv og dette avhenger av de individuelle 

omstendighetene misjonen drives under. Som et eksempel fortalte en misjonær som hadde 

vært stasjonert i Hviterussland at misjonen der ikke kunne drives åpenlyst, siden det var 

forbudt å drive misjon for islam. Derfor måtte han benytte sjanser han fikk i hverdagen hos 

medstudenter og andre bekjente til å drive misjon, men dette måtte samtidig gjøres på en 

diskret måte som ikke vakte for mye oppsikt. Slik sett ble misjonen i Hviterussland svært 

begrenset av de lokale forholdene, og det var opp til han på best mulig måte å fylle rollen 

som misjonær. Han trakk frem at han selv opplevde det som en enorm frihet å komme til 

Norge, hvor han i større grad kunne misjonere åpenlyst og finne nye måter å misjonere på.  

 

Misjonærene i Norge er også imamer for menigheter, som varierer i størrelse. Dette betyr at 

de har ulike oppgaver knyttet til stillingen som imam, og dette påvirker i hvilken grad de også 

kan jobbe som misjonærer. Imamen i Oslo er den øverste åndelige lederen i Norge, og har 

derfor svært mange som kontakter han om ulike saker. Et tydelig tegn på dette var hvor ofte 

det kom medlemmer av menigheten bankende på døren under intervjuene mine med han. 

Døren til kontoret hans er som regel åpen, og under intervjuene var det flere som kom innom 

og hilste, og spurte om de kunne ta opp noe med han senere. I tillegg kontakter mange 

medlemmer av AMJ fra hele Norge han via telefon og mail for råd. Som nevnt deltar det over 

hundre voksne menn i fredagsbønn i moskéen i Oslo, til sammenligning teller menigheten på 

Vestlandet totalt 14 medlemmer, inkludert barn. Det er derfor langt færre oppgaver knyttet til 

posisjonen som imam i dette området enn i Oslo. Dette gjør at de tre misjonærene utenfor 

Oslo er frie til å bruke mer tid på arbeidsoppgaver knyttet til misjon enn hovedmisjonæren er.  

 

Informantene mine trakk også frem på ulike måter at misjonærer alltid står til ansvar for Gud, 

og at Gud må være involvert i arbeidet for at det skal lykkes. En informant poengterte at man 

som misjonær i områder hvor det er lite faktisk kontroll med misjonsarbeidet kan lyve i 

månedlige rapporter om hva man gjør, men at dette vil føre til at Gud ikke vil velsigne det 

lille arbeidet man faktisk gjør. En annen informant trakk frem viktigheten av taqwa, 

gudfryktighet, og at en misjonærs arbeid må preges av samsvar i handlinger og tro. God 
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misjon har derfor som forutsetning at misjonærer lever gode, gudfryktige liv, og misjonens 

suksess i stor grad avhenger av dette. I lys av dette er det naturlig at regelmessig bønn og 

faste kom opp som viktige oppgaver for misjonærer under intervjuene mine, og at dette var 

noe alle informantene mine fremhevet. En informant poengterte at bønn hadde en tosidig 

funksjon for misjonsarbeidet. For det første forberedte bønnen misjonæren selv på å drive 

misjon ved å rense han, og for det andre påkalte bønn velsignelse fra Gud som styrket 

misjonsarbeidet videre. 

 

Selv om det er en viss grad av individuell frihet til å bestemme typer arbeidsoppgaver, vil jeg 

argumentere for at det foreligger en ganske klar forventning om hva man skal gjøre. Dette 

henger sammen med den relativt klare hierarkiske organiseringen av misjonen, som jeg skal 

greie ut om i neste del i kapittelet, men trekker frem nå i forbindelse med dette. Når 

hovedmisjonæren gir beskjed om at han forventer at visse typer arrangementer skal bli 

arrangert, så forventes det klart at misjonærene skal følge dette opp. Kommunikasjonen dem 

imellom former også i stor grad forventningene til innholdet i stillingen. I tillegg er det en 

klar forventning fra AMJ at man som misjonær bruker mye tid på stillingen, og at dette på 

mange måter er et livsverk. Viktige oppgaver misjonærene selv trakk frem og som jeg vil 

diskutere i detalj videre er å stå på stand, dele ut litteratur samt være aktiv på internett. En 

annen oppgave de trakk frem var å delta i det offentlige ordskiftet i aviser og media, men at 

dette var en vanskelig oppgave de i kun varierende grad oppnådde. Samtidig rapporterte 

særlig misjonæren fra Kristiansand at han i perioder hadde flere innlegg på trykk i lokale 

medier, blant annet tilsvar i forbindelse med islamkritiske-innlegg. Ellers trakk informantene 

frem at stillingen som misjonær krever en helhetlig tilnærming og at man måtte benytte 

muligheter man får i hverdagen. En informant trakk frem at han alltid plukket opp haikere 

som han kunne forsøke å ha en dialog med, en annen at han ofte forsøkte å komme i snakk 

med folk på offentlig kommunikasjonsmidler som buss og tog. Dette var dog vanskelige 

situasjoner for å drive misjon, som krevde de opplevde at krevde en fintfølende tilnærming 

for å ikke virke påtrengende, i tråd med nevnte strategi i kapittel 6.  

 

Et krav for å kunne bli utnevnt til misjonær er gjennomført utdanning ved et jamia, 

universitet. Dette er navnet på universitetene som tilbyr misjonærutdanning for medlemmer 

av AMJ i ulike deler av verden. Informantene mine anslo at det var rundt 13 jamiat i verden, 
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det var noen uklarheter rundt hvor mange det nøyaktig befant seg i Afrika. I 1999 ble det 

forbudt for utenlandske studenter å studere ved jamia i Rabwah i Pakistan, som er byen med 

den største andelen ahmadiyya-befolkning i Pakistan. Dette gjorde at man grunnla flere jamia 

rundt om i verden i tiden etter, og i 2005 ble den første jamia i England grunnlagt, etterfulgt 

av en ny i 2012. Det er her de tre misjonærene i Norge har gjennomført sin syvårige 

utdannelse, som ender med en grad kalt shahid, som kan oversettes direkte til “vitne”. 

Hovedmisjonæren hadde i utgangspunktet en grad kalt mobashir, “en som bringer godt nytt”, 

fra jamia i Rabwah. Dette er en fireårig utdannelse som ble innstiftet under den fjerde kalifen 

for å imøtekomme et økende behov for misjonærer. Hovedmisjonæren har i ettertid tar 

etterutdanning, noe som gir han arbeidstillatelse i Norge som religiøs spesialist. Både for han 

og tidligere misjonærer har utdannelsen fra jamia vært avgjørende for å få arbeids- og 

oppholdstillatelse. Men ettersom AMJ i Norge har blitt en sterk, selvstendig jama’at som 

produserer egne misjonærer er ikke dette lenger en problemstilling.  

 

Jamia er lukket for kvinner, og slik lukkes også posisjonen som misjonær for kvinner. Det er 

en egen madrasa, islamsk skole, for kvinner i Rabwah, men ellers er det ingen institusjoner 

som tilbyr religiøs utdanning for kvinner i AMJ. At kvinner ikke kan bli misjonærer 

begrunnet en informant med at kvinners største forpliktelse i livet ligger hos familien, og da 

først og fremst hos barna. Derfor kan man ikke kreve at kvinner forlater mann og barn for å 

misjonere på vegne av AMJ, noe det er vanlig at misjonærer i AMJ er nødt til å gjøre i lange 

perioder. En informant til denne oppgaven så for eksempel ikke faren sin på nesten åtte år 

som liten gutt, ettersom faren jobbet som misjonær i Sierra Leone.     

 

7.2 Misjonsområder 
 

I skrivende stund har AMJ delt Norge inn i fire hovedområder for misjon, og en misjonær har 

ansvaret for et misjonsområde hver. Hovedmisjonæren har både det overordnede nasjonale 

ansvaret og spesifikt ansvaret for misjon på Østlandet. En misjonær har nylig flyttet til 

Sandnes, og skal herfra starte en misjon på Vestlandet i tiden fremover. Sørlandet er det 

tredje misjonsområdet, hvor en misjonær nylig har blitt flyttet fra Oslo til Kristiansand for å 

ta over ansvaret her. Til slutt er Midt-Norge styrt fra misjonæren i Trondheim, hvor det drives 
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misjon hovedsakelig i Trondheim by, men også noe i områdene rundt. AMJ håper å åpne et 

misjonsområdet til i Nord-Norge med tiden, men ifølge informantene mine er dette et 

langsiktig mål som man ikke regner med å ha på plass før om flere år. Det krever mange 

ressurser å åpne et nytt felt, blant annet er lønnen til en misjonær en betydelig utgiftspost, 

som AMJ må ha dekning for i budsjetter, før man oppretter en egen misjon i Nord-Norge.  

 

Selv om landet er delt opp i ulike misjonsområder er det et tett samarbeid mellom de fire 

misjonærene, og det er omfattende møteaktivitet dem imellom for å diskutere og utvikle 

misjonsarbeidet. Det avholdes i all hovedsak ett møte i måneden mellom de fire, selv om 

omstendigheter ikke alltid tillater dette. De tre misjonærene som ikke hører til i Oslo drar ofte 

til Oslo for å delta i ulike arrangementer i moskéen, og da benytter de ofte muligheten til å 

gjennomføre dette møtet i forbindelse med slike turer. Møtet blir også gjennomført på 

telefon, slik at man slipper å reise helt fra Sandnes eller Trondheim til Oslo i ens ærend for et 

kortere møte. På møtet går de blant annet gjennom hva som har blitt gjort i den foregående 

måneden, og diskuterer i hvilken grad dette har vært effektivt. Konkrete ting som tas opp er 

for eksempel hvor ofte det har blitt arrangert stand den måneden og hvordan det ble mottatt, 

eller om det er visse steder hvor man bør misjonere mer eller mindre som følge av reaksjoner 

fra publikum. Særlig har man diskutert om Grønland er et trygt sted å drive misjon. Etter 

møtet skriver alltid hovedmisjonæren sin månedlige rapport som sendes til kalifen til London, 

hvor hovedmisjonæren oppsummerer hva som har skjedd i Norge den foregående måneden. 

Dette brevet får han alltid svar på, og hovedmisjonæren fremhevet for meg at svarbrevet 

alltid er signert med kalifens egen signatur. Dette svarbrevet kan inneholde både kritikk og 

anerkjennelse av det arbeidet som har blitt gjort, og er en viktig måte kalifen kontrollerer 

misjonsarbeidet til AMJ i Norge på.  

 

Denne møtevirksomheten reflekterer en ensretting av misjonsvirksomheten i Norge. Som sagt 

diskuteres effektive misjonsstrategier hyppig på disse møtene, og slik enes man om hvordan 

man skal drive misjon på tvers av landet. Det er også i dette forumet at hovedmisjonæren gir 

instrukser og retningslinjer for hvordan misjon skal drives. Blant annet har han foreslått at 

arrangementer man har i Oslo også skal holdes i andre byer, og han uttrykte i et intervju at 

han forventer at Religionenes Dag innen få år arrangeres i både Trondheim og Kristiansand, 

og at dette var noe han hadde gitt beskjed om til de andre misjonærene. Hovedmisjonæren har 
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som nevnt en klart høyere status over de andre misjonærene, og hva han foreslår på disse 

møtene blir tillagt sterk vekt. Samtidig er disse møtene et forum for diskusjon og 

videreutvikling, og eksempelvis har en misjonær fått gjennom mange nyvinninger med tanke 

på hvordan bruken av stand har blitt utviklet de senere årene.   

 

7.3 Kalifens rolle 
 

Misjonen sentralstyres fra kalifen i London til en viss grad, men han har ingen aktiv rolle i 

utformingen av misjonsaktiviteten i Norge, slik jeg tolker det. Et eksempel på dette er 

hvordan AMJ i Norge bestemte at Vestlandet skulle være neste misjonsområde som skulle 

åpnes. Den beslutningen ble tatt i første omgang mellom misjonærene og øverste 

administrative ledelse, som kom frem til at Vestlandet ville være det mest fruktbare området 

å starte ny misjon i. Dette forslaget ble så tatt videre til shura, årsmøtet, hvor landsstyret 

stemte over forslaget om å starte ny misjon på Vestlandet. Forslaget ble så vedtatt og 

budsjettert. Først da forslaget var helt ferdigbehandlet nasjonalt og planen om hvordan dette 

skulle gjennomføres var satt, ble kalifen kontaktet og hans råd etterspurt. Etter en tid kom det 

et brev tilbake som inneholdt både en godkjenning om å starte misjon på Vestlandet, i tillegg 

til noen forslag om hvordan dette skulle startes. Kalifen sin velsignelse fungerte med andre 

ord som en endelig godkjennelse om at arbeidet på Vestlandet kunne begynne, men han var 

personlig ikke involvert i utformingen eller planleggingen av dette arbeidet. Denne 

utviklingen tolker jeg som et klart tegn på en relativt sterk grad av autonomi for den norske 

grenen av AMJ til å organisere sin egen misjonsaktivitet, og kan ses på som et eksempel på 

det Ott (2015, 45) skriver om sterke lokale menigheter som er i stand til å forme 

misjonsarbeid i egne områder, som jeg trakk frem i kapittel 2.  

 

En annen viktig måte kalifen involveres i misjonsarbeidet på er under årskonferansen Jalsa 

Salana i London, hvor det avholdes et større møte mellom utenlandsmisjonærer og kalifen. 

Under dette møtet må misjonærer fra ulike deler av verden presentere hvordan de arbeider for 

kalifen og resten av misjonærene. Denne presentasjonen skal igjen skal være til både 

inspirasjon og informasjon for andre misjonærer, og gi innsikt hos alle misjonærer i hvordan 

misjonsarbeidet i ulike deler av verden foregår. Etter at presentasjonen er holdt, holder 
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kalifen et innlegg hvor han trekker frem de positive sidene ved presentasjonen, og hva han 

syns andre misjonærer kan lære av den. Samtidig peker han på sider av misjonen som han 

mener kan gjøres på en annen måte, eller på andre måter kommer med innspill som kan 

forbedre arbeidet. I tillegg til dette har hovedmisjonæren et personlig møte med kalifen om 

lag en gang i året, som også legges til Jalsa Salana. Dette møtet varer om lag en halvtime, og 

anses som et spesielt privilegium da dette ikke er noe alle misjonærer får. I dette møtet blir 

den helhetlige situasjonen for AMJ i Norge diskutert, og det er ikke bare misjon som tas opp. 

 

7.4 Tabligh-ansvarlig 
 

Under misjonærene er det særlig en viktig posisjon som har ansvar for misjon i de lokale 

menighetene om i Norge, som kalles tabligh-ansvarlig på norsk. Stillingen er delt i to, og det 

er en stilling knyttet til hvert kjønn, altså en tabligh-ansvarlig for menn og en for kvinner. 

Dette er individer som fungerer som primus motor for lokal misjonsaktivitet, og har flere 

oppgaver knyttet til misjon. Tabligh-ansvarlig for menn holder kontakt med medlemmer av 

menigheten som er aktive i misjonsarbeid, og arrangerer og informerer om når det arrangeres 

ulike aktiviteter, som utdeling av litteratur og stand. Blant mine informanter ble denne typen 

aktiviteter arrangert på ulike måter, og i det større Oslo-området brukte de appen Whatsapp i 

stor grad til dette. Andre steder ble det brukt vanlig telefonkontakt, per SMS og samtale. 

Videre oppmuntrer de tabligh-ansvarlige aktivt andre medlemmer av menigheten til å delta i 

misjonsarbeid, og holder kurskvelder hvor de tar opp ulike temaer knyttet til misjon, som for 

eksempel vanlige utfordringer man møter under misjonsarbeid eller konkrete hendelser 

knyttet til misjon i lokal området.  

 

Den kvinnelige tabligh-ansvarlige er en sentral pådriver for at kvinnene i menigheten 

inviterer andre kvinner med til ulike arrangementer. For eksempel inviterte min kvinnelige 

informant klassevenninner med til en Koran-resitasjon hun selv skulle holde i moskéen da 

hun var i skolealder. Videre holder den tabligh-ansvarlig også kurskvelder, hvor det blant 

annet tas opp hvordan de kan invitere andre til moskéen, eller forholde seg ulike hendelser i 

samfunnet. Et eksempel en informant trakk frem var en kveld de diskuterte hva man skulle si 

om man ble invitert med på Halloween-fest, som ble arrangert av den tabligh-ansvarlige 
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rundt Halloween. Dette var en mulighet til å fortelle andre kvinner om deres egen tro, og 

gjennom å fortelle om sin egen tro forklare hvorfor de ikke kunne delta på denne feiringen. 

Slik kunne de forhåpentligvis benytte anledningen til å drive en form for misjon, samtidig 

som de kunne høflig avvise en eventuell invitasjon. Kvinner i menigheten oppfordres også 

særlig til å invitere andre kvinner med på hijab-dagen som arrangeres hvert år i februar, samt 

Eid- og 17.mai -feiring i moskéen.  

 

7.5 Ad hoc-organisasjoner og individuelt initiativ  
 

Det opprettes også ad hoc-organisasjoner hvor dette gjør det enklere å drive misjon. Disse 

organisasjonene ledes av individer som naturlig knytter seg til konteksten organisasjonen 

oppstår i. Det klareste eksempelet på dette er studentorganisasjonen ved UiO, som drives av 

ahmadier som studerer ved UiO. Ifølge kontaktpersonen ble studentorganisasjonen opprettet 

utelukkende for det formål å lettere kunne drive misjon på campus på UiO, og var ikke ment 

å fungere som en sosial arena for ahmadier ved UiO i første omgang. Ved å ha en egen 

studentorganisasjon fikk man lettere tilgang til å holde stand på Fredrikke-plassen, og man 

kunne låne rom og aulaer hvor man kunne holde arrangementer som debatter. Denne 

målsetningen gjenspeiles i beskrivelsen studentorganisasjonen har lagt ut av seg selv på nett, 

hvor de understreker at organisasjonen har tre hovedanliggende. Organisasjonen skal “øke 

engasjementet til ahmadimuslimske studenter på UiO”, “øke interessen og forståelsen for 

islam blant studenter og ansatte ved UiO” og “presentere religionen islam og dens lære i sin 

rette form”.  

 

Min forståelse er at individuelt initiativ er avgjørende for den direkte misjonsaktiviteten som 

stand og utdeling av pamfletter, og at hyppigheten slike aktiviteter forekommer i stor grad 

avhenger av personlig pågang fra visse individer. Ahmadiyya-bevegelsen i Norge er relativt 

liten, og det merkes sterkt om pådrivere for misjon tar pauser fra arbeidet. En informant 

poengterte at hyppigheten av stand i Oslo hadde falt noe det senere året, og for å forklare 

dette pekte han særlig på to individer som hadde vært nødt til å trappe ned denne aktiviteten 

som følge av hendelser i livene deres. Disse to hadde vært sentrale både i organiseringen av 

stand i Oslo, og var også ansett som store ressurser å ha med på stand, ettersom de hadde lang 
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erfaring med dette arbeidet og var gode debattanter. At disse to hadde blitt borte fra 

misjonsarbeidet hadde merkes godt innad i AMJ, og informanten mente at deres fravær var 

utslagsgivende av særlig to grunner. For det første var de initiativtakere som tok første steg i 

å arrangere slike aktiviteter. Men minst like viktig var det at man hadde mistet individer som 

opptrådte som lederskikkelser på stand, noe som ifølge informanten igjen førte til at andre 

medlemmer uten samme erfaring kunne kvie seg for å delta. Dette viser hvordan endringer i 

misjonsarbeidet hos individer fikk ringvirkninger innad i AMJ ellers, og at individuelt 

initiativ er en viktig faktor for det direkte misjonsarbeidet.  

 

7.6 Finansiering  
 

Midlene som brukes til misjonsaktivitet samles inn fra menighetens medlemmer gjennom 

ulike måter, før midlene budsjetteres og godkjennes på årsmøtet shura. Den største 

inntektskilden er det medlemmene betaler i chanda, donasjon. Dette er en månedlig avgift 

medlemmene betaler inn til menigheten, som kalkuleres ut ifra hvor mye en tjener. Det er 

vanlig å betale enten en sekstendel eller en tidel av bruttolønnen, og for at medlemmene selv 

skal kunne regne ut dette finnes det kalkulatorer tilgjengelig på nett. Som nevnt i kapittelet 

om misjonsteologi er det visse medlemmer som testamenterer bort 10% av sin formue til 

AMJ, noe som gir dem en spesiell status som moosi. Inntektene fra denne ordningen går i stor 

grad uavkortet til misjonsaktivitet, slik det er nedtegnet i teksten Al-wasiyyat skrevet av 

Ghulam Ahmad.     

 

I tillegg til å finansiere misjonsaktiviteten i Norge på egenhånd, må AMJ i Norge bidra til den 

internasjonale misjonsaktiviteten. Som tidligere nevnt anses AMJ i Norge som en selvstendig 

og sterk jama’at, noe som betyr at det forventes fra sentralt hold at den norske jama’at bidrar 

til misjonsaktiviteten hvor AMJ ikke har etablert seg enda. Dette gjøres ved at medlemmene 

betaler inn et årlig beløp til programmet teherik-e-jadid, som jeg gikk gjennom i kapittel fem 

om misjonshistorie. Disse midlene samles inn til AMJ Norge før de sendes videre til London. 

Det er en frist hvert år den 31. oktober for AMJs medlemmer til å betale inn til programmet, 

noe som ble nevnt under en preken jeg var tilstede under en fredagsbønn. I motsetning til 
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chanda er det ingen bestemt sats forbundet med denne betalingen, og medlemmene betaler 

etter sin samvittighet og evne.  
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8 Direkte misjon  
 
Dette kapittelet vil presentere den direkte misjonsaktiviteten AMJ driver i Norge. Fokuset vil 

hovedsakelig ligge på stand-aktivitet, som er en form for misjon mange av mine informanter 

setter svært høyt. Jeg vil peke på hvordan praksisen rundt stand har med tiden utviklet seg 

gjennom interne diskusjoner innad i AMJ, og hvordan kompetansenivået som kreves på stand 

gjør at terskelen for å delta er høy. Siden vil jeg greie ut om utdeling av litteratur, og hvordan 

dette er en lavterskelaktivitet sammenlignet med stand. Jeg vil også trekke frem to eksempler 

på ulike misjonslitteratur AMJ deler ut, og vise hvordan budskapet i disse to eksemplene er 

vidt forskjellige og presenterer to svært ulike sider av AMJ. Til slutt vil peke på jeg en 

moderne form for misjon som foregår på nettet, og hvordan dette er en effektiv kanal for å nå 

mange mennesker.   

 

8.1 Stand 
 

Stand er betegnelsen informantene mine bruker om å sette opp et bord eller et paviljongtelt på 

et offentlig sted med mange forbipasserende, som brukes som en base for misjon i en periode 

fra et par timer til en halv dag. Teltet eller bordet er ofte omkranset av bannere med ordtak 

forbundet med ahmadiyya-bevegelsen, og et utvalg misjonslitteratur ligger tilgjengelig for 

publikum. Dette oppsettet er i første omgang ment å tiltrekke mennesker, som i nysgjerrighet 

vil komme bort og stille spørsmål. Slik vil det åpnes for diskusjon og misjon. Om det er få 

mennesker som er interesserte og det blir lite aktivitet rundt standen, vil man forsøke å se seg 

ut forbipasserende som virker mottagelige for samtale og nærme seg disse. Dette er en 

aktivitet som har høy status blant mine informanter, og det anses som en god gjerning å stå på 

stand.  

 

Informantene mine bruker hovedsakelig ordet “stand”, men i noen tilfeller refererte de til 

“informasjonsstand”. Blant annet så jeg dette begrepet brukt om et Facebook-event i 

forbindelse med en stand på Universitetet i Agder. Dette viser etter min mening noe av 

målsetningen med stand, som både er å misjonere på vegne av AMJ, men også øke folks 

bevissthet om AMJ som bevegelse. Som nevnt er det få nordmenn som har kjennskap til AMJ 
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som en særegen gren av islam, og misjonsaktivitet er en viktig måte for bevegelsen å øke 

nordmenns bevissthet generelt om AMJ på.  

 

Å stå på stand er som nevnt høyt aktet blant mine informanter, men det er også en aktivitet 

som medfører visse risikoer. Nesten alle informantene mine som har erfaring fra stand har 

hatt negative opplevelser med enten konflikt eller trakassering fra publikum. Det er i hele 

landet alltid en risiko for å møte mennesker med islamofobe holdninger på stand, eller 

mennesker som på andre måter er svært negative til religion generelt. Tett knyttet til 

islamofobe holdninger er rasistiske holdninger, som kan føre til konflikt når AMJ misjonerer 

åpenlyst på offentlige plasser. Flere av informantene mine har opplevd å bli utskjelt av 

ropende mennesker på stand. Det er også konflikter med andre muslimer, ettersom 

ahmadiyya-bevegelsen som nevnt oppfattes som kjettere og vantro av andre muslimer. Dette 

forekommer særlig ofte i bydeler av Oslo med en stor andel muslimsk befolkning, men dette 

er også noe som forekommer tidvis i både Kristiansands- og Trondheims-området. I 

Kristiansand hadde for eksempel en informant vært i kontakt med politiet om en bestemt 

muslimsk mann, som gjentatte ganger hadde møtt opp på stand og vært svært trakasserende. 

Dette er noe som gjør at terskelen for å delta i denne aktiviteten er høyere enn i andre 

misjonsaktiviteter.  

 

En annen grunn som gjør at terskelen høyere for denne aktiviteten henger sammen med 

kompetansenivået som kreves for å stå på stand. Det kan oppstå dype debatter om en rekke 

kompliserte emner, og man må være forberedt på alt fra komplekse teologiske diskusjoner 

med andre muslimer til diskusjon om livets opprinnelse med engasjerte ateister. Særlig med 

tanke på diskusjon med andre muslimer trengs det mye kunnskap om Koranen, islamsk 

historie, arabisk, hadith og en rekke andre emner knyttet til islam. En misjonær hadde for 

eksempel opplevd å bli avvist av mennesker fra arabisktalende land fordi han ikke kunne 

arabisk, bortsett fra det som var nødvendig for å kunne lese Koranen. Ettersom han med tiden 

lærte seg bedre arabisk selv og etterhvert kunne holde enkle samtaler, ble denne avvisningen i 

større og større grad borte. Dette demonstrerer noe av den spisskompetansen som kreves i 

misjonsarbeidet i et flerkulturelt land som Norge, og at kunnskap om mange språk er en klar 

fordel i misjonsarbeidet.       
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Hvordan stand drives er også et tydelig eksempel på hvordan ahmadiyya-misjonen er i 

konstant endring. Idéen til å bruke paviljongtelt med tilhørende bannere fikk en misjonær fra 

en frikirkelig misjonsgruppe som hadde satt opp et tilsvarende oppsett i Kristiansand sentrum 

for fem – seks år siden. Før det hadde AMJ utelukkende brukt små bord når de misjonerte på 

offentlige plasser. Med paviljongteltet og bannerne ble man et større blikkfang, og man 

tiltrakk seg på den måten flere mennesker. Med tanke på hvordan Ghulam Ahmad selv 

modellerte sin misjonsvirksomhet etter kristne misjonærer rundt seg, er dette et interessant 

eksempel på hvordan kristen misjon har påvirket AMJ sin misjon i det moderne Norge.  

 

Slagordene man bruker på bannerne er et tema som har vært oppe til diskusjon innad i AMJ, 

og med tiden blitt endret. Da man startet med bannere brukte AMJ opprinnelig korte slagord, 

som folk raskt skulle kunne lese. En misjonær la merke til at folk stoppet opp og leste 

slagordene, så da sluttet han seg til at slagordene like gjerne kunne være lengre siden folk 

allerede stoppet for å lese. Dette var en idé som møtte mye motstand, da flere han luftet 

denne idéen for mente at folk ikke ville orke å lese lange slagord. Etter flere runder med 

diskusjon fikk misjonæren lage bannere med lengre ordspråk, og prøvde dette ut med positive 

resultater. Det viste seg at folk stoppet og leste i like stor grad som før. Dermed anså man 

denne endringen som en suksess og nye bannere har med tiden formidlet AMJs budskap med 

lengre tekster, ikke bare med slagord. Endringen var basert på erfaring, og gjenspeiler 

hvordan misjonspraksisen også må forholde seg til interne diskusjoner innad i AMJ.  

 

Det trengs kommunal eller annen type tillatelse for å sette opp stand i visse områder, noe som 

ifølge informantene mine stort sett er lett å oppnå. Så lenge man søker i godt tid får man stort 

sett tillatelse, og søknadsprosessen er relativt enkel. Det var derimot i lang tid en utbredt 

oppfatning i AMJ i Norge at man bare kunne søke om kommunal tillatelse for helgedager, og 

derfor begrenset stand-aktiviteten seg til dette tidsrommet. For noen få år siden oppdaget en 

misjonær derimot at det ikke var noen begrensing de fleste steder for å søke om kommunal 

tillatelse på hverdager, noe som radikalt forandret hyppigheten AMJ holdt stand over hele 

Norge. En misjonær gikk for eksempel fra å holde stand en gang i uken til fire og fem ganger 

i uken, og det var et voldsomt trykk i perioden rett etter denne oppdagelsen ifølge mine 

informanter. Dette viser hvordan kunnskap om norske forhold bidro til å endre 

misjonsaktiviteten til AMJ, og kan settes i sammenheng med Learmans typologi fra kapittel 
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2. Jeg vil diskutere hvordan AMJ sin misjonsvirksomhet passer inn i Learmans typologi i 

detalj i avslutningskapittelet, men jeg vil kort poengtere at AMJ er minoritetsbevegelse uten 

detaljkunnskap om norsk forvaltning og lovverk og at dette direkte påvirket 

misjonsaktiviteten. 

 

Samtidig pågår det en viss debatt om effektiviteten rundt det å holde stand. Særlig i mindre 

befolkede deler av Norge er det tidvis veldig få forbipasserende, og selv byer som 

Kristiansand og Trondheim kan være rimelig folketomme på uværsdager om høsten og 

vinteren. Flere av informantene mine tok opp hvorvidt stand alltid var effektiv bruk av tid, og 

at man kanskje burde trappe ned på denne aktiviteten til fordel for annen type misjon. 

Imidlertid ble Oslo-sentrum fremhevet av informantene mine som et sted det nesten alltid var 

fruktbart å holde stand, da det nesten alltid var interesserte forbipasserende å diskutere med 

her.  

 

Å stå på stand er i stor grad eller helt lukket for AMJ sine kvinnelige medlemmer i Norge. 

Om det var tillatt for kvinner å stå på stand var noe informantene mine ga noe forskjellig svar 

på, men de var alle enige om at det ikke forekom at kvinner stod på stand i noen særlig grad. 

En informant oppsummerte det som at kvinner i utgangspunktet kunne stå på stand, men at 

dette ikke var å anbefale, fordi man risikerte å møte aggressive mannspersoner på stand. 

Dette var ikke noe han ville at menighetens kvinner skulle utsettes for, og fremhevet at det 

måtte være en tøff kvinne som stod på stand. Andre informanter sa rett ut at kvinner ikke 

skulle stå på stand, og at dette var en aktivitet kvinner ikke kunne delta i. Dette var blant 

annet svaret oppgavens eneste kvinnelige informant ga på det spørsmålet. Ingen jeg spurte 

kunne gi noen nylige eksempler på at de hadde sett kvinner på stand, selv om noen åpnet for 

at dette teoretisk kunne være mulig. 

 

8.1.1 Observasjon av stand på Grønlands Torg  
 

Jeg hadde blitt tipset av en informant om en stand jeg kunne besøke en sommerkveld på 

Grønland i Oslo. Standen stod på Grønlands torg samtidig som gaten hadde blitt sperret for 
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gatetrafikk, og det var satt opp mange boder i området rundt som solgte mat og andre varer. 

Det var et rikt folkeliv, luften var fylte med lukten av mat og musikk spiltes rundt om i 

gatene. Midt i dette stod et paviljongtelt med store bannere påskrevet ahmadiyya-slagord på 

hver side. Under paviljongen var det satt opp et bord med et utvalg ahmadiyya-litteratur, alt i 

fint, glanset papir. I nærheten av paviljongen var det en satt opp en stand for en muslimsk 

hjelpeorganisasjon, som samlet inn penger til krigsofre i Syria, og en bod hvor det stod en 

selger fra en større teleoperatør. Det hadde samlet seg en mindre folkemengde rundt 

ahmadiyya-standen, og jeg vil anslå at det var mellom fem og ti tilhørere i tillegg til de som 

aktivt deltok i de to debattene som jeg observerte ved standen.  

 

Det var allerede opphetet diskusjon da jeg ankom, og det tok noen minutter før jeg fikk 

introdusert meg selv. Inne i paviljongteltet stod en eldre AMJ-konvertitt som ledet an 

debatten, mens det satt fire yngre menn fra AMJ inne i teltet bak han. Utenfor stod det en 

norsk-pakistansk mann i midten av tyveårene og debatterte foran gruppen tilhørere. Den unge 

mannen som hadde sunnimuslimsk bakgrunn vil jeg videre kalle debattanten. Selgeren fra 

teleoperatøren hadde også sunnimuslimsk bakgrunn, og var jevnlig innom standen fra AMJ 

og deltok aktivt i debatten. At selgeren gjentatte ganger forlot jobben for å delta i debatten 

vitner om det store engasjementet ahmadiyya-misjonen vekker blant andre muslimer. 

Debattanten og konvertitten diskuterte i nesten en time i strekk, og debattanten avbrøt 

konvertitten gjentatte ganger og uttrykte med hevet stemme oppgitthet over konvertittens 

argumenter. Konvertitten på sin side møtte dette med en stor ro, lot seg ofte avbryte og møtte 

dette med et smil. Samtidig poengterte konvertitten tidligere avbrytelser da han ved en senere 

anledning ville beholde ordet, og da sa debattanten seg enig. Dette fremstod som innøvd 

teknikk fra konvertitten sin side, som i møte med opphissede debattanter brukte ro i tillegg til 

argumenter for å overbevise sine motstandere. Dette viste seg å være en effektiv teknikk for å 

skape en god tone, og debatten ble etterhvert avsluttet på en vennskapelig måte. Både 

debattanten og selgeren komplimenterte konvertitten for hans ferdigheter innen urdu og 

arabisk, samtidig som tonen hadde blitt vennskapelig og det ble utvekslet smil. Slik sett var 

debatten å betrakte som en seier, ifølge konvertitten. Til tross for at han ikke hadde klart å 

overbevise noen med argumenter, så hadde han klart å skape en broderlig tone med andre 

muslimer og fremmet et positivt bilde av ahmadiyya-bevegelsen. 
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Utenfor paviljongteltet stod det en eldre mann som representerte AMJ, som kom i kontakt 

med en mann tidlig i tyveårene med muslimsk bakgrunn. Denne aktøren vil jeg kalle den 

unge mannen. I denne debatten ble jeg dratt inn, da den eldre mannen inkluderte meg slik jeg 

beskrev det i feltarbeidskapittelet. Det første de diskuterte var tolkningen av bestemte vers i 

Koranen, som den eldre mannen oversatte fra arabisk til engelsk meg. Blant annet 

argumenterte de kraftig om et ord skulle oversettes til “perfected” eller “completed”, og 

mulige meningsforskjeller denne forskjellen kunne frembringe i verset. Debatten skriftet 

raskt tematikk, og de var innom en rekke ulike emner i korte perioder. Et emne de brukte noe 

lengre tid på var Jesus, eller Isa som de kalte han, og hvorvidt han døde på korset. Den unge 

mannen trakk frem flere historiske bevis for at Isa døde på korset, mens den eldre mannen på 

sin side argumenterte for at Isa overlevde korsfestelsen og levde videre som profet i Kashmir. 

Dette oppfattet den yngre mannen som så lite troverdig at han umulig kunne ta det seriøst, og 

debatten hadde nå utviklet en svært skarp tone. Den yngre mannen lo åpenlyst flere ganger av 

den eldre mannen i løpet av debatten. Den eldre mannen på sin side sukket høylytt og ristet 

oppgitt på hodet gjentatte ganger. Tonen ble mer og mer fiendtlig ettersom tiden gikk, og den 

yngre mannen gjentok flere ganger at den eldre mannen ikke er en ekte muslim. Etter hvert 

sier den eldre mannen at det ikke er noe poeng i å diskutere med en som verken er sympatisk 

eller oppriktig, og den unge mannen gikk til slutt bort mens han sa: “This is not islam”. 

Tonen i denne debatten utviklet seg på en helt forskjellig måte enn i debatten som foregikk 

ved bordet i paviljongen, og ble ikke på noen måte avsluttet vennskapelig. Dette var et 

tydelig eksempel på de konfliktfylte situasjonene ahmadier risikerer å oppleve i forbindelse 

med misjon, og at misjonsarbeidet ofte ikke fører frem.   

 

I tillegg til disse to debattene observerte jeg blant annet tilrop fra forbipasserende og andre 

som oppholdt seg i nærheten. I et tilfelle kom en mann fra standen til hjelpeorganisasjonen 

bort og stilte seg opp en meter bak ahmadiyya-standen. Etter en liten pause reiste han armene 

sine over hodet, og ropte høyt på engelsk at dette ikke var islam og at ahmadier ikke var ekte 

muslimer. Den unge mannen fikk flere støttende tilrop fra en gruppe menn som satt i 

nærheten mens han debatterte med den eldre mannen. Dette koblet med den høye 

temperaturen i debattene gjorde situasjonen tidvis kaotisk, og den generelle stemningen var 

som nevnt til tider konfliktfylt.  
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Ifølge informantene mine var dette en typisk kveld på stand på Grønland, og etter min 

forståelse var det særlig tre elementer som bidro til dette. For det første hadde det først og 

fremst vært diskusjon med andre muslimer, og i liten grad med ikke-muslimer. Dette er fordi 

ahmadiyya-standen tiltrekker seg hovedsakelig oppmerksomhet fra muslimer på Grønland, 

hvor andelen muslimer er høy i forhold til andre deler av landet. For det andre var det tilfeller 

av negativt ladet oppmerksomhet fra noen av disse muslimene, og informantene trakk særlig 

frem mannen fra hjelpeorganisasjonen som ropte bak standen som et eksempel på dette. At 

det var tilfeller av negativ oppmerksomhet på Grønland var ifølge informantene mine veldig 

vanlig, og noe de måtte regne med når de holdt stand i dette området. Det tredje trekket ved 

stand på Grønland de trakk frem som særegent var de livlige og temperaturfylte diskusjonene, 

og at det aldri var mangel på interesserte som ville høre på eller diskutere. Dette gjorde 

Grønland til det de omtalte som et godt egnet område til å holde stand, selv om det var vanlig 

å oppleve negativ oppmerksomhet her. For informantene mine var det med andre ord bedre å 

oppleve interesserte publikummere som tidvis medførte negativ oppmerksomhet, enn at ingen 

var interessert overhode.   

 

I tillegg til særtrekkene ved å stå på stand ved Grønland observerte jeg flere trekk jeg vil 

trekke frem som er vanlige for det å stå på stand på vegne av AMJ i Norge. Det var 

diskusjoner om en rekke ulike temaer, og alt fra lingvistikk, historie til tolkning av Koranen 

ble diskutert. Dette er i tråd med hva informantene mine har fortalt om å stå på stand andre 

steder i landet, og man må som nevnt være forberedt på å diskutere en rekke forskjellige, 

komplekse emner på stand. Det er også vanlig at det er en lederskikkelse på stand, som støttes 

av andre medlemmer fra AMJ som er mer eller mindre aktive i debatten. På Grønland satt det 

fire gutter inne i teltet, som hadde en mer tilbaketrukket rolle i debatten. De var der både for å 

støtte konvertitten under debatten, men også for å selv observere og lære om å stå på stand. 

For det tredje utviste AMJ sine medlemmer ro i møte med opphissede motdebattanter, om 

enn i varierende grad. Dette er noe en informant fra Kristiansand kaller “stand-modus”, som 

beskriver hvordan han på forhånd mentalt forbereder seg på å møte opphissede mennesker og 

negative kommentarer. Dette gjør at han er klar til å møte sårende og negative kommentarer 

med ro, og møte den type argumentasjon med rolig og rasjonell oppførsel. Det siste ble 

fremhevet av flere informanter som en veldig viktig egenskap for å kunne drive misjon for 

AMJ. 
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8.2 Utdeling av litteratur  
 

Utdeling av litteratur som brosjyrer og pamfletter er også en sentral misjonsaktivitet for AMJ 

i Norge. Dette gjøres hovedsakelig på to måter. Den måten det deles ut flest brosjyrer og 

pamfletter er gjennom posten, og AMJ i Norge regner med å sende ut om lag 300. 000 

pamfletter på denne måten i 2019. Den andre måten det hovedsakelig deles ut litteratur på er 

gjennom personlig utdeling, som foregår ved at to eller flere ahmadier samles i et bestemt 

område hvor de går og deler ut litteratur til forbipasserende. Som nevnt deles det også ut mye 

litteratur i forbindelse med stand, men på stand er debatt og diskusjon med andre det viktigste 

som foregår. Under utdeling av litteratur er det svært liten personlig kontakt med dem det 

misjoneres mot, og det er selve overrekkelsen av litteraturen som er målet med aktiviteten.  

 

Utdeling av litteratur er mye mindre stedfestet enn stand, og det er ikke uvanlig at 

medlemmer av AMJ reiser en liten dagstur for å dele ut litteratur. For eksempel planla flere 

av informantene mine å reise fra Oslo-området til Hamar en ettermiddag for å dele ut 

pamfletter under feltarbeidet mitt. Informantene mine poengterte at ved å reise rundt og dele 

ut litteratur kunne de nå deler av landet AMJ ikke hadde en sterk tilstedeværelse i, og på 

denne måten nå nye deler av landet. Det velges også ut steder for utdeling av litteratur på 

bakgrunn av ulike hendelser. En informant hadde for eksempel reist til en mindre norsk by 

etter at det hadde vært en oppslag om anti-islamsk tagging i bybildet, og ville gjennom 

utdeling av litteratur i dette området bekjempe den uvitenheten informanten mente lå til 

grunn for de anti-islamske holdningene i området.  

 

Å dele ut litteratur ble ansett som en lavterskelaktivitet blant mine informanter, som man 

lettere kunne delta i enn å stå på stand. Dette kom særlig av to grunner. Som nevnt er det 

betydelig mindre grad av kontakt med fremmede i denne aktiviteten sammenlignet med å stå 

på stand, og dette fører til at man ikke trenger å kunne forsvare seg på samme måte. I tillegg 

går det an å velge ut hvem man deler ut litteratur til, mens man på stand venter på at andre 

skal komme bort til en. På denne måten kan man i større grad velge å ikke ha kontakt med 

mennesker som virker aggressive, eller som man av en annen grunn ikke vil nærme seg for 

aktivt. En av min yngre informanter forklarte at han så på det å dele ut litteratur som en form 
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for trening før han senere skulle stå på stand, når han etter hvert ble erfaren og trygg nok til å 

gjøre dette.   

 

Misjonslitteraturen AMJ bruker gir et interessant innblikk i måten de søker å fremstille seg 

selv. For å illustrere dette vil jeg peke på to pamfletter de bruker hyppig i Norge, som 

fremstiller to ulike sider ved bevegelsen. Den første pamfletten har tittelen “Messias har 

kommet”, og har i hovedsak blitt sendt med post. Dette er en blåfarget tosidig pamflett, hvor 

tittelen er påskrevet på forsiden. Videre er det skrevet ned tre vers fra henholdsvis Det Gamle 

Testamentet, Det Nye Testamentet og Koranen, som skal vise at det i fremtiden vil komme en 

Messias. Til slutt er det skrevet ned et sitat fra Ghulam Ahmad, hvor han forteller at Gud har 

åpenbart seg for han på samme måte som Gud har åpenbart seg for tidligere profeter, og etter 

sitatet tituleres Ghulam Ahmad som «Den utlovede Messias». Dette er et budskap som retter 

seg mot religiøse forestillinger, og hovedbudskapet er Ghulam Ahmads særegne status som 

Messias.  

 

Den andre pamfletten har påskriften «No Terror in Islam» på den ene siden, og denne 

pamfletten deles i all hovedsak ut gjennom personlig utdeling. Det er denne pamfletten AMJ 

deler mest ut av i Norge i skrivende stund. På baksiden av pamfletten er det skrevet ned fem 

punkter som forbindes med ahmadiyya-bevegelsen. Disse er: “Ingen tvang i religion”, “Ingen 

sammenblanding av politikk og religion”, “Ingen dødsstraff for frafall i Islam”, “Likeverd 

mellom kjønn” og til slutt “Den utlovede Messias har kommet”. Hovedfokuset i denne 

pamfletten kan ikke knyttes til religiøse forestillinger, men budskapet her søker å vise en 

samstemthet mellom norske verdier og AMJ. Dette henger sammen med et ønske fra AMJ sin 

side om å bekjempe islamofobi og generell skepsis mot islam i det norske samfunnet. En 

informant beskrev pamfletten som en måte å vise at AMJ ikke er noen fare for det norske 

samfunnet, og at den viser nordmenn at det ikke vil være en trussel om AMJ vokser seg store 

i landet. Budskapet om Ghulam Ahmad sin status som den utlovede Messias kommer helt til 

slutt, og er kun viet en liten del av pamfletten. Dette er i tråd med det Carroza skriver om 

AMJ sin fremstilling av seg selv som «muslimer for fred», som jeg gikk gjennom i kapittel 

to. Dette er en måte AMJ bevisst velger å fremstille seg selv, for å motkjempe den negative 

oppfatningen av islam noen i samfunnet har. Jeg vil også trekke frem denne pamfletten som 
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en type tilpasning til norske forhold i avslutningskapittelet, og sette den i forbindelse med 

Learmans typologi.    

 

8.3 Nett-misjon 
 

AMJ er svært aktive på nett, noe som gjelder både for bevegelsen internasjonalt, men også 

lokalt her i Norge. De publiserer generelt mye materiale gjennom ulike kanaler på internett, 

og man kan finne alt fra taler holdt av kalifen på ulike nettsider som Youtube, til store 

samlinger litteratur som er lett tilgjengelig. Et norsk eksempel på det siste er www.Koran.no, 

som er en norsk nett-utgave av Koranen som driftes av den norske grenen av AMJ. Det finnes 

også en egen norsk hjemmeside for AMJ, og en av misjonærene drifter en blogg på 

www.imamen.no. Her forfatter han og andre respekterte medlemmer av AMJ innlegg om 

dagsaktuelle temaer, som for eksempel SIAN-demonstrasjoner. I tillegg til dette er AMJ også 

aktive på ulike sosiale medier, som Twitter og Facebook. Det er særlig funn i aktiviteten på 

den siste plattformen som er interessant med tanke på misjon, selv om jeg vil understreke at 

Twitter-kontoen også brukes aktivt for å fremme AMJ sitt budskap.   

 

Det er store lukkede grupper for norsk-pakistanere på Facebook, hvor det diskuteres ulike 

emner som er aktuelle for gruppen. Det finnes flere slike grupper informantene mine er 

medlemmer av, og den største jeg ble fortalt om hadde noe over 11. 000 medlemmer totalt. I 

disse gruppene vil det med jevne mellomrom dukke opp anti-ahmadiyya tråder, ofte i 

forbindelse med at bevegelsen har blitt nevnt i media eller har vært synlige i en by i 

forbindelse med misjon. Ved å delta i disse trådene og imøtegå de beskyldningene som reises 

her, har informantene mine kunnet drive det de selv omtaler som misjon, og en av 

informantene mine trakk frem dette som en av de mest effektive kanalene for misjon. 

Informanten poengterte at det kanskje var en liten gruppe med aggressive motdebattanter som 

kunne være høylytte, men at det samtidig var en stille majoritet som bare satt og leste det som 

ble skrevet. Om man maktet å fremstå som vennlig, rasjonell og i tillegg ha gode argumenter 

i disse trådene ville man gi et positivt inntrykk av AMJ til et stort antall mennesker, sa 

informanten. Videre trakk informanten frem en historie om en jente som hadde konvertert til 

AMJ som direkte følge av aktivitet i disse gruppene på Facebook.  

http://www.koran.no/
http://www.imamen.no/
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Samtidig er dette en form for misjon som er etter min forståelse er noe omdiskutert innad i 

AMJ. En informant hadde blitt fortalt at dette var bortkastet tid, ettersom man ofte endte opp i 

lange diskusjoner med individer som man umulig kom til å omvende. Samtidig er misjon på 

nett noe flere yngre informanter har trukket frem, og en misjonær trakk også dette frem som 

en av hans viktigste arbeidsoppgaver.  

 

Dette er en misjonsaktivitet som foregår på en moderne plattform, som jeg antar vil øke i 

fremtiden. Noen informanter har sagt at det oppleves som vanskelig å finne gode kanaler på 

internettsom effektivt kan brukes til misjon, og at det derfor er lettere å dele ut litteratur eller 

stå på stand. Det var et visst skille i alder blant informantene med tanke på hvor aktive de var 

på nett, og en eldre informant oppsummerte det slik: «internett er for de unge». Samtidig er 

dette en misjonsform noen yngre informanter var særlig opptatte av, og understreket at man 

kunne nå store mengder mennesker gjennom internett. Bruk av massemedier som er sentrale 

for samtiden er en viktig del av AMJs misjonsarbeid, og slik sett kan dagens bruk av internett 

sammenlignes med 80-tallets bruk av radio som misjonskanal, som jeg omtalte i kapittel 4.   
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9 Indirekte misjon 
  
Jeg vil i dette kapittelet gjøre rede for hvordan AMJ bruker indirekte misjon, og vise hvordan 

dette er en form for misjon AMJ setter svært høyt. Kapittelet vil også demonstrere at 

indirekte er et vagt begrep, og at det er mange ulike former for aktiviteter som kan kalles 

indirekte misjon. Jeg vil videre presentere ulike arrangementer som kan settes i sammenheng 

med indirekte misjon, men som har et annet hovedformål enn å drive misjon. Deretter vil jeg 

drøfte hvorvidt indirekte misjon er den enste formen for misjon som er åpen for kvinner i 

AMJ, noe oppgaven hittil kan ha gitt inntrykk av. Avslutningsvis vil jeg diskutere 

sammenhengen mellom direkte og indirekte misjon. Kapittelet vil demonstrere at indirekte 

misjon hovedsakelig er mindre preget av pragmatikk enn direkte misjon, samtidig som vi 

også ved indirekte misjon kan se at det blir gjort klare misjonstaktiske vurderinger.  
 

  

9.1 Betydningen av indirekte misjon   

  
Å leve som et moralsk forbilde er en annen og mer subtil misjonsstrategi enn direkte 

aktivistisk forkynnelse. Tanken er at man kan tiltrekke mennesker gjennom å være moralske 

forbilder som etterlever det man preker. På denne måten blir handlinger i hverdagen en del av 

det å drive misjon (Ross Valentine, 2008, 215). Dette er det Poston kaller 

indirekte dawah eller livsstilsevangelisme. Dette en omdiskutert misjonsstrategi blant 

misjonærer. En vanlig kritikk som reises av aktivistiske misjonærer mot denne strategien er at 

den er for passiv, og at indirekte misjon alene ikke er nok til å omvende mennesker (Poston, 

1992, 116).  

  

I lys av dette vil jeg trekke frem at mine informanter fremhevet indirekte misjon som en 

særdeles viktig del av det totale misjonsarbeidet, og at de anså indirekte misjon i mange 

tilfeller for å være mer viktig enn direkte misjon. Nesten alle mine informanter har vært 

involvert i aktivistisk misjon på en eller annen måte, samtidig som flere av dem altså 

fremhevet betydningen av indirekte misjon. Dette innebærer at den vanlige kritikken av 

indirekte misjon som Poston nevner ikke var aktuell for mine informanter, til tross for at flere 

av informantene kan klassifiseres som aktivistiske misjonærer.  
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En viktig grunn til dette var at indirekte misjon ble sett på som en svært effektivt måte å 

presentere AMJ i et positivt lys, og at indirekte misjon kunne brukes til å «så frø». Dette var 

en beskrivelse informantene mine brukte om misjonsarbeid, som jeg beskrev i kapittelet om 

misjonsstrategier. «Å så frø» viste til starten på en langvarig prosess hos en interessert, som 

med tiden ville ende med konvertering. Slik sett oppfyller indirekte misjon to av de tre 

målene forbundet med misjon, og indirekte misjon ble ansett som en viktig døråpner for 

direkte misjon. Indirekte misjon egnet seg særlig godt til dette av flere grunner. For det første 

trakk noen informanter frem at AMJ sine medlemmer utviser en helt særegen fred og 

harmoni, som vil være tydelig og vekke interesse hos ikke-ahmadier. Dette er særlig 

gjeldende for ikke-ahmadier som omgås ahmadier i hverdagen, og som er jevnlig vitne til 

denne særegne freden. Tanken er altså at AMJ sine medlemmer kan ved indirekte misjon 

påvirke kollegaer, klassekamerater, naboer og andre man jevnlig ser, gjennom å leve et 

harmonisk og fromt liv.    

  

Dette gjør indirekte misjon til en form for hverdagsmisjon, som alle ahmadier kan delta i. En 

lederskikkelse fremhevet at ahmadier i Norge generelt sett ikke er flinke nok til å gå ut og 

drive misjon, men at indirekte misjon er noe alle ahmadier kan gjøre hver eneste dag gjennom 

å leve som sanne ahmadier. Derfor var dette en av de viktigste formene for misjon AMJ 

kunne drive som bevegelse, mente han, fordi AMJs nesten 2 000 medlemmer hver dag møter 

flere tusen potensielle konvertitter. Dette gjør indirekte misjon til en svært effektiv form for 

misjon, som jevnlig nådde svært mange mennesker.   

  

I tillegg til å være en svært effektiv form for misjon, ble terskelen for å drive indirekte misjon 

oppfattet som svært lav. Min tolkning er at det var klart forventet av lederskikkelsene at AMJ 

sine medlemmer skiller seg fra andre gjennom en from livsstil, som er preget av AMJ sine 

verdier. Dette gjør at indirekte misjon i praksis var noe man forventer at alle AMJ sine 

medlemmer skulle drive i hverdagen.  

  

Et interessant funn var hvordan noen informanter selv brukte begrepene “aktiv misjon” og 

“inaktiv misjon” for å beskrive det jeg her kaller direkte og indirekte misjon. Dette ble gjort 

uten at jeg på noen måte hadde trukket frem dette skillet på forhånd. Dette tolker jeg som at 

indirekte misjon er noe AMJ har et helt bevisst forhold til, og demonstrerer den 

gjennomtenkte holdningen AMJ har til å drive misjon på en helhetlig måte. Det var særlig 

lederskikkelser som trakk frem begrepene aktiv og inaktiv misjon, noe som illustrerer det 
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analytiske blikket ledere innen et miljø kan ha på egen virksomhet. Dette var et poeng jeg 

trakk frem i kapittel 3, i forbindelse med ekspertintervjuer.   

  

9.2 “Misjon er alt” - konkrete former og strategier for indirekte 
misjon    
  

Et problem knyttet til å beskrive indirekte misjon er hvor vagt begrepet er, og hvor mange 

ulike aktiviteter som kan falle inn under denne kategorien. “Misjon er alt”, sa en informant i 

et intervju, noe som oppsummerer hvor mangfoldig dette fenomenet er. Med dette i tankene 

vil jeg i det følgende gi en del eksempler informantene mine trakk frem som viktige former 

for indirekte misjon. Samtidig vil jeg understreke at AMJ er en aktiv menighet, og at det 

finnes mange flere arrangementer som arrangeres av AMJ som kan settes inn i denne 

sammenhengen.   

  

Mange informanter brukte “å være et godt menneske” som en helhetlig beskrivelse på 

indirekte misjon. Dette innebar blant annet å være høflig mot alle mennesker, uavhengig av 

hvordan de møtte deg. Jeg trakk også frem dette som en viktig strategi i forbindelse med 

direkte misjon, og dette viser en tydelig parallell mellom direkte og indirekte misjon. Videre 

betyr indirekte misjon å alltid være hjelpsom, og bry seg om menneskene rundt seg både i ord 

og handling. Gjestfrihet var en annen viktig egenskap som ble trukket frem av noen 

informanter, og å invitere gode naboer hjem til middag var et eksempel på indirekte misjon 

en informant trakk frem.  

  

Å være presentabel var en annen side av indirekte misjon flere informanter trakk frem. Dette 

innebar for eksempel et høyt nivå av personlig hygiene, og at man har “fine klær”. Ved mine 

besøk i moskéen var det alltid mange menn som var kledd i dress, og ahmadier jeg har møtt 

utenfor moskéen var også velkledd. Ideen var at om man hadde dårlig personlig hygiene eller 

var sjuskete kledd ville dette reflektere dårlig på AMJ som bevegelse, og slik sett støte 

mennesker vekk heller enn å tiltrekke dem.  

   

I tillegg til personlig hygiene trakk noen informanter frem ryddighet og pynt på 

bygninger som en form for indirekte misjon. Imamen trakk for eksempel frem at det var 

viktig med blomsterkrukker foran moskéen, slik at bygget virket inviterende til 
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forbipasserende og andre som så bygget. En annen informant trakk frem viktigheten av å 

presentere et pent hjem for folk som kom på besøk, og at hjemmet virket både innbydende og 

tiltalende.   

  

En mulig overlapp med direkte misjon i denne forbindelse er hvordan misjonslitteraturen 

er printet. Som nevnt i det foregående kapittelet er denne skrevet på dyrt, glossy papir, og 

papiret i seg selv er ment å gi et positivt inntrykk av litteraturen. “Vi sparer ingen utgift der 

nei”, svarte en informant og smilte, da jeg kommenterte på hva slags type papir de brukte.   

  

Samtidig vil jeg poengtere at flere informanter fremhevet at det jeg har nevnt over først og 

fremst var en oppriktig livsstil, og ikke var en misjonsstrategi som var motivert av å vinne 

konvertitter. “Å leve som et godt menneske er et mål i seg selv for alle ahmadier”, sa en 

informant, og la til at han synes han kunne virke kynisk da han snakket om “inaktiv misjon”. 

Indirekte misjon skal altså komme som et naturlig biprodukt av å leve en from livsstil, som er 

et mål i seg selv. Slik sett er den indirekte misjonsaktiviteten mindre pragmatisk drevet enn 

den direkte misjonen, og det finnes ikke et like klart formulert sett med strategier forbundet 

med dette.   

  

9.3 Arrangementer som kan settes i forbindelse med indirekte misjon  
  
AMJ er et aktivt religiøst samfunn som organiserer mange ulike typer arrangementer, hvor 

det inviteres utenforstående til moskéen eller som bidrar til å fremme et positivt inntrykk av 

AMJ overfor storsamfunnet. Denne typen arrangementer er ikke direkte tenkt som misjon fra 

AMJ sin side, men de kan settes i forbindelse med indirekte misjon. Arrangementer hvor det 

inviteres utenforstående som jeg vil ta opp er Religionenes Dag og Hijab-dagen. Som 

eksempler på arrangementer som fremmer et positivt inntrykk av AMJ overfor storsamfunnet 

vil jeg trekke frem suppekjøkken på Egertorget og Jernbanetorget og dugnaden 1. januar. 

Disse arrangementene ble satt i sammenheng med indirekte misjon av noen informanter, og 

jeg velger derfor å inkludere dem her. Samtidig vil jeg understreke at disse arrangementene 

har et annet hovedmål enn misjon, og jeg vil gå gjennom hvert arrangements unike mål i det 

følgende.  
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Religionenes Dag ble beskrevet i kapittel 3 om feltarbeidet, så jeg vil ikke gå i detalj om 

arrangementet her. Jeg vil i denne forbindelse understreke at dette arrangementet både trekker 

til seg utenforstående til moskéen, og er med på å sette AMJ i et positivt lys som brobygger. 

Under innledningstalen ble det poengtert at dette var et arrangement som ikke var ment å 

fremme polemikk, men skulle fremme forståelse, respekt og toleranse på tvers av religiøse 

skillelinjer. Dette ble gjentatt før det ble åpnet for spørsmål etter matpausen, og det ble 

understreket at man ikke ville ha konfronterende spørsmål fra publikum til panelet. Dette 

koblet med arrangementets natur, altså at det inviteres representanter fra ulike trossamfunn, 

styrker bildet av AMJ som en samfunnsbyggende og positiv bevegelse.  

  

I tillegg til talerne fra de ulike trossamfunnene, var det flere medlemmer fra trossamfunnene 

og andre besøkende tilstede i salen. Blant annet holdt en eldre dame som var involvert i 

frivillig arbeid i Groruddalen en engasjert appell da mikrofonen ble åpnet for publikum mot 

slutten av arrangementet. Hun takket AMJ for arrangementet, som hun beskrev i mange 

positive vendinger, samtidig som hun poengterte viktigheten av at toleranse og forståelse ble 

fremmet mellom mennesker i disse tider.    

  

Det ble servert en varm buffet til alle på arrangementet, som også kan settes i sammenheng 

med indirekte misjon.  Det var rikelig med god mat til alle som var tilstede, og det var blant 

annet servert pakora, salat, ris, kylling curry og dal. I tillegg var det dessert, ulike typer 

mineralvann og kaffe og te. Den gode maten satte en hyggelig stemning i spisepausen, og 

småpraten satt løst. Dette skulle bidra til at gjestene skulle føle seg velkomne, og styrke det 

positive inntrykket av arrangementet og AMJ.   

  

Kanskje det mest suksessfulle arrangementet med tanke på indirekte misjon er dugnaden som 

avholdes hvert år 1. januar, hvor medlemmer av AMJ rydder etter nyttårsfeiringen rundt om i 

Norge. Dette har vært en årlig hendelse siden 2004, og er blitt en viktig tradisjon med årene. 

Dugnaden arrangeres av Majlis Khuddam-ul Ahmadiyya, som er en underorganisasjon av 

AMJ for menn mellom 15 og 40 år. Det er altså bare menn som deltar i denne dugnaden. Det 

er relativt mange medlemmer som mobiliserer i denne dugnaden, og i 2018 estimerte AMJ at 

rundt 200 medlemmer deltok i dugnad over hele Norge. I Oslo pleier AMJ å rydde i 

Vigelandsparken, og har i nyere tid begynt å rydde i lokalområdet rundt moskéen på Furuseth 

i tillegg.       

  



   
 

83 
 

Dette arrangementet bidrar til å stryke AMJs rennommé på flere måter. I lokalmiljøer blir det 

lagt merke til at dugnaden gjennomføres, og flere informanter rapporterte at de ble møtt 

med hyggelige bemerkninger og mye ros fra forbipasserendemens de var ute og ryddet. Dette 

førte igjen til flere hyggelige samtaler, og muligheter til å presentere AMJ som en egen 

islamsk retning. Samtidig poengterte noen informanter at det ofte ikke var mange mennesker 

ute på morgenene 1. januar, og at det derfor ikke var veldig mange som fikk med seg 

dugnaden mens den faktisk foregikk.   

  

Den store suksessen til dette arrangementet ligger derimot i den store oppmerksomheten i 

media dugnaden har tiltrukket seg opp gjennom årene. Allerede i 2006 kom de første 

artiklene i riksdekkende presse, og blant annet VG, Nettavisen og Finansavisen dekket 

dugnaden dette året. Siden dette har medier som Dagbladet, VG og TV2 rapportert om 

dugnaden med ujevne mellomrom, og sist i 2018 fikk årets dugnad igjen oppmerksomhet i 

norsk presse. Denne oppmerksomheten anses som en stor suksess for AMJ, og dugnaden 1. 

januar var noe flere informanter fortalte om med stolthet i blikket. De riksdekkende 

oppslagene om dugnaden er noe svært mange mennesker får med seg, og slik sett setter AMJ 

i et godt lys for mange mennesker.   

  

Min tolkning er at denne dugnaden også preges av noe større pragmatisme enn annen 

indirekte misjon. AMJ har selv tipset media om dugnaden, for å oppnå oppmerksomhet rundt 

arrangementet. I tillegg skriver de dette om et Facebook-arrangement om dugnaden i 2018:   
 

“Formålet er ikke bare rene gater i seg selv. Vi ønsker å endre en del menneskers oppfatning av 

muslimer. Dette er ikke en opprydning som redder verden, men det er en liten symbolsk gest som 

kan inspirere noen og vise et positivt bilde av vårt samfunn, oss muslimer og det som vi mener er 

den riktige siden av islam; nemlig at "Kjærlighet til landet er en del av vår tro" og at vi muslimer 

også bryr oss om frivillighet.” (https://www.facebook.com/events/113327856134806/)  

 

Etter min mening viser dette at det er en klar målsetning med arrangementet er å påvirke 

hvordan AMJ oppfattes, og fremstille bevegelsen i et godt lys overfor 

majoritetsbefolkningen. Men igjen vil jeg understreke at mange informanter fremhevet at de 

synes nyttårsdugnaden var blitt en tradisjon de så frem imot, og at dugnaden ikke først og 

fremst var ment som misjon, men som en hyggelig handling.   

  

https://www.facebook.com/events/113327856134806/
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Jeg vil og trekke frem et planlagt arrangement som informantene mine kaller “suppekjøkken” 

på Egertorget og Jernbanetorget i Oslo i 13. desember i 2019. Det skal settes opp en stand 

hvor det skal serveres suppe og brød til forbipasserende i julerushet, med noen bannere på 

siden. Her skal det utelukkende serveres suppe, og det er ikke er planlagt at AMJ sine 

medlemmer skal starte aktiv misjon her. Samtidig er det naturlig at mange mennesker vil 

tiltrekkes av denne standen i Oslo sentrum midt i julerushet, og det følger at mange vil stille 

spørsmål om hva AMJ står for. Slik sett vil dette arrangementet kunne være en døråpner for å 

drive direkte misjon. “God mat og godt budskap er det vi skal servere”, oppsummerte en 

informant.   

  

Et siste arrangement jeg vil trekke frem er Hijab-dagen som arrangeres hvert år en gang i 

februar i moskéen i Oslo. Dette er et arrangement som utelukkende er for kvinner, og det er 

hovedsakelig menighetens kvinner som har oppgaven å invitere gjester til denne dagen. En 

informant anslo at det kom mellom 100 og 150 gjester hvert år. Til arrangementet får gjestene 

prøve hijab, og det serveres mat. I tillegg arrangerer AMJ et lignende arrangement hvert år på 

den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Disse arrangementene er unike i den forstand at det 

er kvinnene sine hovedoppgave å invitere gjester. Det er også unikt at arrangementene sikter 

seg utelukkende inn på kvinner som målgruppe. Dette er et tema som hittil er lite belyst i 

denne oppgaven.   

  

9.4 Indirekte misjon som “kvinnemisjon”?  
  
Gjennom oppgaven har jeg poengtert hvordan ulike former for misjon i stor grad har vært 

lukket for kvinner. Stillingen som misjonær er som beskrevet totalt stengt for kvinner, blant 

annet fordi den obligatoriske misjonærutdannelsen på jamia kun er åpen for menn. De 

direkte misjonsaktivitetene knyttet til stand og utdeling av litteratur er også som nevnt i stor 

grad eller utelukkende utført av menn. Dette kan gi inntrykk av at indirekte misjon er den 

eneste formen for misjon kvinnelige medlemmer av AMJ er involvert i.   

  

Dette vil jeg understreke at det ikke er belegg for å hevde, tatt datamaterialet til denne 

oppgaven i betraktning. Det er flere grunner til at jeg vil argumentere for at det er mulig og 

endog høyst trolig at de driver direkte misjon i ulike sammenhenger, hvor konteksten tillater 

det. Som allerede understreket er AMJ en sterkt misjonerende bevegelse, og beskriver seg 
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selv som dette. Dette innebærer at medlemmene oppfordres til å drive misjon i de situasjoner 

det er mulig, og det er svært sannsynlig at flere kvinnelige medlemmer av AMJ etterfølger 

disse oppfordringene. Men dette gjøres sannsynligvis i bestemte kontekster, og denne 

oppgaven har ikke belyst denne typen situasjoner. Dette er et felt som åpner for videre 

forskning, som igjen kan gi økt innsikt i AMJs kvinnelige medlemmers livsverden.   

  

En type situasjon det er naturlig å tenke seg at kvinnelige medlemmer av AMJ har mulighet 

til å drive direkte misjon er nettopp i forbindelse med indirekte misjon. For eksempel kan de 

få spørsmål om hvorfor de ikke drikker alkohol ved en tilstelning, eller at noen stiller 

spørsmål om AMJ i forbindelse med invitasjon til moskéen. Dette kan være situasjoner som 

åpner for at det kan drives direkte misjon, og det er sannsynlig at flere av AMJ sine 

kvinnelige medlemmer griper disse mulighetene til å fortelle om AMJ sitt budskap.   

  

Videre er det vanskelig å klart skille indirekte og direkte misjon fra hverandre. Dette er et 

tema jeg vil jeg drøfte grundig den neste delen av kapittelet, men jeg trekker det frem kort 

også her. Det kan ikke sies at AMJs kvinner kun driver indirekte misjon ettersom indirekte og 

direkte misjon er såpass tett sammenhengende, og ikke to klart adskilte aktiviteter.    

  

9.5 Klare overlapp mellom indirekte og direkte misjon   
  
Jeg har gjennom denne oppgaven brukte begrepene direkte og indirekte misjon som 

sorteringsverktøy for ulike typer misjonsaktivitet. Dette har tydeliggjort forskjellene i ulike 

typer misjon, noe som har vært nyttig for å fremheve hvordan AMJ jobber med misjon med 

flere ulike, men også integrerte perspektiver. Men jeg vil fremheve at dette skillet i mange 

tilfeller er flytende, og at de ulike formene for misjon kan gli over i hverandre. Videre finnes 

det en sterk grad av vekselvirkning, altså at de ulike typene misjon påvirker hverandre.  

  

Noe jeg allerede har belyst er hvordan direkte og indirekte misjon i stor grad deler samme 

målsetning for AMJ. Jeg har trukket frem hvordan Poston pekte på aktivistiske misjonærer 

som kritiserte indirekte misjon som for passivt for å vinne konvertitter. Jeg har demonstrert at 

AMJ har flere målsetninger enn å vinne konvertitter gjennom sin misjon, og mine 

informanter trakk indirekte misjon frem som noe positivt. Medlemmenes resonnement er at 

man kan presentere AMJ på en positiv måte gjennom indirekte misjon, som igjen kan så frø 
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hos potensielle konvertitter. Informantene mine anser altså direkte og indirekte misjon som to 

ulike sider av samme sak, og de har selv fremhevet at det ikke er et skarpt skille mellom de to 

misjonsformene.   

  

En strategi jeg trakk frem i forbindelse med direkte misjon som kan sies å være i grenseland 

mellom direkte og indirekte misjon er den “passive-direkte strategien”, beskrevet i kapittel 

5 om misjonsstrategier. Strategien innebærer at informantene i en samtale røpet visse fakta 

om seg selv, som de antar vil vekke nysgjerrighet hos samtalepartneren. En informant pleide 

for eksempel å fremheve at han selv var ahmadi i samtaler med fremmede, hvor dette passet 

seg. Dette førte ofte til spørsmål om hva det innebar å være ahmadi, noe som åpnet for 

muligheter til å drive direkte misjon. Denne strategien kan være en måte å dreie samtalen inn 

på AMJ, og etter mitt skjønn kan strategien ses på som en indirekte oppfordring til å 

diskutere AMJ. Dette gjør at denne misjonsstrategien må ses på som en blanding av direkte 

og indirekte misjon.      

  

Dette illustrerer den tydelige vekselvirkningen direkte og indirekte misjon har på hverandre, 

som kommer til syne i ulike sammenhenger. Denne påvirkningen går særlig fra indirekte 

misjon til direkte misjon, og sjeldent den andre veien. For eksempel fremhevet flere 

informanter at man var nødt til å være presentabel når man stod på stand, blant annet for å 

skape best mulig førsteinntrykk. Dette innebar for eksempel å ha på seg rene og pene klær, 

være barbert og ha vasket seg godt. Dette gjorde at folk var mer villige til å stoppe og høre, 

og at folk ble mer positivt innstilt til budskapet som fulgte, mente en informant.   

  
En annen informant fremhevet at man var mer villig til å høre på misjon, om man visste at 

personen var god. Som eksempler på dette trakk han frem at man ville være mer villig til å 

høre på en god nabo eller en god klassekamerat enn en fremmed, og poengterte at dette 

gjorde indirekte misjon i hverdagen viktig. Dette er eksempler på hvordan indirekte misjon 

fungerer som døråpner for direkte misjon, og slik kan ses på som en form foregangsarbeid for 

direkte misjon. Alt i alt demonstrerer dette den tydelige sammenhengen mellom direkte og 

indirekte misjon, og at dette ikke er eksklusive kategorier.   
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10 Oppsummerende refleksjoner 
 
  
Til slutt i denne oppgaven vil jeg trekke sammen noen av de røde trådene som har gått 

gjennom oppgaven, men som ikke har blitt diskutert i detalj. Først vil jeg trekke 

frem Learmans typologi, og trekke frem flere eksempler på hvordan AMJ tilpasser 

misjonsaktiviteten i Norge til sin status som minoritet. Disse eksemplene vil komme fra 

tidligere kapitler som har presentert funn fra feltarbeidet. Deretter vil jeg gå gjennom 

hvordan misjonsaktiviteten til AMJ i Norge på noen felter bryter kategoriseringen til Poston. 

Jeg vil i denne forbindelse nevne at kategoriseringen til Poston er gjort på et mye mer 

generelt grunnlag enn det denne oppgaven er, og at min analyse går mer i detalj. Det er derfor 

naturlig at jeg har funnet trekk ved misjonsaktiviteten som bryter med kategoriseringen hans. 

Følgende vil jeg diskutere to av forskerspørsmålene jeg ikke har eksplisitt diskutert gjennom 

oppgaven, og presentere hvordan mine informanter opplever at misjonsarbeidet mottas. Helt 

til slutt vil jeg understreke at jeg ble møtt av informanter som var sterkt dedikerte til 

misjonsarbeid, og at dette underbygger min hypotese om misjon som en slags raison d'être.  

  

  

10.1 Learmans typologi og tilpasning til norske forhold  
  
Gjennom denne oppgaven har jeg trukket frem flere eksempler på hvordan AMJ har tilpasset 

seg norske forhold, og vist hvordan AMJ på ulike måter forholder seg til det norske 

majoritetssamfunnet og andre muslimske retninger i forbindelse med misjonsarbeid. Dette må 

gjøres blant annet fordi AMJ som nevnt er en dobbeltminoritet i det norske samfunnet, og de 

har både minoritetsstatus som islamsk retning, og samtidig er de en egen minoritetsretning 

innen islam. I kapittel to trakk jeg frem Learmans typologi som klassifiserer misjonsaktivitet 

ut ifra hvilken posisjon den misjonerende gruppen har i samfunnet, og hvordan dette henger 

sammen med en eventuell minoritetsstatus. Learman opererer med tre ulike kategorier, og jeg 

vil raskt gjenta dem her. Kategori A beskriver tilfeller den misjonerende gruppen i praksis 

introduserer en ny religion, i et samfunn som ikke har kjennskap til religionen fra før, 

Kategori B beskriver hvordan misjonerende grupper med minoritetsstatus et samfunn er nødt 

til å tilpasse misjonsaktiviteten sin denne til statusen, og at denne tilpasningen gjøre på høyst 

ulike måter. Kategori C, som tar for seg det man kan kalle “indremisjon”, er mindre relevant 
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for denne oppgaven. Jeg vil i det følgende argumentere for at AMJs misjonsaktivitet i Norge 

har trekk fra kategori A, men at i all hovedsak faller AMJ inn under kategori B.  

  

Learmans typologi kan settes i sammenheng med begrepet “glokalisering”, som også ble 

drøftet i kapittel 2. Glokalisering beskriver hvordan globale fenomener og bevegelser tar til 

seg lokale særtrekk, og denne sammenblandingen er med på å skape unike, lokale varianter 

av globale fenomener og bevegelser. AMJ er som allerede fremhevet en global bevegelse, og 

noen av tilpasningene den norske grenen gjør med tanke på norske forhold gjøres nettopp ut 

ifra deres posisjon som minoritetsbevegelse i samfunnet. Det er derfor naturlig i dette 

tilfellet å sette disse tilpasningene i sammenheng med Learmans typologi, og jeg vil i det 

følgende gi noen eksempler som fremhever nettopp dette.  

  

Et forbehold jeg vil gjøre før jeg trekker frem konkrete eksempler er at tilpasningen til norske 

forhold i mange tilfeller ikke nødvendigvis er særtilpasninger til norske forhold, og 

sannsynligvis er dette tilpasninger AMJ gjør i andre vestlige samfunn også. I noen tilfeller er 

det godt mulig at tilpasningene jeg trekker frem er eksempler på globale trender, så vel som 

lokal tilpasning. Et poeng jeg vil ta opp senere i kapittelet er at oppgaven ikke er en 

komparativ studie, og at videre forskning på AMJs misjonsvirksomhet vil kunne gi innsikt i 

dette. Men det er høyst sannsynlig at for eksempel de andre nordiske grenene av AMJ bruker 

mange av de samme strategiene og tilpasningene i sitt misjonsarbeid som den norske grenen 

gjør, ettersom det er store likheter mellom de nordiske samfunnene. Et eksempel på en likhet 

mellom de nordiske landene jeg trakk frem i innledningen er den sterkt fallende deltakelsen i 

organiserte religiøse bevegelser og aktiviteter i hele Norden, noe som Grace Davie har 

illustrert.  

  

Opplevelsen av et sekulært samfunn kan settes i sammenheng med det en informant 

oppsummerte som at Norge hadde glemt sitt behov for gud, og at nordmenn hadde det godt 

materielt sett og slik ikke behøvde gud. Dette er med på å forme strategiene AMJ er nødt til å 

bruke i møte med majoritetsnordmenn, da de for eksempel forsøker å utfordre et 

materialistisk livssyn ved å stille spørsmål om livets begynnelse eller om livet etter døden. 

Dette er en klar tilpasning av misjonsstrategien etter hvordan AMJ best føler de kan møte det 

de anser som det rådende livssynet hos majoritetsbefolkningen. Dette kan også settes i 

sammenheng med hvordan det er vanlig at informantene mine møter ateister på stand, som er 

villige til å ha lange diskusjoner om religiøse emner til tross for at de selv ikke er religiøse. 
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Møtet med religionsinteresserte ateister er i hovedsak er et vestlig fenomen, og kanskje til og 

med mer vanlig i Norge enn mange andre vestlige land. Dette er en lokal gruppe 

misjonsaktiviteten må tilpasses etter, gjennom for eksempel forberedelse på vanlige 

argumenter ateister reiser i debatt med religiøse.    

  

Det andre eksempelet jeg vil trekke frem som en lokal tilpasning av misjonsarbeidet til det 

norske samfunnet er signaliseringen av samstemthet med det AMJ anser som norske verdier. 

Dette var særlig tydelig i forbindelse med pamfletten “No Terror in Islam”, som jeg trakk 

frem i kapittel 8. Denne pamfletten inneholdt blant annet et punkt som fremhevet “Likeverd 

mellom kjønnene”, noe jeg tolker som at AMJ ønsker å signalisere at de har et positivt og 

moderne kvinnesyn, som ligger nært det rådende kvinnesynet i det norske samfunnet.     

  

I et intervju hvor samtalen dreide seg om “No Terror in Islam”-pamfletten omtalte jeg 

feilaktig punktet som “Likhet mellom kjønnene”. Da var informanten rask til å poengtere at 

det ikke var “likhet mellom kjønn” det stod, men “likeverd”. Videre poengterte han at han 

anså at det var klart definerte roller knyttet til kjønn. Som et eksempel fremhevet han 

viktigheten av rollen som mor, og at det var best for barna om det var moren som i hovedsak 

oppdro dem. I formuleringen “Likeverd mellom kjønn” la han blant annet vekt på at man 

respekterte hverandre, støttet hverandre, at kvinner hadde rett til utdanning og jobb og like 

juridiske rettigheter. At kvinner helst skal dekke til seg, og at barneoppdragelse i all hovedsak 

skal gjøres av kvinner er noe som kan være noe kontroversielt å hevde ovenfor 

majoritetsnordmenn, særlig i forbindelse med misjon. Men samtidig fremhevet informanten 

som omtalte morsrollen også kvinners rett til utdanning og jobb, og dette er verdier hvor han 

klart var på linje med det rådende synet i Norge.   

  

Jeg vil også understreke at selv om noen informanter la vekt på “likeverd” heller enn 

“likestilling”, så var ikke dette gjeldende for alle informantene. Den kvinnelige informanten 

gikk ikke med hijab i hverdagen, og brukte det kun i forbindelse med bønn. Imamen 

poengterte at det var mye viktigere at en kvinne ba og var et godt menneske, enn at hun 

dekket seg til. Gaultieri poengterer at kvinnesynet i AMJ i Toronto med tiden hadde gradvis 

gått i retning av det rådende moderne kvinnesynet, og at det var klare forskjeller fra 

kvinnesynet hos AMJ i Rabwah (Gaultieri, 2004, 8). At en lignende utvikling på noen 

områder i Norge er høyst sannsynlig vil forekomme.  
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En annen måte AMJ tilpasser misjonen til minoritetsstatusen sin er hvordan de forsøker å 

distansere seg fra andre islamske retninger, og poengterer bevegelsens særskilte trekk.  Dette 

gjøres på mange ulike måter, men den nevnte pamfletten er et klart eksempel på dette. “No 

Terror in Islam”-pamfletten fremhever at AMJ er en ikke-voldelig bevegelse, og at islam 

aldri skal brukes politisk. Dette gjøres for å distansere seg fra islamske retninger hvor dette 

finner sted, og det er noe informantene mine anser at majoritetsnordmenn kan bekymre seg 

for. Min tolkning er derfor at de fremhever denne forskjellen i forbindelse med misjon, blant 

annet for å distansere seg fra den mulige oppfatningen av AMJ som voldelig eller politisk. 

Slik signaliserer AMJ også her samstemthet med majoritetssamfunnet, samtidig som AMJ 

ønsker å distansere seg fra det de anser som en fryktet minoritet.    

  

En klar tilpasning av misjonsarbeidet i forbindelse med å stå på stand skjedde i takt med at 

kunnskapen om norsk forvaltning innen AMJ bedret seg. Som nevnt ble stand organisert av 

noen informanter bare i helger i en lang periode, ettersom de var under inntrykk at det bare 

gikk an å søke tillatelse om å holde stand i helger. Da de ble klar over at dette ikke var 

tilfelle, og at det var mulig å søke om å holde stand i hverdager, økte denne aktiviteten 

markant i den følgende tiden.   

  

En annen klar og veldig lokal tilpasning av stand på Grønland, hvor misjonen ofte ble preget 

av bydelens demografi og store andel muslimer. Møte med andre muslimer ble ofte 

fremhevet som et givende møte av mange informanter, som bød på god og livlig diskusjon. 

Samtidig var det perioder stand hvor på Grønland hadde vært sterkt begrenset av ledelsen i 

AMJ, fordi man var redd for det høye konfliktnivået som tidvis oppstod i forbindelse med 

misjon mot andre muslimer. Igjen er dette en klar tilpasning av misjonsarbeidet knyttet til 

forhold på Grønland, som på mange måter fremstod som et lite mikrokosmos under 

feltarbeidet, hvor særlig stand-aktiviteten var særegen. Her var statusen som minoritet både 

ovenfor majoritetsnordmenn tilstede, men også status som minoritetsretning innen islam var 

tydelig med på å prege misjonsaktiviteten.   

  

Alle disse tilpasningene jeg har trukket frem hittil vil jeg argumentere for at klart faller inn 

under kategori B i Learmans typologi. Dette er tilpasninger AMJ helt klart gjør som følge av 

deres status som minoritet i samfunnet, som på ulike måter tilpasser seg denne statusen. Det 

er dette som avgjør at en misjonstype faller inn i kategori B. Det er imidlertid særlig en 

tilpasning AMJ gjør som jeg mener kan knyttes til kategori A, og det er opplysningsarbeidet 



   
 

91 
 

som gjøres for å bekjempe det lave kunnskapsnivået majoritetsnordmenn generelt har om 

AMJ.   

  

Et av hovedformålene til AMJs misjonsarbeid er etter min tolking et opplysningsarbeid, som 

gjøres for å fremheve og øke kunnskapen blant majoritetsnordmenn om særtrekkene ved 

AMJ som islamsk retning. Dette gjøres særlig ved å fremheve Ghulam Ahmads status 

som mahdi og masih, og poengtere tidligere nevnte særtrekk ved bevegelsen i forbindelse 

med misjon. En av grunnene til at de gjør dette er den lave kunnskapen nordmenn generelt 

har om bevegelsen, og at bevegelsen ofte forveksles med sunnimuslimer. En informant 

fortalte at noe av det mest givende han opplevde var når noen lettere agiterte 

majoritetsnordmenn kom bort på stand og begynte å fortelle om hvor forferdelige voldelige 

islamister er. Dette var en gyllen mulighet til å fortelle om særtrekkene ved AMJ, og disse 

samtalene endte svært ofte med at motparten ble positivt overrasket og forlot standen med et 

godt inntrykk av AMJ. Her vil jeg igjen understreke at det er særtrekkene ved AMJ som en 

egen islamsk retning jeg mener nordmenn ikke har kjennskap til, og at det er utelukkende 

dette trekket ved AMJ som kan plasseres i kategori A i Learmans typologi. Kunnskapen om 

islam som egen religion er åpenbar til stede blant majoritetsbefolkningen.  

  

10.2 Benytter AMJ utelukkende en intern-personlig misjonsstrategi?  
  

 I teorikapittelet presenterte jeg Poston sin teori om hvordan ulike misjonsstrategier utformes 

i lys av de samfunnsmessige forholdene misjonen drives under. Kort oppsummert skiller han 

mellom ekstern-institusjonell og intern-personlig misjonsstrategi, og skillet mellom disse 

formene forklarer han hovedsakelig gjennom å peke på historiske utviklinger. Særlig trekker 

han frem at samfunnsinstitusjoner og nasjonalstater styrket seg, og at religiøs erobring ikke 

lenger kunne skje på et overordnet politiske plan. Derfor ble det med tiden nødvendig å 

justere misjonsstrategien til å rette seg inn mot individet heller enn samfunnsinstitusjoner, og 

denne justeringen har vært med å forme misjonsstrategier i betydelig grad. I lys av dette er 

det som allerede poengtert naturlig at Poston plasserer AMJ inn under intern-personlig 

strategi, som klart søker å frembringe en dyp personlig forandring i det indre hos 

konvertitter.   
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Samtidig har jeg gjennom oppgaven poengtert flere tilfeller hvor AMJ klart kan kobles 

til Postons ekstern-institusjonelle strategi, og det er særlig tre trekk fra denne strategien jeg 

føler er gjeldende for AMJ sitt misjonsarbeid i Norge. Det første er den klare hierarkiske 

oppbygningen av AMJ sin misjonsvirksomhet, som kontrolleres og styres i siste instans av 

kalifen i London. Som vist i forbindelse med opprettingen av Vestlandet som eget 

misjonsområde, var hans velsignelse av dette prosjektet den siste godkjennelsen som var 

nødvendig før oppstarten. Videre har hovedmisjonæren en klart hevet stilling over de andre 

misjonærene i landet, og hans innstillinger og råd for utformingen av misjonsarbeidet er svært 

tungtveiende. Den hierarkiske oppbygningen kom også klart til synet i 

observasjonssituasjonen på stand, hvor flere medlemmer av AMJ hadde en tydelig 

tilbaketrukket rolle, samtidig som det var en tydelig leder som førte debatten på vegne av 

AMJ.   

  

Et annet trekk jeg har pekt på er AMJs tanker om millenarisme og eskatologi, som er et 

trekk Poston også setter i sammenheng med ekstern-institusjonell strategi. Det foreligger en 

profeti fra Ghulam Ahmad om at AMJ skal være en global majoritet 300 år etter bevegelsens 

innstiftelse, og dette medfører at AMJ skal få betydelig innflytelse på jorden. Jonker skriver 

at denne millenariske idéen er et tydelig særtrekk ved AMJ sin misjon, og at den andre 

grenen av ahmadiyya-bevegelsen AAII ikke fokuserer på dette (Jonker, 2015, 30). Denne 

trenden fant jeg igjen i feltarbeidet, ettersom den nevnte profetien av Ghulam Ahmad ble 

fremhevet av informanter. I tillegg var det mange informanter som tok opp mulige 

naturkatastrofer og internasjonal storkrig, og at det norske samfunnet slik vi kjenner det raskt 

kunne gå tapt. Dette er tanker som kan minne om eskatologiske forestillinger, og de kan 

således tolkes som å være i tråd med en ekstern-institusjonell misjonsstrategi.   

  

Jeg vil også fremheve den formaliserte misjonspraksisen som AMJ fører, som er det tredje 

trekket jeg vil hente fra Postons ekstern-institusjonelle strategi. Jeg har vist at det eksisterer 

en debattkultur innad i AMJ rundt misjonsarbeid, og at man i stor grad søker å samstemme 

hvordan AMJ presenteres over hele landet. Dette gjøres blant annet ved at hovedmisjonær og 

misjonærer ofte har møter sammen, hvor de blant annet diskuterer hva slags type misjon som 

er effektiv. Dette fører til en ensretting av misjonen over landet. Videre er det særdeles vanlig 

at visse særtrekk ved AMJ fremheves i forbindelse med misjon, blant annet har jeg pekt på at 

de trekker frem Ghulam Ahmad sin status som mahdi i forbindelse med misjon. Jeg vil også 

fremheve at misjonslitteraturen AMJ bruker er lik over hele landet. At misjonspraksisen er 
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formalisert innen AMJ er slik sett tydelig, og således kan dette trekket kalles en ekstern-

institusjonell strategi.    

  

Til slutt vil jeg poengtere at disse tre trekkene utgjør avvikene fra den intern-personlige 

misjonsstrategien som AMJ også utviser, og at intern-personlig strategi er det AMJ i all 

hovedsak benytter seg av. AMJ sikter for eksempel misjonen sin mot enkeltmennesker, og 

noen form for politisk overtakelse er ikke et mål for misjonsarbeidet. Videre vektlegger AMJ 

at personlig fromhet og moral skal komme til syne hos sine medlemmer, og at eventuelle 

konvertitter skal utvise en dyp personlig transformasjon fra det gamle livet. Dette er også 

tydelig i tråd med Poston sin intern-personlige strategi, og tatt i betraktning at dette er 

trekkene Poston trekker frem som tungtveiende med tanke på kategoriseringen er jeg 

hovedsak enig i hans kategorisering.    

  

Til slutt vil jeg poengtere at denne diskusjonen underbygger den andre hypotesen jeg 

fremsatte i innledningskapittelet, som antok at AMJ tilpasser misjonsaktiviteten til norske 

forhold. Dette er noe jeg har gjennom oppgaven har demonstrert tydelig at forekommer, på 

mange ulike måter.   

  

10.3 Forskerspørsmålene   
  

Det er særlig to forskerspørsmål jeg ikke har behandlet eksplisitt gjennom oppgaven som jeg 

derfor vil diskutere her. “Hvordan opplever mine informanter at misjonen mottas?” er det 

første spørsmålet jeg vil trekke frem. For det første spekulerte jeg i om misjonsarbeidet raskt 

kunne avvises av majoritetsnordmenn, blant annet fordi mange nordmenn ikke lenger deltar i 

organiserte religiøse bevegelser og fordi interessen for religiøs debatt er lav. Videre stilte jeg 

spørsmål rundt konfliktnivået med andre muslimer i forbindelse med misjon, som jeg 

forestilte meg kunne bli høyt, ettersom AMJ anses som kjettere og vantro.  

  

Jeg vil tydelig slå fast at alle mine informanter opplevde misjonsarbeid som veldig givende. 

De rapporterte at misjonen i hovedsak ble mottatt på en positiv måte. Særlig trakk 

informanter frem at man i møtet med majoritetsnordmenn ofte fikk opplyst om særtrekkene 

ved AMJ, og at særlig punktene om ikke-vold og ikke-tvang ofte ble godt mottatt av 

majoritetsnordmenn. Særlig givende for informantene var tilfellene hvor man ble møtt av det 
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som ble beskrevet som skeptiske mennesker, som ble positivt overrasket over særtrekkene 

ved AMJ. I disse møtene så man en konkret, positiv forandring, som ofte kom raskt.   

  

Informantene mine fremhevet også at misjonen i mange tilfeller ble godt mottatt av andre 

muslimer, selv om det tidvis oppstod konflikt i disse situasjonene. Et klart eksempel på dette 

kom i forbindelse med observasjon av stand på Grønland, hvor AMJs representant klarte å 

skape en god tone med de andre muslimske debattantene, som i utgangspunktet var svært 

opphissede. Da debatten var over ble konvertitten komplimentert for sine ferdigheter innen 

arabisk, og det var en veldig god tone dem imellom. Et annet eksempel på en type misjon 

som virket godt mottatt av andre muslimer var nettmisjonen i lukkede Facebook-grupper for 

norsk-pakistanere, som informantene rapporterte at bidro til å fremstille AMJ i et godt lys 

overfor andre muslimer. Dette er tydelige eksempel på hvordan AMJ lykkes i å endre andre 

muslimers oppfatning av dem i forbindelse med misjon, og at misjonen mottas på en måte 

som kan beskrives som god. Tatt i betraktning at det ofte fremheves et høyt konfliktnivå 

mellom AMJ og andre muslimer i faglitteratur gjorde at dette funnet fremstod som noe 

overraskende. Dette illustrerer tydelig viktigheten av feltarbeid, og hvordan man kan oppnå 

nyansert kunnskap om et fenomen gjennom denne arbeidsmetoden.   

  

“Anser AMJ sin misjon i Norge som vellykket?” er det andre spørsmålet jeg vil trekke frem 

her, og jeg mener dette kan tett kobles opp mot det tidligere nevnte spørsmålet. Hvordan 

misjonen mottas avgjør naturlig nok i stor grad om misjonen oppleves som vellykket av dem 

som driver misjon. Samtidig vil jeg poengtere at målsetningen forbundet med misjon er med 

på å avgjøre dette spørsmålet, og som jeg har fremhevet så er det ikke antallet konvertitter 

som avgjør dette. AMJ har som vist gjennom oppgaven både opplysningsarbeid og “å så frø” 

som målsetninger for sitt misjonsarbeid, i tillegg til å vinne konvertitter.   

  

Til tross for at mange informanter opplevde at mange majoritetsnordmenn ikke var klar over 

AMJ som en særegen islamsk retning, var dette noe informantene mente var i sterk endring. 

Denne uvitenheten blant majoritetsnordmenn reflekterte derfor ikke dårlig 

på AMJs misjonsarbeid, og de fleste informantene mine mente at AMJ lykkes godt i arbeidet 

sitt.  Noen informanter pekte blant annet på opprettelsen av Baitun Nasr som et stort 

fremskritt for bevegelsen i Norge, og at dette var et tydelig tegn på AMJs fremgang i Norge. 

De eldste informantene pekte på den aller tidligste tiden som vanskelig, og fremhevet at man 

hadde sett en enorm forandring de siste femti årene i Norge. Den generelle fremgangen til 
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bevegelsen ble ofte koblet til det aktive misjonsarbeidet, og dette var dermed å anse som 

svært vellykket.    

  

10.4 Misjon – en raison d’être? Møtet med et levende miljø  
  

Jeg vil avslutte denne oppgaven med å fremheve at det som møtte meg i feltarbeidet var et 

levende og aktivt miljø, hvor enkeltindivider fungerte som pådrivere for ulike typer 

misjonsarbeid. I forbindelse med stand var det enkeltindivider som periodevis dedikerte 

veldig mye av sin fritid til denne aktiviteten, og brukte mange timer i måneden ved siden jobb 

eller studier. I noen deler av landet har det i perioder blitt arrangert stand flere ganger i uken, 

og noen av informantene dro lange avstander for å dele ut litteratur. Dette vitner om 

hengivenheten mange av informantene mine utviste til misjonsarbeid, og hvor viktig dette er i 

deres religiøse liv. Alle informantene var enige i at AMJ var misjonerende, og nesten alle 

informantene mine oppfattet misjonsarbeid som en religiøs plikt for AMJ sine medlemmer. 

Dette betydde for noen informanter at man minst en gang i livet skulle drive en form for 

direkte misjon, om enn bare i noen få passende kontekster.      

  

Jeg møtte også et miljø med en levende debattkultur som påvirket hvordan misjonsarbeidet 

blir utformet. Blant annet har jeg pekt på regelmessige møter mellom misjonærene, hvor 

misjonsstrategier og resultater diskuteres og endres i lys av hverandre. Andre eksempler på 

endring etter diskusjon var ordtakene på bannerne på stand, som etter diskusjon ble lengre, og 

hvordan nett-misjon i lukkede Facebook-grupper til en viss grad var omdiskutert innad i 

AMJ. AMJs misjonsarbeid er altså gjenstand for hyppige interne diskusjoner, som 

kontinuerlig former og tilpasser misjonsaktiviteten.   

  

Slik sett vil jeg argumentere for at funnene i oppgaven samsvarer godt med den første 

hypotesen jeg fremstilte i innledningen, som antok at misjon var en slags raison d’être. I 

dette la jeg at misjon ville være en særdeles viktig del av informantenes religiøse liv. 

Samtidig fant jeg at dette får ulike uttrykk. Noen informanter med lederposisjoner var for 

eksempel naturlig nok mer involvert i planlegging og organisering av misjon, enn deltakelse i 

direkte misjon, selv om disse informantene også tidvis deltok i dette. Men det var helt tydelig 

at svært mange informanter opplevde direkte misjonsarbeid som en veldig givende aktivitet, 
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som er helt sentral for deres religionsutøvelse. Slik sett har jeg bekreftet hypotesen jeg 

fremsatte i innledningen.   
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