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Religion i Højesteret 

Hermed en samling af højesteretsdomme, der vedrører religion på den ene eller den anden måde.  

Domme kan i deres helhed hentes fra Karnov.dk og for domme afsat efter 2009 også fra Højesterets 

afgørelsesdatabase. Fordi ’Religion’ ikke udgør et ’emneord’ (som fx ’Aftaleret og obligationsret’ 

eller ’Stats- og forvaltningsret’) i Karnovs database, er samlingen af Højesteretssager om religion 

altså ikke fastlagt på forhånd, men noget vi har måttet konstruere. Vi har fundet dommene dels ved 

at søge på relevante begreber som ’religion’, ’kirke’, ’muslim’ osv. i de to databaser, dels ved 

orientering i international litteratur om tilsvarende domme og emner, der er blevet diskuteret i 

forhold til religion i en bredere forstand. Den er denne sidste søge-metode, der gør, at vi bl.a. 

inddrager sagen om erstatning til Thule-stammen, der blev forflyttet, da Thule-basen blev anlagt i 

1951. Sager om jordbesiddelser og oprindelige folk har været diskuteret i stort omfang i USA og 

Canada. Som det ses synes spørgsmålet om spiritualitet også at spille en rolle i Thulesagen i form af 

dyrkelse af forfædrene og deres grave. Et andet eksempel er de mange sager, der omhandler 

’kvaksalveri’. De findes i perioden 1908-1964, men er især hyppige i perioden omkring 1920 og i 

slutningen af 1930erne. Nogle af disse sager angår religiøse helbredelser ved bøn og 

håndspålæggelse, og disse har vi inkluderet, mens vi ikke har medregnet sager om fx kiropraktik, 

som tidligere blev betegnet som kvaksalveri. 

 

Religion som en juridisk kategori? 

Nedenfor ses en fordeling på forskellige emneområder, som en søgning på ’religion’ i Karnovs 

database giver. Søgningen har til formål at give et overblik over de sammenhæng i hvilken religion 

optræder. Selvom det ikke kan udelukkes at der kan være nogle domme, som optræder flere gange 

og selvom der kan være enkelte domme som er mindre relevante, så viser tabellen alligevel meget 

klar, hvor varierende juridiske felter, som sager, der vedrører religion, kategoriseres i. Det er ikke så 

overraskende, at begrebet ’religion’ ofte kommer op i sager, der klassificeres som ’folkeret og 

menneskerettigheder’, men det er måske overraskende, at kun et absolut mindretal (3) klassificeres 

som i emnet ’Forskning, kirke, kultur og undervisning’. Set i et internationalt perspektiv er det 

opsigtsvækkende, hvor lidt diskussioner om religion fylder i sagerne, der har med religion at gøre. 

Religionshistoriker Tim Jensen fra SDU har imidlertid argumenteret for, at den tilsyneladende 

manglende fokus på religion i retssystemet snarere er et udtryk for en hegemonisk internaliseret 

forståelse af, at den ’rigtige’ måde at være religiøs på er privat og inderlig og ikke til offentlig 

http://domstol.fe1.tangora.com/Domsoversigt-(H%C3%B8jesteretten).31478.aspx
http://domstol.fe1.tangora.com/Domsoversigt-(H%C3%B8jesteretten).31478.aspx
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skue1. Dermed dømmes der temmelig luthersk i den forstand, at domstolene anser religion for en 

privatsag, og at domstolene derfor ikke er det rette sted at rejse sager om retten til at praktisere 

religion offentligt.         

 

Tabel 1 Søgning på ’religion’ i Karnovs samling af højesteretsdomme 

Emne Antal  Emne  

Folkeret og menneskerettigheder 30 Civilproces og advokatforhold 8 

Stats- og forvaltningsret 23 Familie- og arveret; personret og 

skifteret 

7 

Ansættelses- og arbejdsret 22 Erstatnings og forsikringsret 6 

Regional og kommunalret 22 Udlændingeret 4 

EU-ret 15 Forskning, kirke, kultur og 

undervisning 

3 

Strafferet og straffeproces 13 Fogedret 3 

Skatter og afgifter 10   

 

Højesteretsdomme som religionsvidenskabeligt kildemateriale  

Højesteretsdommene er væsentlige kilder til dansk ret. Domme er også naturlige – og ofte anvendte 

kilder til historiske begivenheder og forståelser. Det er et mere åbent spørgsmålet, om dommene 

også kan være kilder til religion og i givet fald hvordan. Den franske antropolog Bruno Latour 

hævder, at lov – i øvrigt lige som religion- ”deceives those, who want to transport information.2 

Loven, og hermed kan vi også regne domstolene, formål er ifølge Latour ikke at fortælle noget vi 

ikke ved, men at holde styr på relationerne mellem hvem der har sagt hvad. Materialet, vi har 

samlet her, viser dog, at dommene godt kan være kilder til religion. De kan fortælle om religiøse 

autoriteters rolle, som når vidner afviser imamers vidnesbyrd eller give informationer om religiøs 

praksis, som det kan være svært at opnå andre steder fra. Dommene viser i det hele taget ofte en 

verden, som er ukendt for de fleste. Som med alle kilder er der dog behov for kildekritik. Taler folk 

sandt fx? Hvilke interesser har de i at fremstille noget på en bestemt måde osv. Der er mange 

spørgsmål der kan stilles, og denne domssamling åbner blot ballet. God læselyst! 

                                                 
1 Jensen, Tim. "When is Religion, Religion, and a Knife, a Knife–and Who Decides?: The case of 

Denmark." After Secular Law. Stanford Law Books, 2011. 341-362. 
2 Latour, Bruno. The making of law: an ethnography of the Conseil d'État. Polity, 2010, s. 268. 
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U.1877.829 Sagen Nr. 86/18777 Kriminal- og Politirettens Dom af 13 Januar er 

Saalydende:  

 

Harald Frederik Valdemar Brix står anført om eneste ansvarshavende for bladet ’Ravnen’s indhold, 

da der ikke er angivet navne mv. på blades egentlige indhold. ’Ravnen’ er klart socialistisk og 

ønsker en omstødelse af samfundet. På trods af en nylig grundlov, så udtrykker ’Ravnen’ den 

holdning at denne grundlov ikke sikrer folket, men fortsat tilgodeser de gamle magthavere.  

Ud over opfordringen til revolution, så indeholder bladet ligeledes trusler, forhånelser og 

fornærmelser mod Kongen (og kongehuset). Derudover drives der spot og hån mod 

”Religionssamfunds Troeslærdomme og Gudsdyrkelse”, hvilket er forbudt ifølge (den daværende) 

Straffelovs §156 (blasfemiparagraffen). Harald Frederik Valdemar Brix kendes skyldig og straffes 

med ”forbedringshusarbejde i 4 år”, mens ’Ravnen’s Nr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

20, 21, 22, 23, samt de eksemplarer beslaglægges og eksemplarer brugt i retssagen konfiskeres. 

Sagen er interessant, fordi den viser, hvordan Folkekirken blev anset som en del af et 

’establishment’, som revolutionære ønskede at vælte, og hermed hvordan blasfemi blev set i 

forlængelse med majestætsfornærmelse, og hvordan straffen er ganske hård. Dommen falder i den 

såkaldte provisorieperiode (1877-1894), hvor en magtkamp mellem Estrup-regeringen og 

Folketinget satte demokratiske principper i bero.  
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U.1884.168 Overtrædelse af Straffelovens § 156 i Anledning af et i Ugebladet 

"Den frie Tanke" Nr. 17 for indeværende Aar optaget Digt med Titel: "Vor 

Herre den første Skræder."  

Sagen Nr. 287/1883 vedrører Sag omkring forhånelse af landets bestående religionssamfunds 

troslærdomme og overtrædelse af straffelovens §156 (Blasfemiparagraffen i Straffeloven af 1866). 

Tiltalte PH har trykt et bespottende digt i sit ugeblad ”Den Frie Tanke” og derfor idømmes han 

fængsel i 2 måneder og betaling af aktionens omkostninger, bestående af 15 kr. til hver.  

 

Sagen er interessant, idet der kan drages en parallel til Muhammedkrisen. I sagen med 

Muhammedtegningerne frikendes redaktørerne; i denne sag dømmes redaktøren. Det interessante er 

at sagen og Muhammedkrisen har samme problemstilling, men udfaldet er forskelligt. I sagen med 

Muhammedkrisen lægges vægt på ytringsfrihed og indirekte, at det ikke er majoritetsreligionen som 

er på spil. Sagerne er også forskellige fordi dommen fra 1884 sker på baggrund af Straffelovens 

blasfemi-paragraf, mens stats- og rigsadvokaten afviser at rejse straffesag i forhold til blasfemi- 

eller racismeparagrafferne. Derefter blev der rejst sag for overtrædelse af straffelovens § 267 

(ærekrænkelse) og § 268 (bagvaskelse), men redaktørerne blev frikendt først i Retten i Aarhus og 

dernæst af Vestre Landsret. Sagen er interessant, fordi den sammen med de øvrige blasfemisager i 

perioden fortæller noget om samtidens syn på religion og den rolle, som religionen spiller i 

samfundet. Umiddelbart er straffen hård, men ikke så hård som i sagen ovenfor, hvor det ikke kun 

var religionen, der blev forhånet, men også statsmagten.  

  

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000783772/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=13
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U.1891.670 Overtrædelse af Straffelovens § 156 i Anledning af en i Dagbladet 

"København" Nr. 284 for indeværende Aar optagen Artikel, betitlet "En ny 

Religion”   

Sagen Nr. 151/1891 angår en artikel med titlen ’En ny religion’. Ifølge dommen latterliggør artiklen 

troen på Gud og Biblens fremstillinger. Sagen er interessant, fordi artiklen qua titlen ’En Ny 

Religion’ synes at have til hensigt at reformere kristendommen, ikke at afskaffe den eller forhåne 

den. Dommen kan altså forstås som et indgreb i den teologiske debat til forsvar for den kirkelige 

ortodoksi. Dommen er også interessant, fordi den taler om forsvaret for ’de bestaaende Religioner’ i 

flertal. Dvs. der er en bevidsthed om, at der findes flere religioner (selvom disse i store træk vil 

være retninger inden for kristendommen), og at disse alle har krav på beskyttelse. Sagen er også 

interessant som et indblik i straffene. Kriminal- og Politiretten havde idømt den anklagede fængsel 

på vand og brød i tre gange fem dage, men Højesteret ændrede dette til to måneders fængsel på 

normal kost. 

  

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000784768/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=1


9 

 

    

U.1896.133 Et Ugeblads ansvarlige Redaktør anset efter Strfl. §156 for i en i 

Bladet indeholdt unavngiven Artikel at have brugt Udtrykket Løgn om Statens 

Religion 

Sagen Nr. 350/1895 omhandler en reklameplakat for og tre numre af ugebladet Asfalten. Artiklen 

”Kongen og Sædeligheden” indeholder sætningen ”Skjøndt sikkert en knusende Majoritet for 

længst har anvist det Meste af Biblens Lære til Mythernes Plads- saa skal og maa vi dog ikke 

angribe Statens Religion, selv om denne Religion turde være en for vor Udvikling særdeles skadelig 

Løgn”. Den anklagede dømmes imidlertid ikke for dette (den indeholder ikke en overtrædelse af 

straffeloven). Imidlertid vurderes en anden artiklen, hvor der er ”vellystig Samkvem mellem en 

Mand og en Kvinde” at være utugtig og den anklagede (den ansvarshavende redaktør) idømmes en 

måned på sædvanlig fangekost for dette. Sagen er interessant, fordi den tilsyneladende viser 

ændrede forståelser af, hvad der udgør blasfemi, og at ’utugt’ i form af, hvad der lyder som en 

erotisk novelle, straffes ganske hårdt. 

  

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000787777/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=2
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U.1905.345 Tvist om arv til Citanterne, Det mosaiske Trossamfund  

Sagen Nr. 51/1905 omhandler jødisk værkfører Harald Cosman Levysohn, som havde forpligtet sig 

til at i 1892 at betale 16 kr. i bidrag til Mosaisk Trossamfund, men som inden sin død dette år kun 

har indbetalt beløbet for det første kvartal, dvs. 4 kr. Hans arvinger har nægtet at indbetale det 

resterende beløb og Mosaisk trossamfund har derfor indstævnet dem for at få beløbet fra boet. 

Retten vurderer at forpligtelsen til at betale beløbet forsvinder ved udgangen af det kvartal, hvor 

medlemmet afgår ved døden og at boet derfor ikke er forpligtet til at betale yderligere. Begrebet 

’citanterne’ betyder ’sagsøgerne’. Sagen er interessant, fordi den viser hvordan Mosaisk 

Trossamfund anvender retsvæsnet til at inddrage medlemsbidrag og hvordan de i øvrigt gør dette 

med henvisning til Anordningen af 1814, også kendt som Det jødiske frihedsbrev, som gav danske 

jøder rettigheder på linje med den øvrige befolkning mod at opgive deres tidligere omfattende grad 

af selvforvaltning.3  

  

                                                 
3 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-joediske-frihedsbrev-af-29-marts-

1814/   

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000788692/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=9
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000788692/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=9
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000788692/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=9
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000788692/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=9
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000788692/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=9
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000788692/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=9
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U.1907.89 En Præst i Folkekirken var sat under Tiltale i Anledning af, at han 

havde afvist en forhenværende Sognepræst (A.) som Daabsvidne og havde 

undladt at efterkomme et ham af Kultusministeriet givet Paalæg om at antage 

A. som Daabsvidne 

Sagen Nr. 307/1906 handler om at sognepræsten for Harboøre og Engbjerg menigheder har 

nægtet at døbe et barn, hvis A.M. Jensen, som var Unitarpræst skulle være en af fadderne. 

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen har anlagt sag mod sognepræsten ved Skodborg-

Vandfuld Herreders provsteret, men tabte sagen, som nu er anket til Ribe Stifts Landesmode , 

som stadfæster dommen. Sagen er interessant, fordi den angår et velkendt tema om præsternes 

(forkyndelses)frihed versus den position, de har som ansatte i Folkekirken, men trækker i en 

anden retning end U.1916.627 (Arboe Rasmussensensagen), idet det i ’dåbsvidnesagen’ er 

præsten der sætter de snævreste grænser for Folkekirken. Sagen er således interessant som 

kilde til, hvordan man så relationen mellem Folkekirken og andre protestantiske retninger i 

samtiden, hvor Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen ikke synes det betyder noget, at 

fadderen er Unitarpræst, men provsteretten og stiftets landemode altså er enige med præsten i, 

at unitarerne repræsenterer en anden forståelse af kristendommen. Et landemode er et 

stiftsmøde for stiftets provster, som ledes af biskop og stiftsamtmand. Danske lov (1683) 

forordnede at regelmæssige landemoder skulle afholdes. Landemoder afholdes stadigt, men 

indtil 1992 var landemodet ankeinstans for provsteretterne i gejstlige sager .4 Fra 1992 

behandles disciplinærsager, der vedrører præsters forhold til folkekirkens bekendelsesgrundlag 

(læresager), ved en særlig præsteret.5 Denne sag og hele diskussionen om præsters 

forkyndelsesfrihed kan altså også ses i lyset af retspluralisme.     

                                                 
4 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Kirkeret_og_kirkelig_forvaltning/landemo

de 
5 Jørgen Stenbæk: gejstlig domstol i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 16. november 2018 fra 

http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=82722 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000785832/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=8
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000785832/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=8
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U.1907.605 Brugsretten til fribolig i synagoge 

Sagen 44/1907 omhandler brugsret til en bolig, i der beliggende i en bygning, som betegnes om en 

kirke, men reelt er/var den ældste synagoge i København. Retssystemet bruges i denne sag til at 

afgøre, hvem der har ret til at varetage inspektørrollen samt at benytte friboligen i huset. Sagen er 

kun umiddelbart relevant, hvis vi ser den som udtryk for, hvordan man kan anvende retssystemet i 

spørgsmål om arveret og religiøse bygninger. Men sagen som sådan synes ikke interessant ud fra et 

spørgsmål om religion og ret, da sagen blot behandles som et spørgsmål om arveret og ikke religion 

som sådan: Man kan slette alle steder, hvor der står noget med mosaisk trossamfund, og sagen ville 

stadig give mening. Men dommen er et vigtigt dokument til beskrivelsen af den jødiske historie i 

København, hvor det ofte fejlagtigt skrives, at synagogen i Læderstræde ophørte efter branden i 

1795 (se fx http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/synagogen-i-krystalgade). Brugen af 

begrebet ’kirke’ for en synagoge er også interessant og har paralleller fx i Den Europæiske 

Menneskerettighedskonventions artikel 9, hvor der tales om retten til at ” udøve sin religion eller 

overbevisning gennem gudstjeneste, undervisning, religiøse skikke og overholdelse af rituelle 

forskrifter.”6 Brugen af eksplicit kristne begreber til beskrivelse af generelle religiøse fænomener 

rejser spørgsmålet om, hvorvidt retsvæsnets forståelser af religion er helt bestemt af 

kristendommen. 

 

  

                                                 
6 http://echr.dk/konventionen-og-tillaegsprotokoller/den-europaeiske-menneskerettighedskonvention/ 

http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/synagogen-i-krystalgade
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U.1912.884 Første-Præst ved det mosaiske Trossamfund i København fik 

erstatning for fratrædelse af Embedet.  

Sagen Nr. 54/1912 vedrører en hollandsk rabbiner T. Lewenstein (i sagen betegnet som 

førstepræst) ved synagogen i København, som var blevet ansat på en livslang kontrakt, men 

hvor uoverensstemmelser betød, at menigheden ønskede hans afgang. Uoverensstemmelserne 

angik bl.a., at Lewenstein ikke ønskede at fejre Store Bededag, da han opfattede dette som en 

rent kristelig festdag og ikke som en national fejring, sådan som menigheden mente. En anden 

konflikt angik ægteskab med ikke-jøder og børn fra disse ægteskaber, hvor menigheden efter 

tradition optog børn med en jødisk mor i trossamfund i forbindelse med bar og bat mitzvah 

(konfirmation), mens Lewenstein mente, at optagelsen skulle have religiøse bevæggrunde og 

derfor også skulle følges af at den optagne skulle følge de religiøse forskrifter. 

Andenrabbineren optog folk i menigheden uden at stille krav om religiøs praksis, selvom det 

indgik i Lewensteins kontrakt, at han alene kunne optage nye medlemmer. Dette ledte 

Lewenstein, der var første første-rabbiner, til at indrykke en annonce i Berlingske Tidende om, 

at optagelser i trossamfundet uden hans accept, var ugyldige. Derefter gav menigheden 

Lewenstein besked om at han var fyret, og de henvendte sig samtidigt til  Byfogden for at bede 

ham nedlægge forbud mod at Lewenstein kalder sig førsterabbinerer bl.a. på de 

kosherkontrolmærker han udsteder. Dette forbud er blevet stadfæstet ved en dom 20 februar 

1911. Landsover- samt Hof- og Stadsretten afgør, at der er sket et brud på kontrakten i forhold 

til den autoritet som Lewenstein måtte have, og hans reaktion ikke alene er nok til at berettige 

afskedigelse. Retten kan og vil imidlertid ikke gennemtvinge en genansættelse, men tildeler 

ham erstatning på 50.000 kr. Sagen er interessant, fordi den viser, hvordan retssystemet 

benyttes til at afgøre en intern konflikt om autoritet og om forholdet mellem religiøse ledere og 

lægfolk, og hvor striks en praksis der kan kræves. Den er også interessant som historisk 

dokument, fordi den siger noget om, hvor loyal det jødiske samfund var overfor den danske 

stat, og hvordan de havde tilpasset ritualer og praksis til den danske kontekst.      

  

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000789792/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=24
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000789792/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=24
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000789792/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=24
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U.1916.627 Præst, der var tiltalt for at have udtalt sig i strid med folkekirkens 

lære, frifundet for straf. 

Sag 325/1916 omhandler folkekirkepræsten Niels Peter Arboe Rasmussen, der er tiltalt for at 

udtrykke sig - både skriftligt og i tale - i strid med præsteløftet af 1870. Han er tiltalt for at 

udtale sig i strid med folkekirkens lære om treenigheden, dåb, li turgi mm. Disse udfald mod 

folkekirken er stået på i en årrække, og hans udgivelser bliver af mere og mere "markant" 

karakter. Men, som der står i dommen, så kan et stridsspørgsmål om kirkens lære ikke sættes 

op på en enkeltsag - der skal være beviser på et bredt og overordnet standpunkt hos tiltalte, der 

skal ligge "udenfor Folkekirkens bestaaende Orden", der defineres ud fra Grundlovens §3 (I 

dag er det dog §4 i Grundloven) Der er dog en vis usikkerhed om, hvordan "evangelisk -

luthersk" skal tolkes - og hvorvidt rammerne for, hvad der er evangelisk-luthersk er blevet 

formidlet på en måde, der har været klart i tiden for Arboe Rasmussens virke som 

folkekirkepræst, debattør og forfatter. Præsteløftet af 1870 var blevet udfærdiget 20 år før 

Arboe Rasmussens færdiguddannelse som teolog. Arboe Rasmussen er tiltalt for at have et 

udtalt ønske om at trække folkekirken i en teologisk tysk-liberal retning. Han kritiserer den 

snævertsynethed og ensretning, som folkekirken tager - han kalder det for "dogmereligion" og 

at de fastsatte dogmer kvæler budskaberne. A.R. vil have sine synspunkter anerkendt som 

lutherske.  

Det er interessant at kigge på, hvordan Grundlovens §3 her udfoldes som teologisk problem - 

hvordan defineres evangelisk-luthersk, og hvad er derfor inden for rammen, hvad der er tilladt 

som virkende i folkekirken? Hvad med ytringsfriheden? (Italesættes også i midten af første 

side). Det er vigtigt at påpege at sagen ikke er oppe i en "almindelig" retsal (fx landsretten, 

byretten, højesteret), men i provsteretten i Viborg. Her findes han skyldig i forholdene og 

bliver idømt fratagelse af sit præsteembede og betaling af to x 500 kr til overretssagførerne.    

Han anker sagen og tager den videre til højesteret, hvor han bliver frifundet fra alle forhold. 

(Da han har "forklaret sig" og uddybet sine holdninger). Dette viser altså også sammenhængen 

mellem det særlige kirkelige retssystem og det generelle retssystem. 

  

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000238698/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000238698/search?frt=religion&hide_flash=1&page=1&rank=1
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U.1918.772 Kvaksalveri. Højesteret, 20.06.1918 

Sagen 232/1918 omhandler en mand, Jens Pedersen, der er tiltalt for at have taget fire personer 

under behandling for lungetuberkulose, gigt, mavekatar, astma og en knude i skjoldbruskkirtlen. 

Jens Pedersen, som er tidligere landmand, har ingen lægevidenskabelig uddannelse eller tilladelse 

til at udøve lægevirksomhed. Behandlingen består af strygninger (udenpå tøjet), hvor Jens Pedersen 

mener, at han har en særlig magnetisk kraft samt salver, urtete og medikamenter. Han kræver ikke 

betaling, men tager imod, hvis den tilbydes med mindre patienten er fattig. Der er en række 

sygdomme, som han ikke vil behandle fx ondartede smitsomme sygdomme, kønssygdomme, 

blindtarmsbetændelse og indvendig kræft. Der er ikke noget der tyder på at patienterne har taget 

skade af behandlingen; faktisk siger flere, at den har hjulpet. Alligevel dømmes Jens Pedersen af 

både underretten, landsoveretten og Højesteret en bøde på 100 kr. og betaling af sagens 

omkostninger, på grundlag af retslægerådets udtalelse om ” det i Almindelighed maa siges at 

medføre Farer for Patienterne, at Tiltalte ved at tage dem under behandling afholder dem fra at søge 

sagkyndig Hjælp.” Sagen er interessant, fordi den peger på hvordan domstolene bidrager til det 

medicinske systems monopolisering af helbredelse. 

  

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000770641/search?frt=kvaksalveri&hide_flash=1&page=1&rank=1
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U.1937.1030/2 Kvaksalveri. Højesteret, 11.10.1937 

Sagen 168/1937 drejer sig om et ægtepar, Marie Cathrine og Alfred Kjærgaard Nielsen, som 

har behandlet patienter med bøn og håndspålæggelse og for at have indtrykket en annonce i 

Aalborg Amtstidende om, at de yder hjælp ved kæft og tuberkulose, men at det kræver en 

henvisning fra lægen pga den nye lægelov. Sagen vedrører to konkrete patienter, Maren 

Kirstine Glinvad, som lider af mavesår, og Ingrid Rigi Dam, som lider af tuberkulose og er 

særlig alvorlig da parret tidligere er dømt for kvaksalveri, og der er et klart forbud i lægeloven 

mod at forsøge at behandle kræft og tuberkulose. Parret er altså anklaget for tre forseelser: 

1) Annoncen, som kan forstås som om, at parret vil forsøge helbredelse af kræft og 

tuberkulose, hvilket er forbudt i lægeloven 

2) At have bragt Maren Kirstine Glinvad i fare ved fx at sige til hende at hun skal stå op 

3) At have forsøgt helbredelse af Ingrid Rigi Dam for tuberkulose   

Ægteparret, som hævder, at de er tilknyttet Indre Mission, fortæller, hvordan konen fra Gud 

har fået det kald at kunne helbrede. Helbredelsen sker ved, at hun beder en bøn og derefter 

falder i trance. Under trancen søger hendes hånd det syge sted og trækker sygdommen ud. Hun 

kan derefter ryste den af sig eller kaste den op. Hun bliver typisk opsvulmet af at tage 

sygdommen på sig. Inden patienterne behandles skal de underskrive en erklæring om at 

forsøget på helbredelse sker under eget ansvar og uden garanti. I begge de to konkrete sager 

har Marie Cathrine Nielsen haft svært ved at få fat i sygdommen, og ingen af dem er blevet 

helbredte, tværtimod er især Maren Kirstine Glinvads tilstand forværret, idet hun kort efter 

behandlingen fik en blodstyrtning. Sundhedsstyrelsen udtaler, at Marie Cathrine Nielsen har 

udsat Maren Kirstine Glinvad for fare. I forhold til Ingrid Rigi Dam er spørgsmålet, om de 

vidste, at hun led af tuberkulose, fordi der er et forbud i den nye lægelov mod at forsøge at 

helbrede det. Byretten finder ikke, at der er ført tilstrækkeligt bevis for, at Maren Kirstine 

Glinvad har været bragt i fare på grund af behandlingen, men Landsretten mener, at hun har 

været udsat for fare og dømmer derfor parret for alle tre forhold (annonce, Glinvad, Dam) og 

de idømmes 40 dages hæfte hver samt et påbud om ikke at forsøge behandlinger fremover . 

Højesteret stadfæster dommen, men med forskellige bemærkninger. 

Sagen er interessant som et historisk dokument til forståelse af healing i kristne 

miljøer i Danmark. Men det er også interessant som dokumentation for, hvordan retliggørelse, 

i dette tilfælde indførelsen af en ny lægelov med forbud mod forsøg på helbredelse af kræft og 

tuberkulose, understøtter den medicinske verdens monopol på helbredelse og leder til 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000775216/search?frt=kvaksalveri+b%C3%B8n&hide_flash=1&page=1&rank=1
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kriminalisering af religiøse praksisser. Der er dog en særlig tankevækkende kommentar i 

dommen, da de ni højesteretsdommere udtaler, at den ”blotte Haandspaalæggelse paa 

Patienterne ikke Kan betegnes som en Tagen i Kur”(s.3), som udtrykker Højesterets forsøg på 

at skelne mellem medicin og religion. Fire af de ni dommere mente ikke, at parret skulle have 

et pålæg om ikke at forsøge helbredelse fremover af denne grund. Denne forståelse kan forstås 

som en sekulariseret forståelse, idet den understreger, at det jo bare er ”Strygning eller 

Beføling af Patienten og at Behandlingens Virksomhed angives at bero paa en særegen Evne 

hos Tiltalte Marie Cathrine Nielsen til at overføre Sygdomme til hendes eget legeme og derpaa 

skille sig af med den”(s.3).   
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U.1943.518 Idømt frihedsstraf og erstatning for injurier i nazistisk ugeblad. 

29.03.1943 

 

I sagen U.1943.518 sagsøges forfatterinden Fru Olga Antoinette v. Eggers og Redaktør Aage 

Henning Andersen af Grosserer Peter Møller Daell for injurier. Sagens udgangspunkt er en række 

artikler i ugebladet "Kamptegnet", som nævner Daells Varehus, Grosserer Peter Møller Daell og 

dennes sekretær Celja Wassermann. Heri omtales overstående som anti-tysk, Don-Juan-Daell, 

Jødelakaj, Jøde-Wassermann etc. Endvidere omtales Frøken Wassermann blandt andet som 

Heljødinden og "P. M. Daells særlige private Godte". 

I og med, at sagen foregår i 1943, under et halvt år før tyskerne erklærer Danmark i 

undtagelsestilstand og afsætter regeringen, er stemplingen af Daells Varehus som "særlig 

jødevenligt" og registreringen i en "Samling af Firmaer under jødisk Indflydelse" særdeles 

skadeligt, ikke blot for virksomheden, men også for P. M. Daell personligt. Med henvisning til 

Straffeloven §267 og § 2687 idømmes de sagsøgte 80 dage og en bøde på 4000 kr. som godtgørelse 

for Lidelse, Tort og Ulempe samt Forstyrrelse af Forhold. Disse paragraffer omhandler begge 

ærekrænkelse, som betegnes som "fornærmelige ord og handlinger eller udbredelsen af forlydender, 

der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse"8. 

Denne sag er interessant på flere punkter. For det første er sagen interessant i den historiske 

kontekst, hvor den giver indblik i forholdene for jøderne i 1943, og hvordan synet på og frygten for 

jøderne kommer til udtryk i "Kamptegnet". Den giver også et indblik i den danske retspraksis under 

Anden Verdenskrig om end før regeringens afsættelse. For det andet kan man trække adskillige 

paralleller mellem, hvordan "Kamptegnet" omtaler jøder og jødesympatisører og den nutidige 

højrefløjs retorik, når det kommer til flygtninge og immigranter. Der findes mange ligheder mellem 

det skræmmebillede, som "Kamptegnet" maler af jøderne og det fx Uriasposten maler af muslimer. 

  

                                                 
7 Straffeloven § 267 og § 268 
https://danskelove.dk/straffeloven/267 
https://danskelove.dk/straffeloven/268 
8 Den Store Danske, "Ærekrænkelse": 
http://denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Jura/Kriminalret%2c_speciel/%C3%A6rekr%C3%A
6nkelse 

 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000241798/search?frt=frihed+religion&hide_flash=1&page=1&rank=1
https://danskelove.dk/straffeloven/267
https://danskelove.dk/straffeloven/268
http://denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Jura/Kriminalret%2c_speciel/%C3%A6rekr%C3%A6nkelse
http://denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Jura/Kriminalret%2c_speciel/%C3%A6rekr%C3%A6nkelse
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U.1955.744 Læge dømt for kvaksalveri efter mild bestemmelse, da landsretten 

havde frifundet for grovere forbrydelse og andet ville kræve selvstændig 

bevisbedømmelse i Højesteret. Forbud mod at tage syge i kur. Højesteret, 

08.06.1955 

 

Sagen 258/1954 angår ”naturlæge” Karl Friedrich Franck som ude autorisation som læge har 

behandlet en dreng, Kjeld Sørensen, som led af børnelammelse. Moderen, Bertha Dorthea 

Sørensen, hævder at have mistet altid tillid til sundhedsvæsnet efter at hendes mand netop er død af 

børnelammelse. Karl Friedrich Francks behandling består af ”massage af forskellig art og derhos 

indgnidning med en særlig væske”, men det vigtigste er at ”tiltalte efter sin egen formening er fyldt 

af en særlig kraft, der kommer fra Gud, og det er denne kraft der bevirker, at patienterne bliver 

helbredt” (s.1). I byretten i Tønder dømmes Karl Friedrich Franck 60 dages hæfte og pålæg om at 

afholde sig fra at ”tage syge i kur”. Landsretten stadfæster dommen, men nedsætter straffen til 20 

dages hæfte. Landsretten stadfæster, men øger staffen til 40 dages hæfte. Sagen er interessant som 

et historisk dokument, der fortæller om, hvordan religiøse helbredelser af nogle blev anset som et 

alternativ til sygehusvæsnet, som det også for nogle er tilfældet i dag. Der er i dommen ikke meget 

fokus på selve forsøget på helbredelsen, men mere fokus på drengens helbredstilstand, som udredes 

grundigt af to læger. Det er det interessant, at moren og behandleren mener, at der er sket bedring, 

men den ene af de to læger, der kommer med udtalelse samt Retslægerådet mener, at barnet har 

været udsat for påviselig fare og ville have haft glæde af den autoriserede behandling.     
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U.1971.16 Forældremyndigheden over to drenge på 8 og 4 år tillagt moderen. 

Sagen 21/1970 er en sag om forældremyndighed over to børn, hvor moren er medlem af Jehovas 

vidner. Faren er meget kritisk overfor Jehovas Vidner og påstår, at medlemmer af gruppen har 

fortalt børnene, at han er blevet hjerneskadet ved at sprøjte med gift, som han gør på sit arbejde. 

Han har nu fået dårlige nerver og hævder, at det er årsagen til, at han har forsøgt at slå din kone. I 

Roskilde Herredsret får moderende forældremyndigheden over børnene, mens Landsretten giver det 

til faderen. Højesteret har indkaldt et ekspertvidne, en overlæge ved Bispebjerg Hospital, som 

vurderer, at forholdene hverken hos moderen eller faderen er helt tilfredsstillende ”Moderen er med 

hensyn til sin religion noget fanatisk…Faderen forekommer meget retsindig og sundt tænkende, 

hans bekymring med hensyn til moderens stærke, religiøse engagement er forståelig. Det er på den 

anden side vanskeligt at overse, hvordan han skal kunne finde et menneske, der i det daglige kan 

overtage moderens rolle”. Alt i alt mener ekspertvidnet derfor, at moderen skal have 

forældremyndigheden. Højesterets fem dommere er indbyrdes uenige. Tre mener som Roskilde 

Herredsret, at moderen har bedst mulighed for at skabe et hjem for børnene, mens to vil stadfæste 

Landsrettens dom om, at faderen skal have forældremyndigheden. Højesteretsdommen følger 

stemmeflertallet, og forældremyndigheden tilfalder moderen. Dommen er interessant, fordi 

moderens religiøse standpunkt har betydning og især fokuserer på, hvordan man skal forholde sig, 

når forældrene er uenige om den religiøse opdragelse. Faderen finder det ”simpelthen uforsvarligt, 

at børnene skal leve under påvirkning af en sekt, som han finder går på akkord med sandheden… 

[og] kan næsten ikke bære tanken om, at børnene skal opdrages i, hvad han betragter som en 

forkvaklet tro”. Retten tager dog ikke som sådan stilling til, om faderen har ret i dette, for dommen 

synes især at tillægge det betydning, at moderen er ”en effektiv husmor” og faderen bor hos sin bror 

og ikke har taget sig så meget af børnene. Men sagen er interessant, fordi den præsenterer 

forskellige syn på Jehovas Vidner, især børnelægens og farens, men selvom de udtaler sig meget 

negativt om Jehovas Vidner, så beslutter Højesteret alligevel, at moren skal have 

forældremyndigheden.  
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U.1975.955H Forældremyndigheden over drenge på 12 og 15 år tillagt M. 

Sagen er en forældremyndighedssag, hvor en kvinde, i forbindelse med skilsmisse, søger 

forældremyndigheden over parrets to børn. Hun er i løbet af ægteskabet blevet interesseret i Jehovas 

Vidner, og i 1968 blev hun døbt. Børnenes far er skeptisk over for religionen og frygter, at hun vil 

begrænse drengenes muligheder for at dyrke sport og uddanne sig. Kvinden erkender, at hun vil 

opdrage dem som Jehovas Vidner, at hun håber, at de vil vie sig til budskabet, men hun vil ikke stå i 

vejen for eventuelle uddannelsesønsker. 

  

Det interessante i sagen er, at den bunder i en konflikt i forhold til den religiøse opdragelse af 

børnene. Konen ønsker at opdrage dem som Jehovas Vidner, mens manden ønsker at undgå dette. 

Han har indtil videre forbudt, at hun tager dem med til møderne, men hun har i sinde at gøre det, når 

skilsmissen er gået igennem. Derudover er det interessant, at Byretten ikke forholder sig til 

spørgsmålet om religiøs opdragelse, og hvilken betydning denne kan have på børnenes fremtid, på 

trods af at fokusset i farens bevisførelse er baseret på dette. I Landsretten er det et skifte i farens 

arbejdstider, som gør, at retten skifter fokus og rent faktisk tager børnenes fremtidige 

uddannelsesmuligheder i betragtning. Det er ikke nødvendigvis troen og religionen, som er et 

problem og udslagsgivende, men den betydning det har for drengenes fremtid. 

Derfor dømmer Byretten, at begge drenge skal blive hos deres mor, mens Landsretten finder, at 

drengenes far skal have den fulde forældremyndighed og dette stadfæster Højesteret. 
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U.2000.2234H. 7 dages betinget hæfte for groft forhånende og nedværdigende 

udtalelser over for en befolkningsgruppe. Ikke rettergangsfejl ved sagens 

behandling i byretten og landsretten. (Højesteret, 23.08.2000)9 

 

Sag | 445/1999 vedrører udtalelser fremsat af tiltalte, T., under en direkte TV-transmission i 

programmet ”Tre på tråden” d. 25. februar 1997. T. blev dagen efter programmet politianmeldt på 

baggrund af udtalelserne, der bl.a. inkluderede følgende udtalelse: ”nå, ja, men altså 

muhamedanerne har hele den store del af verden fra Marokko i vest til Filippinerne i øst, der er så 

mange steder, hvor de kan være, hvor de hører til, og hvor i alverden skal vi så udsættes os for, at 

den invasion og kastrering og drab, som den danske befolkning kommer ud for”.  

Sagen blev i første omgang rejst ved Københavns Byret, hvor tiltalte d. 23. marts 1998 blev 

idømt betinget hæfte i 7 dage for overtrædelse af straffelovens §266 b, stk. 2, jf. stk. 110. T. ankede 

dommen til Østre Landsret, der stadfæstede dommen. T. ankede derefter dommen til Højesteret 

med henvisning til, at han ikke i havde fået en retfærdig rettergang hverken ved byretten eller ved 

landsretten, idet han ikke haft mulighed for at fremføre dokumentation og bevisførelse til 

godtgørelse af udtalelsernes rigtighed. T. mente ydermere, at sagen burde afvises under henvisning 

til, at sagen og udtalelserne angik en politisk lovovertrædelse11, og derfor skulle være behandlet af 

landsretten som 1. instans med deltagelse af nævninger. Højesteret fandt ligesom byretten og 

landsretten, at T. gennem sine udtalelser havde overtrådt straffelovens §266b, stk. 1 

(racismeparagraffen), da han i sine udtalelser groft forhånede og talte nedværdigende om herboende 

muslimer med udgangspunkt i deres tro og oprindelse. T. blev dog frifundet for overtrædelse af § 

266 b, stk. 2 (propagandaparagraffen). I spørgsmålet om, hvorvidt sagen angik en politisk 

lovovertrædelse, fandt Højesteret, at udtalelserne er en forhånelse og nedværdigelse af muslimerne, 

hvorfor henvisningen til den særligt vidtgående ytringsfrihed for politikere ikke godtgør 

straffefrihed. Sagen er interessant, fordi den viser grænsen for, hvad man kunne side om muslimer 

’før 11.sep”.  

                                                 
9 https://pro.karnovgroup.dk/document/7000197213/1 (set d. 22.10.2018) 
10 Straffelovens §266b, stk. 1: Den der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse 

eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, 

hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 

(Stk. 2) Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af 

propagandavirksomhed. (https://danskelove.dk/straffeloven/266b)  
11 Det faktum, at politikere har en særligt vidtgående ytringsfrihed i spørgsmål om kontroversielle samfundsanliggender  

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000197213/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000197213/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000197213/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000197213/1
https://danskelove.dk/straffeloven/266b
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U.2001.83 Sag om bortvisning af muslim, der havde overtrådt forbud mod at 

bede på et bestemt areal på sin arbejdsplads, var ikke diskrimination.  

 

Sagen vedrører en muslimske mand, Mohammed Hassan Elmi, der i 1996 blev bortvist fra et AMU-

center for at bede på fællesarealer. Højesteret vurderede i en stedfæstede af afgørelsen truffet i 

Østre Landsret i 1998, at beslutningen ikke var i strid med religionsfriheden.12 Højesteret fandt, er 

der var tilstrækkelig hjemmel i hensynet til ro på anstalten, idet der var tilbudt adgang til at bede 

andre steder. Bortvisningen stred derfor ikke imod proportionalitetsprincippet.13 

 

DRC (Dokumentations- og Rådgivningscentret for Racediskrimination), der havde hjulpet Elmi 

med at anlægge sagen, er skuffede over, at Højesteret ikke har taget stilling til det principielle 

problem i, at det eneste sted AMU-centret havde stillet til rådighed for den muslimske mand, var 

toilettet. Der er tilsyneladende modstridende forklaringer på, hvor på AMU-Centret man måtte 

bede. Ifølge forstanderen på AMU-Centret, Mogens Jørgensen, var sagen ”aldrig været et 

spørgsmål om, hvorvidt muslimer måtte bede på skolen, kun et spørgsmål om, hvor det kunne ske”, 

og at der dagligt er muslimer, der beder på skolen. 14  

Sagen er interessant fordi sagen er en af de første domstolsafgørelser om diskrimination. DRC er en 

selvejende uafhængig institution, der siden 1994 har rådgivet, vejledt og ydet juridisk bistand til 

personer, der har været udsat for diskrimination. DRC fremhæver selv, at de i de første år især 

havde sager, hvor borgere blev diskrimineret af andre borgere eller virksomheder, men at sagerne 

siden 2002 især har drejet sig om sager rettet mod offentlige myndigheder. DRC har givetvis en stor 

rolle i udviklingen af en diskurs om diskrimination, idet DRC selv angiver, at de i gennemsnit er 

involveret i ca. 200 sager om året, hvor de har indgivet klager eller politianmeldelser på vegne af en 

henvendelse. 15   

 

 

 

  

  

                                                 
12 https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/bortvisning-af-muslim-var-i-orden 
13 https://quizlet.com/139102760/de-forvaltningsretlige-regler-flash-cards/ 
14 https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/bortvisning-af-muslim-var-i-orden 
15 http://www.drcenter.dk/mere-om-drc/ 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/bortvisning-af-muslim-var-i-orden
https://quizlet.com/139102760/de-forvaltningsretlige-regler-flash-cards/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/bortvisning-af-muslim-var-i-orden
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U.2001.2518H Fælles forældremyndighed ophævet, og forældremyndigheden 

tillagt moderen 

 

Sagen drejer sig om, hvem der i en konkret sag skal have forældremyndighed over barnet efter 

skilsmisse. Et af stridspunkterne i sagen er, at moderen (H) er Jehovas Vidne. Efter skilsmissen var 

forældremyndigheden delt, men ved Byretten i Hillerød blev forældremyndigheden alene tilkendt 

moderen. Sagen blev appelleret til Landsretten, der tildelte imidlertid faderen den fulde 

forældremyndighed. Højesteret omgjorde afgørelsen ved at stadfæste byrettens dom og give 

moderen forældremyndigheden. Sagen handler ikke om samvær, da begge forældre er indstillede 

på, at barnet skal være nogenlunde lige meget hos hver, så sagen handler snarere om de konflikter 

som kan opstå som følge af forældres forskellige livsopfattelser. Det interessante i sagen er, at 

faderen bekender sig til den danske folkekirke, mens moderen er Jehovas vidne. De fem 

højesteretsdommerne er enige om, at moderens religion ikke skal tillægges (negativ) betydning 

(s.4), men det børnesagkyndige ekspert-vidne mener, at Jehovas vidner griber meget ind i 

dagligdagen, og at barnet allerede nu opfatter Jehovas Vidner som noget kontroversielt. To 

dommere lægger til grund, at det er bedst, hvis begge forældre er afdæmpede i deres religiøse 

påvirkninger af barnet, hvor deres religioner (”livsanskuelser”) afviger fra hinanden for at undgå at 

dagligdagen for barnet ikke er alt for forskellig og finder på det grundlag, at faderen skal have 

forældremyndigheden. Tre dommere mener imidlertid, at moderen er bedst til at håndtere 

forskellene mellem moderens deltagelse i et religiøst fællesskab og faderen, som er uden religiøs 

praksis (eller et tydeligt religiøst fællesskab?). Sagen er interessant fordi den indeholder ret 

detaljerede beskrivelser af, hvordan forældrene praktiserer to meget forskellige 

opdragelsessystemer. Den er også interessant fordi den tydeligt viser, hvordan højesteretsdommere 

ræsonnerer (forskelligt) om religion: ligger det fælles grundlæg i ’afdæmpet påvirkning’ eller er det 

væsentligere, hvilken forældre bedst tolererer forskelligheden.  
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U.2003.2044 En udtalelse om, at en politiker havde »racistiske synspunkter«, 

indebar ikke en strafbar ærekrænkelse. 17.06.2003 

Denne højesteretsdom omhandler en injuriesag rettet mod Karen Sunds af den daværende formand 

for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard. Karen Sunds ytrede i oktober 1999 i en diskussion i 

Radioavisen omhandlende hendes stillingtagen til euroen: ”… og jeg vil meget nødig identificeres 

med Pia Kjærsgaards racistiske synspunkter, og det er jeg helt sikker på, at det vil være holdningen 

bredt i en kampagne.” Udtalelsen kom i forbindelse med, at Folkebevægelsen, som Karen Sunds var 

repræsentant for, ikke ønskede et samarbejde med Dansk Folkeparti om at bevare kronen som 

Danmarks valuta. Pia Kjærsgaard betragtede udtalelsen som en ærekrænkelse mod hendes person og 

lagde dermed sag an mod Karen Sunds (iht. straffeloven § 267). Pia Kjærsgaard vandt injuriesagen i 

by- og landsretten, men i 2003 tabte hun i Højesteret.  

For at undgå en terminologisk forvirring brugte retten Sprognævnets 3 definitioner af racisme: 1): 

Nazismens racelære og dens konsekvenser for jøderne, 2): En races overlegenhed over andre, 

eksempelvis sorte og hvide, og 3): Forskelsbehandling og undertrykkelse af eller afstandtagen fra 

grupper af mennesker, som kan være af samme race som en selv. Karen Sunds postulerede i retten, 

at hun havde brugt ”racisme” i dets tredje betydning. Højesteret gav Karen medhold og fandt, at den 

tredje betydning var almindeligt kendt på dansk. Karen Sunds udtalelse i Radioavisen faldt på 

baggrund af Pia Kjærgaards ytringer på DF’s landsmøde, hvor hun andet angreb indvandrere, specielt 

muslimerne. Derfor blev Karens udtalelser om Pia Kjærsgaard ikke af retten betragtet som vendt 

direkte mod Pia Kjærsgaards person, men rettet mod synspunkter, som Pia havde givet udtryk for 

som formand for DF. Karens udtalelser overskred heller ikke grænsen for ytringsfriheden, da 

udtalelsen var en værdidom rettet mod en samfundsdebat. Grundet disse 3 punkter kunne der i 

Højesterets optik ikke være grundlag for en retsforfølgelse og Pia Kjærsgaard tabte derfor 

injuriesagen til Karen Sunds. 

Dommen er interessant, fordi der er høj grad bliver brugt, hvad der kan betegnes som ”lawfare”, hvor 

domstolene benyttes systematisk til at nå et mål; i dette tilfælde at det er i orden at kalde Pia 

Kjærsgaard racist. Karen Sunds har tydeligvis anket dommene i by- og landsretten for at nå til 

Højesteret. Det er tydeligt, at en advokat har hjulpet hende til at forme argumentet om, at hendes brug 

af ordet racisme var i den tredje betydning, som ikke var injurierende, selvom hendes udtalelser 

sandsynligvis har indbefattet ordet i de andre betydninger. Dette peger på vigtigheden af at kende til 

retssystemets ’spilleregler’ for at vinde en sag. 

 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000267774/search?frt=frihed+religion&hide_flash=1&page=1&rank=7
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000267774/search?frt=frihed+religion&hide_flash=1&page=1&rank=7
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U.2004.384H Indgreb i eskimoiske fangeres jagt og beboelse af boplads i 

forbindelse med etablering og udvidelse af militærbase i Thule i Grønland var 

lovlige ekspropriationsindgreb. Erstatning for mistede jagtmuligheder. 

Godtgørelse for krænkelse på grund af omstændigheder ved beslutning og 

gennemførelse af flytning. 

 

Sagen drejer sig om ekspropriation af det område, som Knud Rasmussen i 1910 etablerede som 

Handelsstationen i Uummannaaq (Thule-distriktet), med det formål at etablere Thulebasen. 

Befolkningen i området var havnomader, der ernærede sig ved jagt og fangst. I 1929 blev der 

etableret et Fangerråd, der vedtog love (Thule-love) om jagt og fangst i distriktet. I 1937 overtog 

Staten Handelsstationen efter Knud Rasmussens død. I 1951 blev der anlagt en militærbase nær 

Uummannaaq, hvilket medførte begrænsninger på jagt og fangst for Thule-stammen. I 1953 blev 

Thule-stammen (lokalbefolkningen) (for)flyttet pga. udvidelse af militærbasen. I 1960 rettede 

Fangerrådet henvendelse til Grønlandsministeriet mhp. en årlig erstatningen for de tabte områder, 

men henvendelsen blev aldrig besvaret. I 1963 blev reglerne om kommunalbestyrelser udvidet til 

også at gælde Thule-Distriktet. I 1966 blev Thule-lovene (vedtaget af Fangerrådet) ophævet. I 1985 

rejste kommunen, nu Qaanaaq Kommunia, en erstatningssag mod Staten for tab af fangstområder 

pga. tvangsforflytningen på vegne af Thule-samfundets medlemmer og fangerne. I 1987 blev der 

nedsat en undersøgelseskommission, som i 1994 afgav beretning. I 1996 lagde medlemmer af 

Thule-stammen sag an mod Statsministeriet med påstand om 1) anerkendelse af retten til at bebo og 

anvende bopladsen ved Uummannaaq og til at færdes, opholde sig og drive jagt og fangst i hele 

Thule-Distriktet; om 2) erstatning på 25 mio. kr. til Thule-stammen og om 3) godtgørelse på 

250.000 kr. til hver af sagsøgerne, der var omfattet forflytningen i 1953.  

 

Statsministeriet blev frifundet i anerkendelsesspørgsmålet, men dømt til at betale 500.000 kr. til 

Thule-stammen samt 25.000 kr. til de berørte, der var 18 år eller over på flytningstidspunktet og 

15.000 kr. til de berørte mellem 4-17 år på flytningstidspunktet i Landsretten. Thule-stammen 

appellerede dommen til Højesteret, men med et erstatningskrav på ca. 235 mio. kr. til Thule-

stammen. Højesteret stadfæstede Landsrettens dom.  

Begrundelserne for at Thule-stammen ikke fik mere ud af sagen er bl.a., at udvidelsen af 

militærbasen i Thule i 1953 i overensstemmelse med forsvarsoverenskomsten af 1951. Derudover 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000280128/search?frt=thulebasen&hide_flash=1&page=1&rank=5
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000280128/search?frt=thulebasen&hide_flash=1&page=1&rank=5
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000280128/search?frt=thulebasen&hide_flash=1&page=1&rank=5
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000280128/search?frt=thulebasen&hide_flash=1&page=1&rank=5
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000280128/search?frt=thulebasen&hide_flash=1&page=1&rank=5
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kunne ekspropriationen ske uden hjemmel i loven, da den dagældende grundlovs § 80 om 

ejendomsrettens ukrænkelighed ikke var gældende i Grønland. Højesteret tiltræder derfor, at 

indgrebet i 1951 i adgang til jagt og fangst, som indgrebet i 1953 ved flytning af bopladsen var 

lovlig og gyldigt.  

 

Thule-stammen fik ikke medhold i anerkendelsesspørgsmålet, da Thule-stammen ikke er anerkendt 

som en særskilt oprindeligbefolkning inden for eller ved siden af det Grønlandske folk (jf. ILO’s 

konvention fra 1989). ILO-konventionen artikel 1, stk. 1. lyder således   

1. Denne konvention finder anvendelse på:  

a) stammefolk i selvstændige lande, hvis sociale, kulturelle og økonomiske forhold adskiller 

dem fra andre dele af det nationale samfund, og hvis status reguleres helt eller delvis af deres 

egne sædvaner eller traditioner eller af særlige love eller forskrifter,  

b) folk i selvstændige lande, der betragtes som tilhørende et oprindeligt folk, på grund af deres 

nedstamning fra folk, som beboede landet eller en geografisk region, som landet tilhører, på 

tidspunktet for erobring eller kolonisering eller oprettelse af de nuværende statsgrænser og som, 

uanset deres juridiske status, opretholder nogle af eller alle deres egne sociale, økonomiske, 

kulturelle og politiske institutioner. (s. 124) 

 

Hvis Thule-stammen havde været anerkendt som en særskilt oprindelig befolkning kunne sædvaner, 

traditioner og særlige steder, som tilsyneladende spiller en rolle, have krav på beskyttelse. Det 

drejer sig bl.a. om  Bopladsen i Uummannaaq 1953 (s. 41), hvor Museumsinspektør ved 

Nationalmuseet har gjort departementschef ved (enten) Stats-/Grønlandsministeriet opmærksomt 

på, at en række traditionelle eskimograve vil komme til at ligge inden for hegnet af den nye udvidet 

militærbase. Dette skal beskyttes, bl.a. med et skilt: ”This is an archeological site, set aside for 

future scientific investigation. Please do not disturb.” Ministeriet for Grønland lavede et udkast til 

fredning af en række arealer. Fangerrådet tiltrådte fredningsforslaget.  

Netop relationen til forfædrene synes at spille en stor rolle for Thule-stammen. Det fremgår bl.a., at 

”Befolkningen havde vanskeligt ved at vende sig til Qaanaaq, da forfædrene også var begravet ved 

Uummannaaq.” (s. 67) og i Inuutersuaq Ulloriaq’s beretninger. Flytning til Qaanaaq fremgår det, 

at der var bekymring om, at de ikke kan leve på den måde forfædrene har vist dem. Da der bor for 

mange mennesker på for lidt plads (s. 109).  
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Det er interessant, at Højesteret fremhæver, at det ikke er nødvendigt at tage stilling til, om 

befolkningen i Thule-Distriktet på daværende tidspunkt udgjorde et stammefolk eller et særskilt 

oprindeligt folk i den forstand, som defineret i ILO-konventionen artikel 1, stk. 1. (s. 160). I stedet 

fremhæves det, at ”Grønlænderne har de samme borgerrettigheder som danskerne med hensyn til 

ytringsfrihed, trykkefrihed, trosfrihed og forsamlingsfrihed, ligesom de også frit kan vælge erhverv 

samt hvor de ønsker at bosætte sig” (s. 124). Dommen er også interessant for præsentationen af et 

tilfælde af retlig pluralisme i form af Fangerrådet. 
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U.2005.1265H Tørklædesagen fra Føtex.  

Sagen angår en kvindelig ansat, der fyres, da hun begynder at bære tørklæde. Sagsøgeren kræver 

erstatning, da hun mener, at hun er blevet ulovligt afskediget. Føtex svarer, at reglementet for 

beklædning i virksomheden er kendt og accepteret af alle medarbejdere, og forbyder enhver form 

for beklædning der ikke overholder uniformen, i de områder hvor der er kundekontakt. Det 

indebærer, at man ikke må bære anden hovedbeklædning end den uniformen påkræver, og at man 

ikke bærer synlige symboler på politik eller tro af nogen art.  

Sagsøgeren har været ansat, uden tørklæde, i 4 år inden sagen opstår. Hun får tid til at genoverveje 

sin beslutning og tilbydes efter hendes afskedigelse et andet job til samme løn, et andet sted i 

virksomheden. Det takker hun nej til da ”hun ikke vil gemmes væk”. Det bliver en principiel sag.  

Landsretten og Højesteret finder ikke, at Føtex har brudt med gældende lovgivning eller retspraksis 

i sagen, og HK, som havde bistået kvinden i at anlægge sagen16, skal betale sagsomkostningerne til 

Føtex. 

 

Alle medarbejdere behandles ens ift. uniform-reglerne. Uanset deres kulturelle, politiske eller 

religiøse baggrund. Reglerne er klare og håndhæves konsekvent. Sagen er interessant, fordi den er 

én af de første ’tørklædesager’ og Højesterets vurdering af, at det er i orden at afvise tørklæder, hvis 

der er et uniformsreglement, som foreskriver det.    

  

                                                 
16 https://www.dr.dk/nyheder/indland/hoejesteret-foetex-maa-gerne-forbyde-toerklaeder 
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U.2005.3346/2 H.D. 15. september 2005 i sag 248/2004 (1. afd.) Eksklusion af et 

medlem af folkekirken ugyldig. 

 

Sag 248/2004 drejer sig om, at sognepræsten ved Skt. Andreas Kirkes i 1994 annullerede Steen 

Ribers medlemskab af folkekirken. Dette bliver stadfæstet først af Københavns biskop og derefter 

af Kirkeministeriet. Da Ribers herefter anlagde sag mod Kirkeministeriet med påstand om, at 

ministeriets afgørelse var ugyldig, gav Højesteret ham ret i, at Kirkeministeriets afgørelse var 

ugyldig. 

Baggrunden for sagen er, at sognepræsten og Kirkeministeriet mente, at Ribers havde stillet sig 

uden for folkekirken ved ihærdigt, åbenlyst og aktivt at have arbejdet med at udbrede en troslære, 

der ifølge dem på en række punkter var i strid med folkekirkens lære. Derfor mente de ikke, at han 

længere kunne være medlem af folkekirken (henvisning til § 2, stk. 2, i lov om medlemskab af 

folkekirken). Dette var Højesteret uenig i. De mente ikke, at der var det fornødne klare og sikre 

holdepunkt i hjemmelgrundlaget for en fortolkning af, at han aktivt var med til at udbrede en 

troslære, der på en række punkter var i strid med folkekirkens. Højesteret formulerede det på den 

måde at  

 ”..der kan blive tale om ophør af medlemskab som følge af, at et medlem stiller sig uden for 

folkekirken på anden måde end ved tilslutning til et andet trossamfund eller gendåb. 

en person, der »stiller sig i afgjort modsætning til folkekirken ved åbenlyst at fornægte 

kristentroen«, også »stiller sig uden for folkekirken« (Folketingstidende 1990-91, tillæg A, sp. 

2336). Der er efter vores opfattelse ikke grundlag for denne antagelse. Det må således ved 

fortolkning af medlemskabslovens § 2, stk. 2, lægges til grund, at en åbenlys fornægtelse af 

kristentroen som beskrevet i den dagældende menighedsrådsvalglov § 2, stk. 1, ikke er 

tilstrækkeligt til at stille sig uden for folkekirken. jævnfør også kirkeministerens udtalelse om, at der 

kræves »meget klare og ekstraordinære forhold« (Folketingstidende 1990-91, tillæg B, sp. 598). 

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget har bestemmelsen siden dens indførelse i lov nr. 280 af 30. 

juni 1922 om menighedsråd aldrig eller i hvert fald ikke i nyere tid været anvendt, og 

bemærkningerne indeholder ikke eksempler på tilfælde, hvor den kan anvendes.” 
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Sagen er interessant, fordi den indeholder diskussioner mellem forskellige kirkelige ansatte, et 

medlem af folkekirken samt jurister om, hvad der tæller som uacceptabelt religiøst indhold i den 

danske evangelisk-lutherske folkekirke. Det omhandler bl.a. diskussioner af reinkarnation, 

jomfrufødsel, kirkens kærlighedsbegreb, fremstilling af kristendom i Jens Jørgen Thorsens Jesus-

film, bøgerne Vandrer mod Lyset og Den Historiske Jesus, treenighedslæren, Præsteløftet og 

definitioner af Gud og Jesus generelt. 

Desuden er den interessant i forhold til diskussioner om mediedække: F.eks. kunne man spekulere 

over, om han var blevet dømt, hvis han ikke havde været så synlig i diverse medier med sine 

fortolkninger. 
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U.2007.316 Sag om sikh. NB denne dom er ikke en højesteretsdom! 

 

Troende og døbt sikh blev i byretten idømt 6 dages fængsel for overtrædelse af våbenlovens § 4, 

stk. 1, 1. pkt. ved at have båret kniv (kirpan) på et offentligt tilgængeligt sted, uden et 

anerkendelsesværdigt formål. Religion anses dermed ikke for en gyldig grund, til at bære kirpan. 

Landsretten fjernede fængselsstraffen, mens konfiskeringen af kirpanen stadfæstes. Tiltaltes person 

og baggrunden for, at tiltalte besidder våben, ses som særlige formildende omstændigheder, hvorfor 

straffen bortfalder. Sagen er interessant, fordi retten erkender, at kirpan bæres af religiøse årsager, 

men konfiskerer og tilintetgør den alligevel uden større overvejelser. Det er faktisk også lidt 

bemærkelsesværdigt, at sagen ikke appelleres til Højesteret, men det vides ikke, om man ikke har 

forsøgt, eller om Procesbevillingsnævnet har givet afslag.   
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Sag U.2008.342H - TFA2008.102/1H Ikke i strid med menneskerettigheder mv., 

at fødsel af barn af forældre med tilknytning til det romersk-katolske 

kirkesamfund skulle anmeldes til ministerialbogen i folkekirken, eller at 

forældrene som ikke-medlemmer af folkekirken indirekte gennem de 

almindelige skattebetalinger bidrog til statstilskud til folkekirken. 

Sagen omhandler to separate anklager om diskrimination af religiøse minoriteter (katolikker) mod 

Folkekirken. Sagen blev prøvet for i Vestre Landsret i 2006 og appelleret til Højesteret (2008), som 

stadfæstede Landsrettens dom. Begge sagsøgere inddrager blandt andet den Europæiske 

menneskerettighedskonventions artikel 7 og 9 samt grundlovens paragraf 68. 

Den første anklage om diskrimination kommer fra et katolsk forældrepar, som skulle registrere 

fødslen af deres nyfødte barn, hvilket gøres på deres lokale kirkekontor. Anklagen går på det 

forhold, at det er diskriminerende overfor minoriteter, at de skal møde op hos Folkekirken, som 

repræsenterer en majoritetsreligion, for at få registreret fødslen af deres barn i helt sekulær forstand. 

I samme ombæring får forældrene ligeledes en navneattest til barnet. 

Den anden anklage omhandler takseringen af begravelsespladser ved Folkekirken. Sagsøgeren, som 

ønsker at arrangere sin egen begravelse, mener, at det er diskriminerende, at Folkekirken 

takserer ikke-medlemmer højere end medlemmer i forbindelse ved erhvervelse af gravpladser på 

Folkekirkens kirkegårde. Begge sagsøgerne søger om anerkendelse af forholdene som 

kompensation og tilbagebetaling af den skat, som de har betalt, som indirekte har finansieret 

Folkekirken. Sagsøgerne taber alle forhold i deres sag i Landsretten, hvilket Højesteret stadfæster. 

Sagen er interessant fordi den viser, hvor svært det er at rejse spørgsmål om krænkelser af 

religionsfrihed i det danske domstolssystem.  
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U.2010.1181.Skøde baseret på islamisk finansiering kunne ikke tinglyses, da 

skødets betingelser ikke var endeligt fastsat (Højesteret, 26.01.2010)17 

 

Sag 265/2009 vedrører Amanah Kredit A/S, som betegnes som Skandinaviens første 

finansieringsinstitut, som fra 2008, hvor de havde modtaget en bindende forhåndsbesked fra 

Skatterådet, tilbød rentefri boliglån uden renter for at tage hensyn til koranens afstandtagen fra riba, 

”en ydelse uden en tilsvarende modydelse”.18 Baggrunden for sagen er, at Tinglysningsdommeren i 

Tårnby d. 13. marts 2009 afviste at tinglyse et betinget skøde. Denne beslutning blev anfægtet af 

Amanah Kredit A/S i Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby), som stadfæstede afvisningen 

og derefter anket til Østre Landsret (dom 28. maj 2009) og Højesteret, som begge stadfæstede. 

Dommen er interessant, fordi viser, hvordan islamiske begrebet som fx  ’formindskende Musharaka 

med Ijara’ (partnerskab og leje) er blevet forsøgt sammentænkt med dansk retspraksis. Selvom 

Højesteret vendte tommelfingeren nedad, så var det af tekniske årsager, og det er ikke udelukket, at 

en løsning kan findes, så denne del af sharia bringes i samspil med dansk lovgivning.19 Sagen er 

også interessant, fordi den peger på et usædvanligt samarbejde, idet en række jyske sparekasser, 

Sparekasserne Farsø, Vendsyssel, Hobro og Den Jyske Sparekasse, stod bag den finansielle del af 

selskabet20, mens Islamisk Trossamfund, København tog initiativ til udarbejdelsen af en fatwa, som 

udgjorde den islamiske legitimering af konstruktionen.21   

  

                                                 
17 http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/265-2009.pdf 
18 http://islamsvar.dk/halal-og-haram/finans/hvorfor-er-rente-haram/ 
19 https://www.information.dk/2007/07/sharia-forenelig-dansk-lovgivning 
20 https://politiken.dk/oekonomi/art4736499/Danmarks-f%C3%B8rste-islamiske-boligl%C3%A5n 
21 Gennem kontakt til Professor i sharia og islamiske studier Ali Muhyealdin Al-Quradaghi, universitet i Qatar 

http://bilal.dk/index.php/da/projekter/53-amanah/642-video-amanah-fatwa-med-danske-tekster 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000432776/search?frt=amanah+bank&hide_flash=1&page=1&rank=1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000432776/search?frt=amanah+bank&hide_flash=1&page=1&rank=1
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U.2012.2361H. TfK2012.686/2: Frifindelse på grund af manglende forsæt til 

udbredelse i sag om forhånende og nedværdigende udtalelser om muslimer. 

 

Sag i 2011 vedrørende udtalelser om muslimers syn på voldtægt og om voldtægt af børn i 

muslimske familier, som fremkom i forbindelse med et interview. Tiltalte blev tiltalt efter 

straffelovens § 266 b, stk. 122 efter, at han under et interview bl.a. udtalte, at ”når en muslimsk 

mand voldtager en kvinde, er det hans ret til at gøre det” (s. 1). Interviewet blev optaget på bånd, 

samt, for en del af det, også på video, som tiltalte ikke var informeret om. Videoen blev 

efterfølgende delt på en blog uden tiltaltes viden, og det er denne video, som ligger til grund for 

anklagen. Sagen kom både for Byretten, Landsretten og Højesteret. Alle tre retter var enige om, at 

tiltaltes udtalelser var forhånende og nedværdigende og falder ind under straffelovens § 266. 

Byretten frifandt dog tiltalte med begrundelsen, at det ikke kunne bevises, at tiltalte har haft til 

intention at offentliggøre eller udbrede udtalelserne. Landsretten fandt tiltalte skyldig, da det under 

retssagen kom frem, at tiltalte var gjort bekendt med at interviewet skulle offentliggøres. Højesteret 

frifandt dog tiltalte med samme begrundelse som byretten; at det ikke kan bevises at tiltalte har 

handlet forsætligt.  

 

Det er interessant, at tiltalte frifindes på baggrund af en vurdering af, om hvorvidt tiltalte havde en 

intention om at dele udtalelserne med offentligheden eller ej og ikke om det sagte var 

diskriminerende over for muslimer eller ej. Det er også interessant, at både tiltalte og vidner har 

tilknytning til Trykkefrihedsselskabet, og at der i dommen står ift. tiltaltes udsagn omkring syn på 

kvinder; ”Det er derfor ikke hans eget kvindesyn, som han omtaler i interviewet, men en 

redegørelse for det kvindesyn, som deles af den ortodokse del af islam”. Retten tager dog ikke 

stilling til dette udsagn. 

  

                                                 
22 Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved 

hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske 

oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 
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H2016.211.2015 Tiltalte, der var straffet med fire års fængsel for fremme af 

terrorvirksomhed, blev frakendt sit danske statsborgerskab samt dømt til 

udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig. 

 
Den anklagede, Said Mansour, som i offentligheden er kendt som Boghandleren fra Brønshøj, er 

anklaget for at have spredt og agiteret materiale, der kunne ses som opfordrende til vold og jihad og 

som i retten beskrives som, at han har ”ført propaganda til fordel for al-Qaida og tilknyttede 

terrorgrupper”. I Landsretten afviser Mansour dog dette kraftigt: ” Han har ingen tilknytning til IS 

eller al-Qaida, og han vil derfor ikke diskutere det emne” (s.6). I Frederiksberg Ret og Østre 

Landsret påberåbte anklagede sig ytringsfriheden og understregede, at intet af hans uddelte 

materiale var beregnet som hadtale eller opfordrede til terror. Procesbevillingsnævnet har ikke givet 

tilladelse til, at dommen på de fire års fængsel kan ankes, så i Højesteret angik sagen alene 

frakendelse af statsborgerskab og udvisning. Anklager benyttede sig her af straffeloven §114e 

vedrørende FN-konventionerne om terrorbekæmpelse samt indfødsretten. Hans baggrund som 

muslim bliver ofte understreget igennem retssagen, idet sagen i høj grad omfatter en gennemgang af 

det materiale, som er blevet offentliggjort.  

Det, der bl.a. er interessant ved sagen, er de udsagn, som Said Mansour kommer med om det 

muslimske miljø i Danmark. Han beskriver fx ”Kaldet til islam”, som i offentligheden mest er kendt 

for at have oprettet ’sharia-zoner’ i Tingbjerg som bestående af ”en gruppe unge mennesker, som 

gik rundt på gaden og inviterede til at høre om islam, ligesom blandt andet Jehovas Vidner gør”(s. 

5). Det er også interessant at se, hvilke spørgsmål Mansour skal besvare i Landsretten bl.a. om 

forholdet mellem sunni- og shiamuslimer, hvor Mansour forklarer, at han går ind for, at sunni- og 

shiamuslimer skal gå sammen om at være muslimer og ikke strides. Han udspørges også om 

stemmeret, hvortil han svarer, at ”han tidligere er blevet stillet spørgsmålet om, hvorvidt han bruger 

sin stemmeret i Danmark. Han kan kun sige, at det ikke er lovpligtigt at stemme, så han kan ikke 

forstå, hvorfor han skulle svare på det spørgsmål” (s. 5). Disse spørgsmål er givetvis rettet mod at 

undersøge Mansours relation til salafi-strømninger og er altså et eksempel på, at Landsretten 

begiver sig lidt længere ind i den teologiske substans, end det har været normalt ved danske 

domstole. Det har i øvrigt været vanskeligt at få Mansour udvist, for Danmark vil normalt ikke 

udvise folk til Marokko, som opfattes som en torturstat.23 

  
                                                 
23 https://www.dr.dk/nyheder/indland/efter-afsonet-faengselsdom-boghandleren-fra-broenshoej-skal-blive-i-faengsel 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000750303/search?frt=frihed+religion&hide_flash=1&page=1&rank=14
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000750303/search?frt=frihed+religion&hide_flash=1&page=1&rank=14
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000750303/search?frt=frihed+religion&hide_flash=1&page=1&rank=14
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U.2017.1795 TFA2017.244. Reglerne om vielse af to personer af samme køn er 

ikke i strid med grundloven, en retssædvane eller EMK. 

 

Ved lov nr. 372 af 17. juni 1989 blev det muligt for to personer af samme køn at indgå i registrerede 

partnerskab, men kun via en borgerlig vielse. Denne lov blev i 2012 erstattet af lov nr. 532 af 

12.06.2012, der gør det muligt for 2 personer af samme køn at blive viet i kirken. På mange måder 

gav loven om registreret partnerskab de registrerede de samme rettigheder, som hvis de havde været 

gift. Siden 1997 har registrerede par haft mulighed for en gudstjenestelig markering i forbindelse 

med registreringen af deres partnerskab, og i 2005 udarbejdede syv af folkekirkens biskopper et 

vejledende ritual for velsignelse af registrerede partnerskaber, men parret er blevet anset som 

livsfæller og ikke ægtefolk. Først i 2012 bliver det blevet en del af den danske lovgivning, at 

personer af samme køn kan vies på lige fod med alle andre. Dette indbefatter også indførelse af 

vielse af personer af samme køn i den danske folkekirke.  

Sagen 159/2016 er en civil retssag, som en gruppe borgere (fx frikirkepræst John Hejlesen og Gert 

Grube, tilknyttet Indre Mission og ejer af "Bibelland") med foreningen "Med Grundlov skal Land 

Bygges" som biintervenient, dvs. nogen der støttes uden at tilføje nye argumenter24 lagde an mod 

Kirkeministeren og Social- og Indenrigsministeren med påstand om, at reglerne for vielse af to 

personer af samme køn strider imod grundloven, retssædvanen og den europæiske 

menneskerettighedskonvention. Diskussionen i retten går blandt andet på, hvad de forskellige parter 

anser som ægteskab. Et ægteskab er ifølge flere af biskopper et kirkeligt og teologisk begreb, der 

indbefatter en mand og en kvinde, hvilket bruges som argument imod lovgivningen af sagsøgerne. 

Biskoppen over Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel havde således i et høringsvar i forbindelse med 

udarbejdelse af loven fremhævet, at ”Fjernes den teologiske begrundelse, bliver ægteskabet en 

samfundsinstitution på lige fod med alle andre”. Både Landsret og Højesteret finder, at ændringen 

af loven for vielse af to personer af samme køn i kirken, ligger inden for den lutherske-evangeliske 

bekendelsesgrundlag og derved også under grundlovens paragraf 4. Ligeledes så Højesteret, at der 

ifølge paragraf 66 i grundloven, ikke følger nogle begrænsninger i lovgivningsmagtens evner til at 

ændre reglementet for visse forhold i folkekirken. Højesteret mente ligeledes heller ikke, at der var 

                                                 
24 biintervenient i Dansk Fremmedordbog, 2. udg., Karl Hårbøl, Jørgen Schack og Henning Spang-Hanssen (red.), 

1999, Gyldendal. Hentet 18. november 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=46955 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000765641/search?frt=frihed+religion&hide_flash=1&page=1&rank=6
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000765641/search?frt=frihed+religion&hide_flash=1&page=1&rank=6
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142282
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142282
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tale om et brud på den europæiske menneskerettighedserklærings omhandlende tros -og 

religionsfrihed og Højesteret stadfæster derfor Landsrettens dom og frifinder Kirkeministeren 

og Social- og Indenrigsministeren (Børne- og Socialministeren). I sagsomkostninger for Højesteret 

skal sagsøgerne solidarisk betale i alt 100.000 kr. til de sagsøgte. 

Sagen, som ofte omtales som liturgisagen, er rigtig interessant på mange måder. Den synes for det 

første at afspejle en ’amerikansk’ tendens, hvor politiske uenigheder indbringes for domstolene. 

Sagsøgerne har givetvis forsøgt at bekæmpe lovændringen på mere traditionel vis også, men vælger 

altså her at benytte domstolene. Det er også for det andet interessant at se hvordan lovændringen 

mobiliserer sagsøgerne, som umiddelbart udgør en bred gruppe af personer tilknyttet frikirker såvel 

som Indre Mission. Da Højesteret dømmer sagsøgerne til at betale sagsøgtes sagsomkostninger, står 

avisen Udfordringen bag en pengeindsamling.25 Særlig interessant er nok formanden for Med 

Grundlov skal land bygges, Johnny Noer. Noer er en farverig skikkelse i frikirkemiljøerne og var i 

1968 bl.a. med til at stifte Unge Kristne.26 Hans hjemmeside indeholder en mængde dokumenter, 

der viser hans optrædener i medier og hans henvendelser til politikere og ministerier, ansøgninger 

om aktindsigt etc.27 Materialet kan måske understøtte anvendelse af begrebet lawfare om Noers 

forsøg på at få omstødt loven om homoseksuelle vielser.      

  

                                                 
25 https://udfordringen.dk/2017/03/hoejesteret-frikender-staten-overgreb-paa-folkekirken/ 
26 http://www.noer.info/1-dk/temaer/historien/historien-jn.htm 
27 http://www.medgrundlovskallandbygges.dk/ 
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U2018.2048 Udsagn i en annonce fra Dansk Folkeparti var ikke injurierende. 

Ikke grundlag for domfældelse for ærekrænkelse af politisk parti for ytringer i 

annoncer om et lovforslag om meddelelse af statsborgerskab. 22.03.2018 

 

Sag 2048 drejer sig om en annonce, som Dansk Folkeparti indrykkede i forbindelse med den årlige 

behandling af lovforslag indfødsrets meddelelse, hvor DF trykte alle navnene i en annonce og 

nævnte, at éen af disse er en potentiel terrorist. Femten af de nævnte personer lagde sag an for 

injurier og vandt i Byretten og Landsretten, som udstedte 10 dagbøder á 1.000 kr, en tortgodtgørelse 

på 10.000 kr. samt et samlet beløb til de 15 privatpersoner på 30.000 kr. til afholdelse af 

omkostninger til offentliggørelse af dommen samt et krav om at fjerne annoncen. Men sagsøgerne 

tabte sagen i Højesteret. Sagen vedrører ikke religion som sådan, idet ordet religion alene kommer 

op i forbindelse med Byrettens henvisning til, at ”[s]agsøgerne anfægter ikke de sagsøgtes ønske 

om og ret til at sætte politisk fokus på spørgsmål vedrørende indfødsret, immigration, religion og 

race, eller at de problemstillinger, som annoncen behandler, kan have en offentlig politisk interesse 

paragraf ” (s.25). Når sagen alligevel kan være interessant i denne sammenhæng, skyldes det, at når 

Dansk Folkeparti med Procesbevillingsnævnets tilladelse fik lov at anke landsrettens dom til 

Højesteret og Højesteret så omstøder Byretten og Landsrettens domme, så er det udtryk for en 

praksisændring. Højesteret udtaler, at annoncen af en almindelig læser måtte opfattes som en 

politisk meningstilkendegivelse om, at der ikke bør meddeles indfødsret til en person, der er til fare 

for statens sikkerhed, og ikke som en beskyldning mod hver enkelt af de 685 personer for at være til 

fare for statens sikkerhed og potentiel terrorist.28 De femten sagsøgeres advokat, Poul Hauch 

Fenger, udtaler til TV 2, at han nu vil indbringe sagen for Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol,29 men sagen synes endnu ikke at være vurderet til antagelse 

(november 2018). 

  

                                                 
28 Se evt. http://www.domstol.dk/Procesbevillingsnaevnet/Artikler/Documents/%C3%85rsberetning%202017.pdf, s. 

64-66. 
29 http://nyheder.tv2.dk/politik/2018-03-22-hoejesteret-omstoeder-baade-by-og-landsret-omstridt-df-annonce-var-ikke 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000816742/search?frt=frihed+religion&hide_flash=1&page=2&rank=35
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000822608/search?frt=frihed+religion&hide_flash=1&page=2&rank=36
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000822608/search?frt=frihed+religion&hide_flash=1&page=2&rank=36
http://www.domstol.dk/Procesbevillingsnaevnet/Artikler/Documents/%C3%85rsberetning%202017.pdf
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U.2018.2638 Forældrepar, der havde ladet to døtre omskære, straffet med 

halvanden års fængsel 

 

Sagen vedrører et forældrepar, som anklages for at have fået deres døtre omskåret i udlandet.  

Faren benægter flere gange, at pigerne er blevet omskåret og siger bl.a., at omskæringer ikke 

længere finder sted. Både moren og farens forklaringer ændres lidt undervejs. Sagen er blevet rehst 

af klasselæreren til den yngste pige, som beretter at klassekammerater har tilkendegivet, at hun har 

sagt, at både hun og hendes storesøster var blevet omskåret. Moren mener at klasselæreren har rejst 

sagen, fordi hun er sur på dem, fordi de har været i Afrika, og fordi de ikke har betalt til 

klassekassen. Den første læge, som undersøgte pigerne, en læge i gynækologi på et privathospital, 

som forældrene involverede, vurderede, at der ikke var blevet begået et indgreb på pigerne. Men at 

vurdere om at der er tale om et indgreb, er svært ved en overfladisk undersøgelse og en anden 

undersøgelse, foretaget af en retsmediciner på Odense Universitetshospital pegede på at der var 

foretaget en omskærelse. På baggrund af de to modstridende rapporter konkluderede Retslægerådet, 

at der utvivlsomt var tale om en omskæring af begge piger. 

Retten vurderer altså, at de to døtre er blevet omskåret i Afrika og tilsyneladende i et professionelt 

miljø, da undersøgelserne indikerede, at indgrebet var blevet udført af en kompetent læge. 

Retsforfølgelsen af forældrene bundede i, at disse to døtre var værgeløse og under forældrenes 

beskyttelse, som tillod disse indgreb, og at de derfor skulle holdes ansvarlige for denne skamfering, 

som en umyndig person næppe kunne give samtykke til og som tydeligvis var planlagt. De 

formildende omstændigheder var som førnævnt, at operationen var blevet udført af en professionel, 

og at en eventuel udsendelse af moderen ikke ville være gavnlig for deres 3 årige barn, samt at det 

ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.   

Dommen er interessant, for selvom der i Byretten og i Landsretten inddrages et ekspertvidne, 

professor i social antropologi Sara Johnsdotter, som beretter om kulturelle aspekter, så angår 

overvejelserne i Højesteret udelukkende omskæringens fysiologiske aspekter. Der bliver givet en 

kort beskrivelse af det kontekstuelle ved kvindeomskærelsen (hvor omfattende indgrebet er, samt at 

denne form for omskæring som der er tale om i denne sag, kommer ud af en sunni-tradition), men 

ellers er det kulturelle/religiøse ikke synderligt inde i domsafsigelsens overvejelser. Spørgsmålet 

som affødes af dette er, om der i en sag om omskæring på en dreng, ikke i langt højere grad ville 

være trukket religiøse overvejelser og traditioner ind, som formidlende omstændigheder i en sådan 

sag. Men her er justitsministeriet også meget klar i deres udmeldelse, idet de mener at ”kvindelig 
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omskæring har lemlæstende karakter og ikke i nogen tilfælde kan være lægeligt begrundet” som 

svar på FN konventionens artikel 24, stk. 3 som udsiger, at man som medlemsland skal 

implementere nogle foranstaltninger for at stoppe udbredelsen af traditionsbundne ritualer, som kan 

anses som værende farlige for børns sundhed (s. 3, u2018,2638). Hvorvidt drengeomskæringer 

stiller sig uden for denne kategori, er en diskussion, som man kan tage op, men justitsministeriet har 

her tydeligt tilkendegivet, at de ser en tydelig distinktion mellem omskæringer for henholdsvis 

drenge og piger, hvilket også kan ses i den manglende inddragelse af en eventuel religiøs dimension 

i sagsbehandling. Den store politiske bevågenhed om emnet ses af, at Højesteretsdommen 

efterfølgende leder til udfærdigelsen af et notat om, hvordan angivelsen af, at det er en formildende 

omstændighed at omskærelsen er udført professionelt, skal forstås. I notatet understreges det, at det 

er Retslægerådet, der udtaler, at det er formildende omstændigheder, ikke domstolen.30 

  

                                                 
30 https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/liu/bilag/3/1949184/index.htm 
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U2018.3165. Afslag på tilladelse til import af ayahuasca vin med henblik på 

anvendelse i religiøst øjemed var ikke i strid med artikel 9 i Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention Højesteret 26. Juni 2018 

 

Sagen omhandler Sundheds- og Ældreministeriets afslag af Nordens Céu Sagrado ansøgelse om at 

importere ayahuasca-vin til Danmark, samt Kirkeministeriets afslag af Nordens Céu Sagrado som 

trossamfund. Nordens Céu Sagrado er den danske afdeling af Santo daime, der stammer fra 

Amazonregionen i Brasilien. Nordens Céu Sagrado appelerer sagen til højesteret, idet de mener at 

Sundheds- og Ældreministeriets afslag af import af ayahuasca-vin er imod 

Menneskerettighedskonventionens artikel 9.  Højesteret finder, at afslaget ikke er i strid med 

Menneskerettighedskonventionens artikel 9 jf. Præmis 47-49 i menneskerettighedskonventionen, 

der forebygger brug af skadelige og vanedannende stoffer i samfundet. Ayahuasca-vin indeholder 

det euforiserende stof DMT, der kan være vanedannende og skadeligt for befolkningen, hvilket 

medfører at præmis 47-49 ikke bliver overholdt ved brug af ayahuasca-vin. 

Nordens Céu Sagrado appellerer ligeledes Kirkeministeriets afslag på godkendelse af Nordens Céu 

Sagrado som trossamfund. Højesteret finder her, at Nordens Céu Sagrados brug af ayahuasca-vin 

medfører, at de ikke kan anerkendes som et trossamfund, grundet ayahuasca-vinen som 

euforiserende stof, men vil behandle sagen igen, hvis deres forhold til vinen skulle ændre sig. 

Sundheds- og Ældreministeriet og Kirkeministeriet frikendes. Sagen er interessant, fordi den 

sammen med et par andre sager, peger på en udvikling, hvor religiøse minoriteter benytter 

domstolenes mulighed for at anlægge civilt søgsmål aktivt for at opnå rettigheder eller påpege 

krænkelser af religionsfriheden. 
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