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lene kühle & malik larsenSiden Danmark i 1967 fik sin første moské, 
er der kommet mange flere til. På lidt mere 
end 50 år er antallet af moskéer i Danmark 
steget til over 170, og danske muslimer 
fra Hjørring til Tønder og fra Esbjerg til 
Amager har indrettet faste steder at mødes 
til bøn og undervisning samt socialt og 
kulturelt samvær.

Men til trods for årtiers offentlig debat  
om moskéernes rolle i det danske samfund 
fremstår de fortsat som et fremmed
element for mange danskere. Danmarks 
moskéer. Mangfoldighed og samspil har 
til formål at give overblik og indblik i 
den mangfoldighed blandt muslimer og 
moskéer, som danske muslimer heller 
ikke altid selv kender til. Bogen relaterer 

sig til så forskellige emner som etnisk 
baggrund, lokalsamfund, økonomi, 
teologi, organisering og tilfældige idio
syn krasier. I et samspil med medier, 
politikere og lovgivning forsøger de fri
villige i moskéforeningerne til stadighed 
at forhandle og finde deres plads her i 
”foreningernes land”.

Debatten om, hvorvidt moskéerne også  
er danske moskéer kommer formodentlig  
til at fortsætte i lang tid endnu, men  
uanset den endelige konklusion udgør  
de i al deres forskellighed summen  
af Danmarks moskéer.
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Forord

Formålet med denne bog er at kortlægge og beskrive danske moskéer, 
som de ser ud i dag, og i lyset af den udvikling, de har gennemgået  
det sidste årti. Projektet er en opdatering af en tidligere kortlægning af 
moskéer i Danmark, hvis resultater blev offentliggjort i bogen Moskeer i 
Danmark i 2006, midt under krisen i forbindelse med Jyllands-Postens 
Muhammedtegninger. Materialet til denne nye bog er indsamlet lige  
efter en anden stor politisk krise, dokumentarkrisen, som i 2016 blev 
udløst af TV2-dokumentaren “Moskeerne bag sløret”. Bogens sigte er at 
levere et opdateret overblik over danske moskéer i al deres forskellighed 
– fra de små moskéer uden imamer i provinsen til de store moskéer  
med mediekendte imamer i storbyerne – samt beskrive den udvikling,  
moskéerne har gennemgået i perioden mellem de to kriser, og herunder 
diskutere, i hvilken grad man kan tale om fremvæksten af en dansk islam.

Bogens udgangspunkt er altså en opdatering af bogen Moskeer i  
Danmark, der præsenterede resultaterne af en systematisk kortlægning 
af moskélandskabet i Danmark. Hvis man definerer en moské som et 
sted, hvor der regelmæssigt (i dette tilfælde mindst én gang om ugen) 
afholdes offentlig muslimsk bøn, var der i 2006 cirka 115 moskéer i Dan-
mark. Heraf var langt størstedelen (cirka 105) sunnimuslimske, mens 
en mindre del (cirka 10) var shiamuslimske. Siden har landskabet  
forandret sig ganske betragteligt. Mest markant er det nok, at antallet  
af moskéer er vokset med næsten 50 % siden 2006, nemlig fra cirka 115 
dengang til over 170 i dag. Som bogen her vil vise, har en række andre, 
mere substantielle forandringer dog også fundet sted, blandt andet  
i forhold til moskéernes lokaler, prædikesproget om fredagen og kvin-
dernes plads i moskéen.

Størstedelen af materialet til bogen fra 2006 var indsamlet inden  
det, tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen har betegnet som 
“den største udenrigspolitiske krise, Danmark har stået i siden Anden 
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Verdenskrig”, indtraf i slutningen af 2005, nemlig den såkaldte Muham-
med-, karikatur- eller (profet)tegningekrise. Krisen forårsagede nogle 
markante ændringer i de muslimske miljøer, hvoraf den tydeligste nok 
var dannelsen af paraplyorganisationerne Muslimernes Fællesråd og 
Dansk Muslimsk Union, selvom det vil være forsimplet alene at anskue 
de seneste års forandringer i de muslimske miljøer som reaktioner på 
tegningekrisen. Ændringerne afspejler i stedet en række forskellige ud-
viklinger, hvoraf en helt indlysende er, at antallet af muslimer i Dan-
mark siden 2006 skønnes at være steget fra cirka 200.000 til cirka 
300.000. Stigningen minder os helt banalt om, at “muslimerne i Dan-
mark” i dag delvist er nogle andre end for godt et årti siden. Nogle er 
døde, andre er kommet til fra udlandet, mens andre igen bare er blevet 
voksne. Også den etniske sammensætning af muslimerne i Danmark 
ændres på grund af forskellige flygtningestrømme, generelle mønstre 
for ind- og udvandring, fødselstal, omvendelse etc.

Hovedformålet med denne bog er at formidle det nye materiale, som 
er indsamlet gennem interviews med imamer og bestyrelsesmedlem-
mer i danske moskéer, primært i løbet af 2016 og 2017. Dele af materialet 
blev i december 2017 offentliggjort i rapporten “Moskéer i Danmark II”, 
som kan downloades frit fra Aarhus Universitets Center for Samtids-
religions hjemmeside. Rapporten lagde vægt på at præsentere tal, der 
viser udviklingen i danske moskéer fra 2006 til 2017 ved hele vejen 
igennem at fremhæve sammenligninger med den tidligere bog og de 
nye oplysninger, der er indsamlet. Nærværende bog præsenterer mere 
uddybende analyser af resultaterne ved at indsætte dem i forskellige 
kontekster. Fokus er både mere kvalitativt og inddrager et bredere ma-
teriale, der angår danske muslimer mere generelt. Når diskussionen af 
moskéer bredes ud til en diskussion af muslimer i Danmark, skyldes 
dette ikke, at alle muslimer, der bor i Danmark, er særligt knyttet til 
moskéerne – som det vises i kapitel 2, kommer mellem en tredjedel og 
halvdelen af alle muslimer i Danmark der aldrig – men fordi moskéerne 
også spiller en rolle for de muslimer, som ikke kommer der. Moskéer 
har eksempelvis spillet en central rolle i de to føromtalte begivenheder, 
som i høj grad har sat rammen for debatterne om islam og muslimer  
i Danmark.

Af flere grunde kan denne bog ikke undlade at forholde sig til de  
to omtalte kriser. Dels spiller de begge en stor rolle for udviklingerne i 

FORORD FORORD
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de muslimske miljøer, i forholdet mellem miljøerne og staten og sam-
fundet generelt, og for den enkelte muslims forståelse af livet som mus-
lim i Danmark. Dels har den politiske krise, som TV2’s udsendelse  
afstedkom, direkte og dobbeltsidede konsekvenser for den undersøgelse, 
bogen bygger på. På den ene side indgik ønsket om en opdatering af bogen 
Moskeer i Danmark i de politiske forhandlinger, hvor der efterfølgende 
blev bevilliget 200.000 kr. til en ny kortlægning, hvis indsamlede data 
ligger til grund for både den tidligere rapport og nu denne bog. På den 
anden side bragte repræsentanter for mange af de moskéer, vi har haft 
kontakt med, udsendelserne op, og de udgjorde i en række tilfælde bag-
grunden for, at nogle moskéer ikke ønskede at bidrage til undersøgelsen.

I kapitel 1 vil de to kriser kort blive gennemgået – ikke i al deres  
kompleksitet, men ud fra et ganske bestemt spørgsmål, nemlig hvilken 
rolle danske moskéer (og helt konkret hvilke) spillede i de to kriser. 
Spørgsmålet er interessant, fordi kriserne har været dagsordensæt-
tende, mens netop moskéernes rolle i dem har været forholdsvis  
underbelyst. Der har været meget snak om “imamerne”, og hvem de 
var, men mindre fokus på, hvem de repræsenterede, og hvordan krisen 
udviklede sig fra et muslimsk perspektiv. I kapitel 2 vil undersøgelsens 
metode blive præsenteret, og det vil blive diskuteret, hvad der regnes 
som en moské, og hvor mange muslimer vi anslår, der findes i Danmark. 
Kapitel 3 er en slags opsummering af en række fælles karakteristika, 
som alle (eller langt størstedelen) af de danske moskéer deler med  
hinanden. Kapitlet vil komme ind på finansieringen af moskéerne, den 
rituelle samt generelle deltagelse for mænd, kvinder og de unge i mo-
skéerne, og på den religiøse undervisning og også den religiøse rådgiv-
ning, som finder sted. Kapitel 4 tager fat på forholdet mellem moskéer-
ne og de offentlige institutioner i stat og kommune. Her diskuteres det, 
i hvilket omfang moskéerne benytter sig af en række af de kategorier og 
rammer, staten og kommunerne stiller til rådighed. Det kunne eksem-
pelvis være i forbindelse med anerkendelse som trossamfund, med 
hvad dette indebærer, skattefradrag og registrering som fond eller fri-
villig forening. Kapitel 5, 6 og 7 har – modsat kapitel 3 – til formål at il-
lustrere måder, hvorpå de danske moskéer adskiller sig fra hinanden, 
ved at opstille tre forskellige typologier og dermed perspektiver på  
moskéerne. Pointen med flere og ikke bare én typologi er at understrege, 
at moskéerne er komplekse størrelser, der kan anskues fra mange for-

FORORD FORORD
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skellige vinkler. Svarene afspejler således, hvilke spørgsmål der stilles. 
I kapitel 5 er fokus på typiske autoritetsstrukturer og -kampe internt  
i den enkelte moské, hvor imamrollen kan se meget forskellig ud fra 
moské til moské, samtidig med at bestyrelsen, ungdomsafdelingen og 
kvindeafdelingen udøver indflydelse på forskellig vis. I kapitel 6 flyttes 
fokus fra de interne forhold i den enkelte moské til forholdet mellem 
moskéerne, etniske netværk og disses relationer til transnationale mus-
limske organisationer. Hovedparten af de danske moskéer er funderet 
i etniske miljøer, hvor især nogle positionerer sig i forhold til andre et-
nicitetsspecifikke muslimske grupperinger. Det er således nogle helt 
andre “kampe”, der foregår i det tyrkiske moskémiljø end i det arabiske 
og pakistanske og så fremdeles. Hvor disse etniske miljøer som oftest 
går på tværs af landet, ser kapitel 7 i stedet nærmere på de lokale forhold, 
som i mindst lige så høj grad interesserer og former de danske moskéer. 
De fleste moskéer ligger relativt tæt på andre moskéer. I de større byer 
som København, Aarhus og Odense kan nærliggende moskéer sagtens 
være en del af det samme etniske miljø, men i mange andre tilfælde – 
især i provinsen – vil den enkelte moskés nabomoskéer være domineret 
af andre etniske grupper. Det betyder imidlertid ikke, at moskéerne på 
det lokale plan ikke forholder sig til hinanden, og i mange tilfælde sam-
arbejder de faktisk, hvorved der på lokalt plan ofte sættes parentes om 
de strukturer, som er så styrende på et nationalt niveau. Hertil kommer, 
at fordelingen af de lokale muslimers etniske baggrund varierer en hel 
del fra by til by, hvilket naturligvis også har en betydning for sammen-
sætningen af det lokale moskémiljø. Det er i øvrigt på det lokale niveau, 
at mange af moskéernes vigtigste offentlige samarbejdspartnere befin-
der sig: kommunen, de lokale medier, politiet, naboerne etc. Kapitel 8 
vil opsummere og konkludere på bogens hovedpointer og se fremad.

Det har været et ønske fra begyndelsen, at bogen skal kunne læses af 
en bred vifte af interesserede: islamforskere, medarbejdere ved offent-
lige institutioner såsom ministerier og kommuner, journalister, gym-
nasie- og seminarielærere og særligt interesserede. Det giver i sagens 
natur en række udfordringer i forhold til formidlingen, fordi forskellige 
læsere vil have forskellige forudsætninger og desuden være interesse-
rede i forskellige emner. Der vil derfor også være kapitler, som er mere 
“tunge” og tekniske, mens andre er lettere at læse og mere anvendelige 
til for eksempel egne analyser i undervisningsøjemed. Som den første 
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type gælder især kapitel 2 og 4, selvom alle naturligvis er mere end vel-
komne til at læse bogen fra begyndelse til ende.

Den i forvejen udfordrende opgave i at skelne godt 170 moskéer fra 
hinanden vanskeliggøres yderligere af det væld af navne, som benyttes 
af moskéerne og de muslimske organisationer selv. Den samme moské 
kan have mange forskellige navne på både dansk og andre sprog – for 
eksempel kaldes moskéen på Grimhøjvej både Grimhøjmoskéen, Wakf 
Aarhus, Aisha-moskéen og Den Muslimske Sammenslutning. Derud-
over har en del moskéer og organisationer også ret enslydende navne. 
Temmelig mange bærer for eksempel navnene Tyrkisk Kulturforening 
og Somalisk Kulturforening; Det Islamiske Trossamfund er ikke det 
samme som Dansk Islamisk Trossamfund; og paraplyorganisationen 
Den Islamiske Union er noget andet end paraplyorganisationen Dansk 
Muslimsk Union. Fælles navne betyder heller ikke nødvendigvis, at 
moskéerne er forbundet. De tre moskéer, der går under navnet Wakf  
i henholdsvis København, Odense og Aarhus (Det Islamiske Trossam-
fund, Det Islamiske Trossamfund på Fyn og Den Muslimske Sammen-
slutning/Grimhøjmoskéen), er ikke dele af den samme organisation. 
Desuden er det ikke ualmindeligt, at moskéer og organisationer skifter 
navn over tid. For at sikre den størst mulige læsevenlighed har vi gen-
nem bogen forsøgt at anvende den samme betegnelse for en moské, selv 
hvis denne har skiftet navn undervejs og dette i nogle tilfælde betyder, 
at det aktuelle navn på anakronistisk vis baguddateres.

Det er vores håb, at den nye bog vil være til gavn for lige så mange, 
som den forrige blev. Rigtig god læselyst!

Lene Kühle og Malik Larsen
Aarhus Universitet, december 2019
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kapi tel 1

De to kriser

Den 30. september 2005 bragte Jyllands-Posten de tolv tegninger af 
profeten Muhammed, “som du ser ham”, der i løbet af nogle få måneder 
kastede Danmark ud i, hvad der er blevet kaldt den største udenrigs-
politiske krise i Danmark siden Anden Verdenskrig.1 Krisen var en  
international politisk krise med ambassadeafbrændinger i Damaskus 
og Teheran og voldelige demonstrationer i blandt andet Pakistan såvel 
som en omfattende handelsboykot af danske varer i blandt andet  
Saudi-Arabien. Men det var også en værdimæssig krise, hvor forståelser 
af, hvordan samfundet skal forholde sig til religiøs diversitet, blev sat i 
spil. Der er ingen tvivl om, at krisen har haft enorm betydning for det 
danske samfund. At krisen også har haft stor betydning for muslimer i 
Danmark, er ligeledes uomtvisteligt. Krisen igangsatte og fremskyn-
dede en række udviklinger i danske moskémiljøer, og dens betydning 
for det danske samfunds relationer til moskéerne specifikt og danske 
muslimer mere generelt kan næppe overvurderes. Det er en af den slags 
afgørende begivenheder (“determining incidences”) eller fokuserende 
øjeblikke (“focusing events”), som sætter rammerne for de videre ud-
viklinger.2 Det samme kan siges om krisen, som TV2’s dokumentar-
udsendelse “Moskeerne bag sløret” gav anledning til i 2016, selvom den 
i sig selv havde et langt mindre omfang. For mens konsekvenserne af 
krisen i forbindelse med Jyllands-Postens tegninger af profeten 
Muhammed i høj grad var på et diskursivt plan, kan den krise, TV2’s 
udsendelser udløste, vise sig at have langt større konsekvenser på grund 
af den lovgivning, den gav anledning til.

I dette kapitel vil vi se nærmere på, hvordan de to kriser udfoldede 
sig. De er væsentlige for forståelsen af moskélandskaberne i Danmark, 
fordi de har været med til at forme dem. Men først skal sprogbrugen på 
plads. Den krise, der udspandt sig i 2005/2006, vil blive betegnet som 
“tegningekrisen”. Ganske vist kaldes den i Danmark oftest “Muham-
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medkrisen”,3 men på engelsk kaldes den som regel noget med “carto-
ons”: Financial Times har en tidslinje for “the cartoon crisis”,4 New 
York Times skriver om “The Danish cartoon controversy”,5 mens  
The Telegraph med sin side om “Muhammed Cartoons controversy”6 
benytter en betegnelse, der er tættere på den mest brugte betegnelse  
på dansk. Wikipedias opslag med titlen “Jyllands-Posten Muham - 
mad cartoons controversy”7 forsøger at få det hele med. Betegnelsen 
“Muham medkrisen” er blevet kritiseret for implicit at legitimere den 
forsimplede opfattelse, at det var selve det at tegne Muhammed, der 
forårsagede krisen.8 Selvom det er en gængs opfattelse, at “islam har et 
billedforbud”, findes der mange både historiske og nutidige eksempler 
på afbildninger af profeten, især i shiaislam.9 For en del af de aktione-
rende muslimer var det netop situationen og den påståede hensigt  
at ville håne eller såre troende muslimer, der var baggrunden for kon-
flikten. Undertiden benyttes på engelsk betegnelsen “the Caricature 
Controversy”10 (eller på dansk “karikaturkrisen”).11 Denne betegnelse 
er uheldig, da de tolv tegninger for det første er ganske forskellige og 
kun et par stykker af dem kan siges at udgøre egentlige karikaturer, det 
vil sige “overdreven eller forvrænget (billedlig) fremstilling af en per-
sons, en situations eller et forholds karakteristiske træk med henblik på 
at opnå en komisk eller satirisk effekt”, som opslaget lyder i Den Danske 
Ordbog. Ligeledes risikerer man gennem anvendelse af begrebet at til-
lægge Jyllands-Posten og tegnerne nogle andre motiver, end de har haft. 
Betegnelsen “tegningekrisen” er passende, fordi den netop fokuserer 
på krisens objekt, tegningerne, og hverken tillægger de protesterende 
muslimer eller redaktion eller tegnere nogle bestemte hensigter eller 
handlemåder på forhånd. Den krise, TV2’s udsendelsesrække udløste i 
2016, har ikke fået et alment anvendt og anerkendt navn. Vi vil imidler-
tid anvende betegnelsen dokumentarkrisen. Ordet er valgt gennem  
den samme afvejning som ovenfor, nemlig at fokusere på kommunika-
tionens form (tegninger og dokumentar) og undgå forudindtagede for-
ståelser af sammenhænge.

1  · DE TO KRISER 1  · DE TO KRISER

111500_danmarks-moskeer_r1.indd   16 21/11/2019   15.59



INDHOLDSFORTEGNELSE
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

16 17

medkrisen”,3 men på engelsk kaldes den som regel noget med “carto-
ons”: Financial Times har en tidslinje for “the cartoon crisis”,4 New 
York Times skriver om “The Danish cartoon controversy”,5 mens  
The Telegraph med sin side om “Muhammed Cartoons controversy”6 
benytter en betegnelse, der er tættere på den mest brugte betegnelse  
på dansk. Wikipedias opslag med titlen “Jyllands-Posten Muham - 
mad cartoons controversy”7 forsøger at få det hele med. Betegnelsen 
“Muham medkrisen” er blevet kritiseret for implicit at legitimere den 
forsimplede opfattelse, at det var selve det at tegne Muhammed, der 
forårsagede krisen.8 Selvom det er en gængs opfattelse, at “islam har et 
billedforbud”, findes der mange både historiske og nutidige eksempler 
på afbildninger af profeten, især i shiaislam.9 For en del af de aktione-
rende muslimer var det netop situationen og den påståede hensigt  
at ville håne eller såre troende muslimer, der var baggrunden for kon-
flikten. Undertiden benyttes på engelsk betegnelsen “the Caricature 
Controversy”10 (eller på dansk “karikaturkrisen”).11 Denne betegnelse 
er uheldig, da de tolv tegninger for det første er ganske forskellige og 
kun et par stykker af dem kan siges at udgøre egentlige karikaturer, det 
vil sige “overdreven eller forvrænget (billedlig) fremstilling af en per-
sons, en situations eller et forholds karakteristiske træk med henblik på 
at opnå en komisk eller satirisk effekt”, som opslaget lyder i Den Danske 
Ordbog. Ligeledes risikerer man gennem anvendelse af begrebet at til-
lægge Jyllands-Posten og tegnerne nogle andre motiver, end de har haft. 
Betegnelsen “tegningekrisen” er passende, fordi den netop fokuserer 
på krisens objekt, tegningerne, og hverken tillægger de protesterende 
muslimer eller redaktion eller tegnere nogle bestemte hensigter eller 
handlemåder på forhånd. Den krise, TV2’s udsendelsesrække udløste i 
2016, har ikke fået et alment anvendt og anerkendt navn. Vi vil imidler-
tid anvende betegnelsen dokumentarkrisen. Ordet er valgt gennem  
den samme afvejning som ovenfor, nemlig at fokusere på kommunika-
tionens form (tegninger og dokumentar) og undgå forudindtagede for-
ståelser af sammenhænge.

1  · DE TO KRISER 1  · DE TO KRISER

111500_danmarks-moskeer_r1.indd   16 21/11/2019   15.59

16 17

Tegningekrisen i 2005 og 2006

Da Jyllands-Posten offentliggjorde tegningerne i september 2005,  
havde ingen vel fantasi til at forestille sig, at offentliggørelsen skulle 
igangsætte en proces, som kulminerede i februar 2006 med voldelige 
demonstrationer og ambassadeafbrændinger, og som stadig i dag kan 
være det første eller eneste, folk fra den muslimske verden forbinder 
med Danmark. Der er skrevet meget om krisen fra mange forskellige 
perspektiver: Den er blevet analyseret som et standardeksempel på glo-
balisering,12 som udtryk for sociale dramaer,13 sikkerhedsliggørelse,14 
paradokser i liberale demokratier15 og som et eksempel på dansk iden-
titetspolitik.16 Anders Fogh Rasmussens indstilling er hertil blevet set 
som udtryk for forsvar for ytringsfriheden, men også som “luthersk 
stædighed”,17 og som en politik, der viste Den Europæiske Union som 
en stærkere alliancepartner end USA for Danmark.18 Forunderligt  
nok er der næsten ikke skrevet noget om danske moskéers involvering 
i krisen. De fleste beskrivelser af krisen nævner måske nogle få hoved-
aktører, såsom moskéen Det Islamiske Trossamfund og foreningen 
Demokratiske Muslimer, som blandt andre Naser Khader etablerede 
under krisen (4. februar 2006), men fokus er ellers næsten udelukken-
de på “imamerne” og “imamdelegationerne” med henvisning til de fem 
personer, der drog til Egypten den 4. december 2005, og de fire per-
soner, der den 17. december 2005 drog til Libanon og Syrien.19 Med sig 
bragte de tegningerne samt andet materiale med henblik på at søge støt-
te til protesten mod tegningerne.

Krisen har forskellige faser (se figur 1.1), afhængigt af hvilket perspek-
tiv man ser den ud fra. I figur 1.1 ses faseinddelinger foretaget af hen-
holdsvis lektor ved Aarhus Universitet Carsten Stage20 og lektor ved 
samme universitet Lasse Lindekilde.21

Vi vil ikke gennemgå faserne eller alle aspekterne af krisen, men  
alene fokusere på, hvordan muslimske organisationer og moskéer blev 
mobiliseret i løbet af krisen. Fordi den meget omfattende litteratur, der 
findes om krisen, har haft meget lidt fokus på, hvordan bredere grupper 
af muslimer og moskéer, ud over “imamerne” og Det Islamiske Tros-
samfund, forholdt sig, er det svært at finde kilder, der beskriver hand-
lingsforløbet fra dette perspektiv. Lasse Lindekildes ph.d.-afhandling 
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Contested Caricatures: Dynamics of Muslim Claims-making during  
the Muhammad Caricatures Controversy (2008) og Ahmed Akkaris bog 
Min afsked med islamismen (2014) er undtagelser.

I begyndelsen af krisen var en lang række muslimske aktører aktive. 
En af de første til at protestere over tegningerne i Jyllands-Posten var 
den aarhusianske imam Raed Hlayhel fra Lighed- og Broderskabsmo-
skéen, der dengang fandtes på Grimhøjvej 15.22 Han tog ifølge Ahmed 
Akkari initiativ til, at Abu Laban fra Det Islamiske Trossamfund skulle 
indkalde en bred gruppe af muslimske aktører til et møde den 2. oktober 
2005. De inviterede talte en række moskéer fra det arabiske miljø, den 
pakistanske organisation Minhaj ul Quran og det tyrkiske netværk om-
kring det, som i dag hedder Dansk Islamisk Trossamfund. Den arbejds-
gruppe, der blev nedsat (i medierne kendt som protestgruppen), bestod 
dog udelukkende af repræsentanter for moskéer fra det arabiske moské-
miljø, herunder med Raed Hlayhel som formand og Ahmed Akkari 
som sekretær, samt repræsentanter fra bestyrelserne i Det Islamiske 
Trossamfund og Det Islamiske Trossamfund på Fyn.23

Det blev blandt andet besluttet, at der skulle skrives et brev til  
11 muslimske landes ambassadører i Danmark samt breve til danske  
ministre. Minhaj ul Quran delte e-mailkampagnen gennem hjemme-
siden sufisme.dk med opfordring til, at “alle muslimer som dig og mig, 
muslimske foreninger, moskéer, centre mm. opfordres til at haste-
indkalde deres respektive repræsentanter og skrive en klage, presse-
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figur 1.1  To bud på tegningekrisens faser
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