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Læsevejledning: 

 

Rapporten består af en 1. del og en 2. del. Rapporten er opdelt i 16 fortløbende punk-

ter, heraf pkt. 1 – 13 i 1. del og pkt. 14 – 16 i 2. del.  

 

For så vidt angår indholdet af rapportens 2 dele henvises der til indholdsfortegnelserne 

først i hver del. Som det fremgår heraf, indeholder 1. del hele rapporten om undersø-

gelsen undtagen beskrivelser af de anmeldte tilfælde af seksuelle krænkelser. Disse er 

beskrevet i rapportens 2. del og danner grundlag for beskrivelsen og vurderingerne i 

rapportens 1. del. Rapporten kan således med fordel læses ved at benytte 2. del som 

grundlag for beskrivelserne og vurderingerne i 1. del.   

 

I rapportens 1. del, herunder navnlig pkt. 11 – 13, henvises i vidt omfang til sagerne 

beskrevet i rapportens 2. del, pkt. 16. Sagerne er selvstændigt og fortløbende numme-

reret med henblik på at have et ensartet nummereringssystem hos Den Katolske Kirke 

i Danmark og Undersøgeren.  

 

Når der i rapporten for eksempel henvises til sag 1 eller sag 7-1 (i sager med flere for-

hold, det vil sige sag 7, 15, 17, 18, 22, 23 og 38), henvises der til en sag beskrevet i 

rapportens pkt. 16.  

 

Når der i rapporten for eksempel henvises til 1-4 eller 7-1-4 (i sager med flere forhold, 

det vil sige sag 7, 15, 17, 18, 22, 23 og 38), henvises der til et tekstafsnit i rapportens 

pkt. 16. 

 

Når der i rapporten for eksempel henvises til ”pkt.” 1.4 eller ”pkt.” 7.1.4, henvises der 

til et tekstafsnit i rapportens pkt. 1 – 15.   
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Undersøgelsens første del 

 

1. Undersøgelsens tema 

 

1.1. Undersøgelsens baggrund 

 

I midten af 1990’erne begyndte der særligt fra USA at fremkomme en række 

oplysninger om grove seksuelle krænkelser mod børn og unge begået af præ-

ster i Den Katolske Kirke. 

 

Intensiteten af disse oplysninger blev i den efterfølgende periode forstærket, 

og der blev i en række lande, herunder USA, Irland, England og Australien, 

iværksat omfattende undersøgelser af krænkelsernes omfang og karakter. Si-

den årtusindskiftet har emnet særligt i udlandet været gjort til genstand for 

offentlig debat; en debat, der fik fornyet kraft ved offentliggørelsen af to om-

fattende irske rapporter ”Report into the Catholic Archdiocese of Dublin” 

og ”Report to the Commission to Inquire into Child Abuse”, bedre kendt 

som ”Ryan-rapporten”. Fremkomsten af disse rapporter gav anledning til for-

nyet offentlig opmærksomhed og debat i udlandet. 

 

I løbet af det tidlige forår 2010 fremkom der også i Danmark oplysninger om, 

at præster og andre medarbejdere (herefter ”præster m.fl.”) i Den Katolske 

Kirke i Danmark havde udsat børn og unge for seksuelle krænkelser. Disse 

forlydender tog til i styrke og gav anledning til en offentlig debat om Den Ka-

tolske Kirke i Danmarks behandling af sådanne sager, herunder behandlingen 

af præster og de forurettede. 

 

I den samme periode modtog Den Katolske Kirke i Danmark et ganske bety-

deligt antal anmeldelser af sager omhandlende præsters krænkelser af børn 

eller unge, i alt 33 sager. 

 

Den offentlige debat gav anledning til, at der blev stillet en række spørgsmål i 

Folketingets Retsudvalg. 

 

I begyndelsen af april 2010 rettede Den Katolske Kirke i Danmark henvendel-

se til en række offentlige myndigheder og private organisationer med henblik 

på at søge vejledning om, hvorledes Den Katolske Kirke i Danmark kunne for-

holde sig til den opståede situation, herunder til de forurettede og til de mis-

tænkte præster m.fl. 
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Socialministeren og justitsministeren nedsatte 7. april 2010 en tværministeriel 

arbejdsgruppe for at afdække de gældende regler på området og skabe et 

overblik over de forurettedes mulighed for at få rådgivning og hjælp. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark valgte efter drøftelser 8. april 2010 med Politi-

direktøren i København at politianmelde samtlige sager, der var blevet an-

meldt til Den Katolske Kirke i Danmark med henblik på at overlade det til poli-

timyndigheden at forestå undersøgelsen af de enkelte sager, uanset at stør-

stedelen af de anmeldte sager sandsynligvis var forældede i strafferetlig og 

erstatningsretlig henseende. 

 

Efter drøftelser med Børnerådet 6. april 2010 og Advokatrådet 12. april 2010 

besluttede Den Katolske Kirke i Danmark at iværksætte en advokatundersø-

gelse, og 31. maj 2010 anmodede Den Katolske Kirke i Danmark advokat Lars 

Kjeldsen, Nyborg & Rørdam Advokatfirma (”Undersøgeren”) om med bistand 

af advokat Jakob Grøndahl (Nyborg & Rørdam Advokatfirma) at gennemføre 

en uvildig advokatundersøgelse i henhold til det under pkt. 1.2 anførte kom-

missorium. 

 

1.2. Biskoppens kommissorium 

 

Biskop Kozon afgav 31. maj 2010 nedennævnte kommissorium til Undersøge-

ren: 

 

”Kommissorium for advokatundersøgelse af seksuelle krænkel-

ser begået af præster og andre medarbejdere i Den Katolske 

Kirke i Danmark samt af Kirkens behandling af henvendelser 

herom 

 

Der har i de seneste måneder været rejst betydelig kritik af Den Katol-

ske Kirke i Danmarks behandling af henvendelser om seksuelle kræn-

kelser af børn og unge begået af præster og andre medarbejdere i Den 

Katolske Kirke i Danmark. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har efter råd fra Børnerådet besluttet at 

gennemføre en uvildig advokatundersøgelse af Den Katolske Kirke i 

Danmarks behandling af disse henvendelser mv. 
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På denne baggrund anmoder Den Katolske Kirke i Danmark advokat 

Lars Kjeldsen om at gennemføre en advokatundersøgelse af de forhold, 

der er omfattet af dette kommissorium. Det præciseres, at undersøgel-

sen ønskes gennemført som en uvildig undersøgelse, fuldstændig uaf-

hængig af Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

1. Undersøgelsens omfang 

 

Den Katolske Kirke i Danmark anmoder advokat Lars Kjeldsen ("Under-

søgeren") om 

 

1) at undersøge og beskrive samtlige henvendelser, som før den 1. au-

gust 2010 er rettet til Den Katolske Kirke i Danmark vedrørende seksu-

elle krænkelser af børn eller unge (umyndige) i perioden 1. januar 

1890 – 31. maj 2010 ("Perioden"). 

 

2) at undersøge, i hvilket omfang Den Katolske Kirke i Danmark har haft, 

eller burde have haft, viden eller kvalificeret mistanke om, at der i Pe-

rioden foregik seksuelle krænkelser af børn eller unge begået af præ-

ster eller andre medarbejdere i Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

3) at undersøge, hvorledes Den Katolske Kirke i Danmark har forholdt sig 

i forhold til de mulige ofre og de pågældende præster og andre medar-

bejdere i Den Katolske Kirke i Danmark i relation til de forhold, som 

Undersøgeren måtte konstatere jf. 1) og 2). 

 

4) at gennemgå og vurdere de for Den Katolske Kirke i Danmark i løbet af 

Perioden gældende regler for behandling af sager, jf. 1) og 2). 

 

5) at fremkomme med en vurdering af Den Katolske Kirke i  

Danmarks behandling af de under 1) - 3) nævnte forhold,  

herunder undersøge, om der er grundlag for at antage, at Den Katolske 

Kirke i Danmark skulle have søgt at neddysse eller forhindre opklarin-

gen af eventuelle sager om seksuelle krænkelser af børn og unge be-

gået i Perioden af præster og andre medarbejdere i Den Katolske Kirke 

i Danmark. 

 

6) efter omstændighederne at undersøge og beskrive visse  

henvendelser, som før den 1. august 2010 er rettet til Den  
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Katolske Kirke i Danmark vedrørende seksuelle krænkelser af voksne 

(myndige) i Perioden. 

 

 Undersøgelsen omfatter ikke at fastslå, hvorvidt der i de konkrete sa-

ger (jf. 1) og 2)) er begået handlinger, der udgør en overtrædelse af 

bestemmelserne i straffelovens kapitel 24 (forbrydelser mod kønssæ-

deligheden) eller tilsvarende bestemmelser.   

 

I det omfang Undersøgeren i forbindelse med gennemførelsen af un-

dersøgelsen bliver opmærksom på sager, der efter de for Undersøgeren 

foreliggende oplysninger ikke tidligere har været forelagt for Den Ka-

tolske Kirke i Danmark, skal Undersøgeren snarest fremsende det ma-

teriale, Undersøgeren kommer i besiddelse af vedrørende sådanne for-

hold, til Den Katolske Kirke i Danmark med henblik på, at Den Katolske 

Kirke i Danmark tager stilling til sådanne "nye" sager, herunder tager 

stilling til en eventuel anmeldelse til myndighederne. 

 

I det omfang Undersøgeren i tilknytning til Undersøgelsen bliver op-

mærksom på forhold, hvor der er anmeldelsespligt jf. servicelovens § 

154, eller straffelovens § 141, skal han med samtidig underretning af 

Den Katolske Kirke i Danmark indgive anmeldelse. 

 

2. Undersøgelsens grundlag 

 

Undersøgeren vil få fuld adgang til alt materiale, der er i Den Katolske 

Kirke i Danmarks besiddelse. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark vil endvidere bistå Undersøgeren med at 

fremskaffe alt materiale, som Undersøgeren måtte finde relevant med 

henblik på at gennemføre undersøgelsen. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark vil endvidere bistå Undersøgeren i for-

bindelse med at etablere kontakt til personer, som Undersøgeren øn-

sker at gennemføre interviews med. Særligt i relation til gennemførelse 

af interviews bør det overvejes, hvorledes sådanne interviews skal 

gennemføres henset til, at der for så vidt angår de mulige ofre og de 

mulige gerningsmænd er et betydeligt hensyn at tage til at sikre, at 

disse ikke unødvendigt krænkes i forbindelse med sådanne interviews 

eller unødvendigt udsætter sig for straf eller tab af velfærd. De pågæl-
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dende personer kan medbringe en bisidder ved interviewet. 

 

Hvis Undersøgeren i den forbindelse finder at have behov for at trække 

på andre faglige ekspertiser f.eks. psykologisk bistand, har denne ad-

gang hertil. Det er herved forudsat, at eksperter, der inddrages, er 

uvildige og uafhængige. Inddragne eksperter refererer alene til advo-

katen og har tavshedspligt. 

 

Undersøgeren kan i øvrigt selv tilvejebringe det materiale, som Under-

søgeren måtte finde relevant. 

 

Relevante dele af interviews vil kortfattet kunne blive gengivet i Under-

søgerens rapport i anonymiseret form. Såfremt Undersøgeren skønner, 

at det er nødvendigt at offentliggøre navnet på en interviewet person, 

vil dette alene kunne ske med den pågældendes skriftlige samtykke.  

 

Den Katolske Kirke i Danmark er opmærksom på, at gennemførelsen af 

undersøgelsen er afhængig af, at Den Katolske Kirke i Danmark velvil-

ligt bistår Undersøgeren i forbindelse med at fremskaffe de ønskede 

oplysninger, ligesom undersøgelsens gennemførelse er afhængig af, at 

de personer, der er omfattet af undersøgelsen, velvilligt medvirker til 

undersøgelsens gennemførelse. 

 

3. Ændring af kommissoriet  

 

Dette kommissorium kan kun ændres, udvides eller indskrænkes ved 

et skriftligt tillæg til kommissoriet udstedt af biskoppen i Den Katolske 

Kirke i Danmark. 

 

4. Undersøgelsens afslutning 

 

Undersøgeren rapporterer undersøgelsens fremdrift kvartalsvis til Den 

Katolske Kirke i Danmark. Undersøgelsen afsluttes ved afgivelse af en 

skriftlig rapport til biskoppen for Den Katolske Kirke i Danmark om un-

dersøgelsens resultat. Den Katolske Kirke i Danmark vil efterfølgende 

offentliggøre rapporten. 

 

Czeslaw Kozon 

Biskop” 
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Den Katolske Kirke i Danmark har bekræftet, at kommissoriets pkt. 1.6 tillige 

omfatter en vurdering af disse sager, i det omfang Undersøgeren har fundet 

det fornødent at inddrage disse i undersøgelsen. 

 

1.3. Undersøgelsens tilrettelæggelse og gennemførelse 

 

Undersøgelsen er overordnet tilrettelagt og gennemført ud fra følgende ret-

ningslinjer: 

 

Først er det skriftlige materiale i de til Den Katolske Kirke i Danmark og Un-

dersøgeren anmeldte sager gennemgået og systematiseret.  

 

Herefter er der gennemført interviews i videst muligt omfang af de forurettede 

og andre personer, der kunne bidrage til at belyse sagerne fra de forurettedes 

side.  

 

Vedrørende gennemførelse af interviews og udarbejdelse af referater heraf 

henvises til pkt. 1.4.  

 

Efter gennemførelsen af interviews af de forurettede og øvrige relevante per-

soner er det foreliggende skriftlige materiale gennemgået med henblik på at 

afdække eventuelle oplysninger af relevans for de enkelte sager.  

 

Vedrørende gennemgangen af skriftligt materiale henvises til pkt. 1.5.  

 

Efter gennemgangen af skriftligt materiale er der gennemført interviews af de 

involverede præster m.fl. med henblik på at indhente disses version af hæn-

delsesforløbet i de enkelte sager, herunder eventuelle kommentarer til oplys-

ninger fra de forurettede og øvrige relevante personer, samt de involverede 

præster m.fl.s opfattelse af Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling.  

 

Endelig er der gennemført interviews af Den Katolske Kirke i Danmarks ledel-

se og ledende administrative personale, navnlig med henblik på at få belyst 

Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling, dels generelt, dels i de enkel-

te sager, herunder eventuelle bemærkninger til oplysninger fra de forurettede 

og de involverede præster m.fl.  

 

Efter gennemførelsen af interviews er der udarbejdet sagsfremstillinger vedrø-
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rende de enkelte sager med en ensartet systematik, jf. pkt. 16. Udkast til dis-

se sagsfremstillinger er blevet forelagt Den Katolske Kirke i Danmark for 

kommentarer med henblik på at afklare eventuelle uklarheder mv. vedrøren-

de det faktiske forløb inden udarbejdelsen af vurderingerne i henhold til 

kommissoriets pkt. 1.5.  

 

Herefter er vurderingerne i henhold til kommissoriets pkt. 1.5 udarbejdet på 

baggrund af de endelige sagsfremstillinger.  

 

Parallelt med ovennævnte er rapportens øvrige dele udarbejdet, herunder 

gennemgangen og vurderingen af de for Den Katolske Kirke i Danmark i Peri-

oden gældende regler for behandling af sager vedrørende seksuelle krænkel-

ser af børn eller unge (kommissoriets pkt. 1.4).   

 

Der er i øvrigt løbende modtaget skriftligt materiale dels fra personer, der er 

blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen, dels fra Den Katolske Kir-

ke i Danmark, herunder dokumenter vedrørende Den Katolske Kirke i Dan-

marks tjenstlige forundersøgelser i takt med, at disse er blevet afsluttet. Det-

te materiale er systematiseret og gennemgået løbende i forlængelse af mate-

rialets modtagelse. Endvidere er der løbende modtaget oplysnin-

ger/henvendelser fra personer, der har været relevante at interviewe i forbin-

delse med undersøgelsen, og dette har afstedkommet, at der parallelt med 

ovennævnte i et vist omfang løbende er gennemført interviews i den periode, 

som undersøgelsesarbejdet har stået på.  

 

1.4. Interviews 

 

1.4.1. Personer indkaldt til interview mv. 

 

Der er i forbindelse med undersøgelsen indkaldt i alt 106 personer til inter-

view. Heraf har 77 deltaget i undersøgelsen. 

 

De indkaldte personer kan kategoriseres i grupperne ”forurettede”, ”præster 

m.fl.” og ”øvrige”. Det samlede antal indkaldte personer fordeler sig på de 

nævnte kategorier på følgende måde: 

 

Forurettede: 38 

Præster m.fl.: 34 

Øvrige: 34 
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De, der ikke har ønsket at deltage i undersøgelsen, fordeler sig på følgende 

måde i de tre kategorier: 

 

Forurettede: 11 

Præster m.fl.: 5 

Øvrige: 13 

 

Herudover kan det oplyses, at 17 af de præster m.fl., der er anmeldt for sek-

suelle krænkelser og omfattet af kommissoriet, er døde eller af helbredsmæs-

sige grunde har været ude af stand til at deltage i et interview. 

 

Gennemførelsen af interviews er generelt tilrettelagt således, at der først er 

gennemført interviews af de forurettede og andre personer, der har kunnet 

bidrage med oplysninger om de anmeldte seksuelle krænkelser, og hvorledes 

Den Katolske Kirke i Danmark har forholdt sig til de forurettede og de pågæl-

dende præster m.fl. Derefter er der gennemført interviews af de præster m.fl., 

der er anmeldt for seksuelle krænkelser. Endelig er der gennemført interviews 

af ledelsen for Den Katolske Kirke i Danmark og ledende administrativt perso-

nale, i det omfang dette har været relevant. 

 

Som følge af problemer med at etablere kontakt til visse personer og som føl-

ge af, at oplysninger om personer med relevant viden i et vist omfang er 

fremkommet løbende, bl.a. i forbindelse med interviews, er der i et vist om-

fang sket fravigelse af den nævnte tilrettelæggelse. 

 

1.4.2. Indkaldelse til interviews 

 

Indkaldelse er som hovedregel sket skriftligt, men i nogle tilfælde telefonisk 

med efterfølgende skriftlig bekræftelse. 

 

I indkaldelses-/bekræftelsesbrevet er der bl.a. informeret om 

 

 Baggrunden for interviewet 

 

 At der er mulighed for refusion af omkostninger i forbindelse med in-

terviewets gennemførelse 

 

 At det er frivilligt at deltage i undersøgelsen 
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 At interviewet kan afbrydes på hvilket som helst tidspunkt. 

 

 At der vil blive udarbejdet et referat af interviewet. 

 

 At referatet vil blive fremsendt i udkast med henblik på indhentelse 

af den interviewedes bemærkninger. 

 

 At oplysninger i referatet vil kunne blive gengivet i den endelige rap-

port i anonymiseret form. 

 

 At anvendelse af passager fra referatet i rapporten i ikke-

anonymiseret form kun vil kunne ske efter indhentelse af den inter-

viewedes skriftlige forudgående tilladelse. 

 

 At det forventes, at rapporten offentliggøres. 

 

Præster m.fl. har tillige fået tilsendt en kopi af kommissoriet og – i det om-

fang det har været relevant – en kort beskrivelse af den anmeldte krænkelse. 

 

I visse situationer har dialogen omkring eventuel deltagelse i et interview 

strakt sig over en længere periode. Det har i flere tilfælde været nødvendigt 

at rette gentagne henvendelser til personer, der ønskes interviewet, typisk i 

første omgang pr. brev eller e-mail og i visse situationer også pr. telefon. 

 

1.4.3. Oplysninger til de interviewede 

 

Oplysningerne i indkaldelses-/bekræftelsesbrevet (jf. ovenfor i pkt. 1.4.2.) er 

gennemgået mundtligt for alle interviewede ved interviewets begyndelse.  

 

Til personer fra Den Katolske Kirke i Danmarks centrale ledelse og ledende 

administrativt personale er det oplyst, at der ikke kan gives tilsagn om ano-

nymitet i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten. Dette har sammen-

hæng med, at det primært er Den Katolske Kirke i Danmark, der er genstand 

for undersøgelsen.  

 

I forbindelse med gennemførelsen af et interview er den interviewede blevet 

bedt om et tilsagn om, at det endelige referat af interviewet kan foreholdes 

eller forevises for andre, der senere interviewes i forbindelse med undersøgel-

sen.  
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Herudover er eventuelle spørgsmål af praktisk karakter mv. fra de interview-

ede afklaret inden interviewets gennemførelse. 

 

1.4.4. Interviewenes gennemførelse 

 

De gennemførte interviews er enten gennemført ved et personligt møde eller 

pr. telefon. 

 

Interviews af personer, der har været udsat for seksuelle krænkelser, eller 

personer, hvis forklaring måtte forventes at få væsentligere betydning for un-

dersøgelsen, er søgt gennemført ved et personligt møde. Herudover har for-

hold som geografisk afstand, den interviewede persons præference og prakti-

ske forhold af forskellig art spillet ind på valget mellem et personligt interview 

og et telefoninterview. 

 

De fleste personlige interviews er gennemført hos Nyborg & Rørdam Advokat-

firma, og de resterende interviews er gennemført hos den interviewede per-

son eller andetsteds. 

 

Ingen interviews er blevet bånd- eller digitalt optaget. Der er under inter-

viewene taget notater, og hurtigst muligt efter interviewenes afslutning er der 

udarbejdet et referatudkast.  

 

Det har varieret, i hvilket omfang de forurettede har ønsket at gå i detaljer i 

beskrivelsen af de seksuelle krænkelser. Generelt er der af hensyn til de foru-

rettede udvist tilbageholdenhed med at stille spørgsmål angående karakteren 

af seksuelle krænkelser, hvis den interviewede har givet udtryk for, at ved-

kommende ikke ønskede at komme ind på disse forhold. 

 

Under gennemførelsen af interviews har der i de fleste tilfælde været to per-

soner til stede fra Nyborg & Rørdam Advokatfirma. 

 

Der har forud for hvert interview været forberedt et spørgetema, men det har 

varieret, i hvilket omfang det har været nødvendigt at udspørge den enkelte 

person. Nogle af de interviewede personer har i vidt omfang selv fortalt om de 

relevante hændelser, mens det for andres vedkommende i større omfang har 

været nødvendigt at stille spørgsmål for at få oplysningerne frem. 
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1.4.5. Referater af interviews 

 

Baseret på notater taget under de gennemførte interviews er der udarbejdet 

referater af samtlige interviews.  

 

Referaterne er ikke fuldstændige referater af den ordveksling, der har fundet 

sted under interviewet, men en relativt kortfattet gengivelse af de oplysninger, 

som er fremkommet under interviewet. 

 

Udkast til referater er udarbejdet i forlængelse af interviewene og fremsendt i 

udkast til de interviewede personer med henblik på at indhente disses be-

mærkninger. Dette er i videst muligt omfang sket pr. e-mail med referatudka-

stet som vedhæftet word-fil, således at de interviewede har haft mulighed for 

at indarbejde deres ændringer/tilføjelser direkte i referatudkastet. Det har 

dog stået åbent for de interviewede at vende tilbage med bemærkninger til 

referatudkastet på anden vis, herunder telefonisk eller pr. e-mail eller brev. 

 

Der er givet en passende frist til de interviewede til at vende tilbage med 

eventuelle bemærkninger, og det er i den forbindelse oplyst, at manglende 

svar vil blive taget som udtryk for, at der ikke er bemærkninger til udkastet. 

Hvis en interviewet person er vendt tilbage efter fristen med bemærkninger til 

referatudkastet, er bemærkningerne dog taget ad notam og indarbejdet i re-

feratudkastet. 

 

Det er generelt tilkendegivet over for de interviewede personer, at der – indtil 

referatet er endeligt godkendt – er mulighed for at korrigere de oplysninger, 

der er givet under det mundtlige interview. Hermed menes, at hvis en inter-

viewet person efter det mundtlige interview er kommet i tanke om, at oplys-

ninger givet under interviewet er fejlbehæftede, eller oplysninger er 

glemt/udeladt, har der været mulighed for at korrigere oplysningerne eller 

fremkomme med de manglende oplysninger i forbindelse med kommenterin-

gen af referatudkastet. 

 

Modtagne bemærkninger fra de interviewede personer er blevet indarbejdet i 

referatudkastet og endeligt tilrettet referat herefter tilsendt den interviewede 

person for eventuelle yderligere bemærkninger/godkendelse. 
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1.5. Skriftligt materiale 

 

I forbindelse med undersøgelsen har Undersøgeren haft adgang til følgende 

skriftlige materiale: 

 

 Referater af møder i Biskoppeligt Råd i perioden 1965 – 2010 

 Referater af møder i Pastoralrådet og Pastoralrådets forretningsud-

valg i perioden 2002 til og med 2008 

 Referater af møder i O-gruppen i perioden 19. maj 2010 – 31. marts 

2011 

 Personalesager for præster (aktive, fratrådte, afdøde) 

 Materiale fra biskoppens hemmelige arkiv 

 Dokumenter fra Den Katolske Kirke i Danmarks tjenstlige forunder-

søgelser (Canon 1717) i de sager om seksuelle krænkelser, der er 

omfattet af kommissoriet for denne undersøgelse. 

 Dokumenter fra Den Katolske Kirke i Danmarks sager om seksuelle 

krænkelser, der er omfattet af kommissoriet for denne undersøgelse. 

 Diverse dokumenter og oversigter, som Undersøgeren har modtaget 

efter særskilt anmodning til Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

Personalesagerne for Den Katolske Kirke i Danmarks præster, referater af 

møder i Det Biskoppelige Råd og biskoppens hemmelige arkiv er gennemgået 

på Bispekontoret, hvorefter Undersøgeren har modtaget kopi af det materiale, 

som Undersøgeren har anmodet om. 

 

Det resterende materiale er modtaget i kopi fra Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

Gennemgangen af materiale på Bispekontoret har fundet sted følgende datoer: 

15. februar 2011, 17. februar 2011, 24. februar 2011, 28. februar 2011, 7. 

april 2011, 19. april 2011 og 26. september 2011. 

 

I forbindelse med gennemgang af Den Katolske Kirke i Danmarks arkiver, 

herunder protokoller, har Undersøgeren i en række tilfælde konstateret, at det 

forelagte materiale fremstår ufuldstændigt og ikke entydigt systematiseret. 

Det er ikke indtrykket, at relevante oplysninger har været søgt tilbageholdt, 

men at dette forhold formentlig kan tilskrives mangelfulde administrative ruti-

ner. 
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1.6. Forelæggelse af udkast for Den Katolske Kirke i Danmark 

 

Udkast til rapportens 2. del har i perioden 10. februar 2012 til 1. marts 2012 

været stillet til rådighed for Den Katolske Kirke i Danmark for kommentarer. 

 

Der har herefter været afholdt to møder med pastor Niels Engelbrecht og Stig 

Sørensen, hvor Undersøgeren har modtaget Den Katolske Kirke i Danmarks 

bemærkninger. 

 

Udkast til rapportens 1. del har i perioden 12. til 19. april 2012 været stillet til 

rådighed for Den Katolske Kirke i Danmark for kommentarer. 

 

Som følge af anmeldelsen af sag 39 ultimo april 2012 har salgsfremstillingen 

vedrørende sag 39 samt udvalgte dele af rapportens 1. del været stillet til rå-

dighed for Den Katolske Kirke i Danmark for kommentarer i perioden fra 4. – 

5. juni 2012.  

 

Den Katolske Kirke i Danmark har den 5. juni 2012 bekræftet over for Under-

søgeren, at Den Katolske Kirke i Danmark efter bedste vidende har stillet alle 

væsentlige oplysninger i Den Katolske Kirke i Danmarks besiddelse vedrøren-

de de af undersøgelsen omfattede forhold til rådighed for Undersøgeren. 

 

 

2. Den Katolske Kirke i Danmarks organisation 

 

2.1. Overordnet organisation  

 

I 1868 blev der oprettet et selvstændigt apostolsk præfektur, der i 1953 blev 

ophøjet til Bispedømmet København. 

 

Bispedømmet er organiseret i en række menigheder, som er fordelt over hele 

Danmark. Hvert sogn og selvstændig menighed har et menighedsråd, som 

sammen med sognepræsten bestyrer det kirkelige arbejde. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark er registreret i CVR-registret som en forening 

med CVR-nr. 67 79 18 19 og startdato 1. januar 1901. 
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Den Katolske Kirke i Danmark er organiseret som illustreret i nedenstående il-

lustration1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den øverste ledelse af Den Katolske Kirke i Danmark er biskop Czeslaw Kozon 

(”biskop Kozon”), der blev udnævnt i 1995. Biskopperne forud for biskop 

Kozon siden 1884 har været følgende: 

 

 Biskop Johannes von Euch, apostolisk præfekt 1884-1892, apostolisk vi-

kar 1892-1922. 

 

 Biskop Josef Brems, apostolisk vikar 1922-1938. Medlem af Præmonstra-

tenserordenen. 

 

 Biskop Theodor Suhr, apostolisk vikar 1938-1953, biskop af København 

1953-1964. Benediktiner. 

 

 Biskop Hans Ludvig Martensen, biskop af København 1965-1995. Jesuit. 

Død 13. marts 2012. 

 

 

                                                

1 Kilde: http://www.katolsk.dk/bispedmmet/ 
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2.2. Medlemstallet i Den Katolske Kirke i Danmark 

 

Medlemstallet i Den Katolske Kirke i Danmark, herunder fordelingen mellem 

voksne og medlemmer under 16 år, har i 1998 – 2010 udviklet sig som følger: 

 

År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Voksne 33.227 33.761 34.369 35.048 34.655 35.745 37.648 

Under 

16 år 

6.183 6.309 6.655 6.856 6.328 6.497 6.910 

 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Voksne 36.634 36.758 37.123 37.274 38.004 39.067 

Under 

16 år 

7.053 6.796 6.617 6.366 6.361 6.524 

 

 

2.3. Råd og kommissioner mv. 

 

2.3.1. Det Biskoppelige Råd 

 

Biskoppen vælger for en 5-årig periode et råd bestående af 6 – 12 præster2, 

som betegnes Det Biskoppelige Råd. 

 

Ifølge kirkeretten skal biskoppen høre Det Biskoppelige Råd i bestemte sager, 

men biskoppen kan drøfte alle spørgsmål med rådet, der alene har en rådgi-

vende funktion. Typisk drøftes alle ansættelsesforhold vedrørende præster og 

diakoner samt kandidater til præste- og diakonembeder i rådet, der træder 

sammen ca. hver anden måned. 

 

2.3.2. Præsterådet 

 

Præsterådet har til formål at rådgive biskoppen i ledelsen af Bispedømmet og 

skal ifølge kirkeretten høres f.eks. ved oprettelse og nedlæggelse af menighe-

der og ved bygning af nye kirker. Mindst halvdelen af rådets medlemmer væl-

ges af præsterne, og biskoppen kan udpege et begrænset antal medlemmer3. 

                                                

2 Medlemmerne af Det Biskoppelige Råd er p.t. (2011): Josef Dudek, Jesper Fich, Henri Kerkhofs, 

Paul Marx, Lars Messerschmidt, Gerhard Sanders, Niels Engelbrecht, Michal Bienkowski. 

3 Medlemmerne af Præsterådet er p.t. (2011) (valgte og udpegede): Michal Bienkowski, Allen G. 

Courteau, Josef Dudek, Niels Engelbrecht (moderator), Jesper Fich, Stephen Holm, Mikolaj Kecik, 

 



 

 

Dok 7592-1/000371 16 

 

 

Herudover kan nogle præster være faste medlemmer som f.eks. generalvika-

ren. 

 

Biskoppen kan forelægge alle sager for Præsterådet, og alle præster kan bede 

om optagelse af emner på rådets dagsorden. Præsterådet skal udvælge sog-

nepræster, der kan bistå biskoppen i afskedigelsessager af gejstlige. Rådet 

mødes tre gange om året. 

 

2.3.3. Pastoralrådet 

 

Pastoralrådet er et repræsentativt organ for katolikkerne i Danmark, Færøer-

ne og Grønland og har under biskoppens myndighed og ledelse medansvar for 

alle forhold af pastoral karakter, der angår Bispedømmet. 

 

Rådet er alene rådgivende, og medlemmerne er udpeget af de lokale menig-

hedsråd blandt alle katolikker i Bispedømmet. Rådet sidder i en 4-årig periode 

og træder normalt sammen to gange om året. 

 

Pastoralrådet vælger for en 2-årig periode formand, næstformand og forret-

ningsudvalg. Sidstnævnte mødes med biskoppen ca. én gang om måneden for 

at drøfte sager af pastoral karakter. 

 

2.3.4. Økonomisk Råd 

 

Det Økonomiske Råd skal bestå af mindst tre eksperter i økonomi og civilret, 

der udpeges af biskoppen, og som skal være katolikker. Biskoppen er for-

mand, og rådet sidder i en periode på fem år ad gangen. Genudpegning kan 

finde sted. 

 

Rådet skal opstille årsbudget, godkende årsregnskab for Bispedømmet samt 

føre tilsyn med Bispedømmets øvrige juridiske personer, herunder menighe-

derne og institutionerne. Både Det Biskoppelige Råd og Det Økonomiske Råd 

skal høres ved udnævnelse af Bispedømmets økonomisk ansvarlige admini-

strator (økonom). Den fungerende økonom er Stig Sørensen. 

 

 

                                                                                                                                  

Henri Kerkhofs, Herbert Krawczyk, Paul Marx, Lars Messerschmidt, Jan Ophoff, Gerhard Sanders. 
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2.3.5. Biskoppelige kommissioner 

 

Der oprettes efter behov biskoppelige kommissioner med henblik på at arbej-

de med et begrænset fagområde eller en bestemt opgave. 

 

Medlemmerne af biskoppelige kommissioner udpeges af biskoppen enten på 

ubegrænset tid, på et bestemt åremål eller til løsning af en bestemt opgave. 

 

Hver kommission har sin egen vedtægt, der er stadfæstet af biskoppen. Der 

findes p.t. følgende biskoppelige kommissioner: 

 

 Liturgikommissionen 

 Kommissionen for tilsyn med sakrale bygninger 

 Kommissionen for præstelønninger 

 Kommissionen for retfærdighed og fred: Justitia et pax 

 Økonomisk kommission 

 

2.3.6. Øvrige uformelle arbejdsgrupper mv. 

 

Ud over ovennævnte kan biskoppen efter behov nedsætte uformelle arbejds-

grupper o.lign. til løsning af specifikke opgaver eller til drøftelse/rådgivning 

om bestemte emner. Som eksempel herpå kan nævnes arbejdsgruppen ned-

sat i 2010 til udarbejdelse af en ny beredskabsplan over for seksuelle kræn-

kelser af børn og unge begået af præster eller andre kirkelige medarbejdere. 

 

Af særlig interesse for undersøgelsen er den såkaldte ”Orkangruppe” (herefter 

kaldet O-gruppen), som blev nedsat i foråret 2010. 

 

2.3.6.1. O-gruppen 

 

I foråret 2010 blev det besluttet, at pastor Niels Engelbrecht skulle være Den 

Katolske Kirke i Danmarks talsmand og behandle de sager vedrørende seksu-

elle krænkelser, der var anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark. Pastor Ni-

els Engelbrecht kontaktede cand.jur. Stig Sørensen i midten af april 2010 og 

bad ham bistå sig med sagsbehandlingen. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at man inden det første møde i O-gruppen 19. maj 

2010, hvor der blev udarbejdet referat, mødtes nogle gange i en mindre kreds 

bestående af biskoppen, pastor Niels Engelbrecht, Erling Tiedemann, general-
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vikar Lars Messerschmidt og p. Gerhard Sanders. 

 

Formålet med møderne var at drøfte initiativer i sagerne samt at styre beslut-

ningsgangene i forhold til politi og inddragelse af advokat. Disse møder var 

ikke formaliserede. Det var denne gruppe i udvidet form, der senere blev til 

O-gruppen. 

 

 

Biskop Kozon har oplyst, at formålet med O-gruppen var at rådgive biskoppen 

i forbindelse med opfølgningen på sagerne om seksuelle krænkelser. Der hav-

de tidligere bl.a. været utilfredshed blandt præsterne med håndteringen af 

sagerne. 

 

Medlemmerne af gruppen var dem, der behandlede sagerne om seksuelle 

krænkelser, dvs. pastor Niels Engelbrecht og Stig Sørensen. Herudover var 

Erling Tiedemann, generalvikar Lars Messerschmidt, formanden for Den Kirke-

lige Domstol p. Gerhard Sanders, informationschefen og administrationsche-

fen medlemmer af gruppen. 

 

Ifølge Stig Sørensen var O-gruppen karakteriseret ved at være et uformelt fo-

rum med en fast struktur, der blev etableret med henblik på at styrke beslut-

ningsprocesserne. Det var primært pastor Niels Engelbrecht, der tog initiativer 

i relation til O-gruppen. 

 

Ifølge Stig Sørensen indkaldte pastor Niels Engelbrecht typisk uformelt til mø-

derne i O-gruppen, når der efter pastor Niels Engelbrechts vurdering var be-

hov for at drøfte spørgsmål i gruppen. Biskoppen var typisk til stede på mø-

derne, men møderne blev ledet af pastor Niels Engelbrecht. 

 

Der blev normalt givet en mundtlig orientering om sagerne på møderne i O-

gruppen, men sommetider blev der også i forbindelse med indkaldelsen cirku-

leret bilag. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at O-gruppen var meget involveret i sagernes afslut-

ning, men ikke i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den kirkelige forun-

dersøgelse i henhold til Canon 1717. O-gruppen trådte typisk først i funktion i 

forhold til konkrete sager, når rapporten fra pastor Niels Engelbrecht og Stig 

Sørensen i forbindelse med afslutningen af den kirkelige forundersøgelse af 

den pågældende konkrete sag forelå. 
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Pastor Niels Engelbrecht har bekræftet dette, idet han har oplyst, at Stig Sø-

rensen og han foretog interviewene og udarbejdede et notat til biskoppen. 

Derefter forelagde biskoppen eventuelt sagen for O-gruppen med henblik på 

at få rådgivning om den endelige afgørelse. O-gruppen var ifølge pastor Niels 

Engelbrecht ikke involveret i de løbende undersøgelser. 

 

 

Stig Sørensen har oplyst, at han forestod skrivningen af de fleste referater, da 

han var den person, der havde det bedste kendskab til sagerne bortset fra 

pastor Niels Engelbrecht. 

 

O-gruppen er ikke formelt nedlagt. 

 

2.3.6.2. Som redegjort for i pkt. 10.1 blev der i december 2004 nedsat en rådgiver-

gruppe – kaldet Fagetisk Råd. Rådet blev nedsat af biskop Kozon og bestod af 

advokat Henrik Steen Andersen, konsulent Tulle Kofoed og pastor Niels En-

gelbrecht. Der henvises i øvrigt til pkt. 10.1.  

 

2.3.7. Den Katolske Kirke i Danmarks administration 

 

Den Katolske Kirke i Danmarks centrale administration er samlet på Bispekon-

toret beliggende Gammel Kongevej 15, 1610 København V. 

 

På Bispekontoret er bl.a. samlet følgende personer/funktioner: 

 

 Biskop 

 Generalvikar 

 Informationschef 

 Administrationschef 

 Pastoral afdeling 

 Arkiv 

 Sprog- og integrationskonsulent 

 Bogholderi 

 Kirkeskatteordning 

 Centralkartotek og indkøb 

 Ejendomsadministration 

 Økonomi 
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Generalvikaren er biskoppens nærmeste medarbejder, og generalvikarens ju-

risdiktion er i princippet den samme som biskoppens, medmindre den er ind-

skrænket i henhold til Den Katolske Kirke i Danmarks eller biskoppens be-

stemmelser. Dette indebærer, at generalvikaren har samme tilsynsforpligtelse 

som biskoppen, og generalvikaren fungerer i praksis som biskoppens ”højre 

hånd”. Stillingen som generalvikar er en kirkelig administrativ stilling. 

 

 

Den Katolske Kirke i Danmarks administrationschef (herefter ”Administrati-

onschefen”) har oplyst, at der er otte administrative medarbejdere på Bispe-

kontoret. 

 

Disse administrative medarbejdere er ikke beskæftiget med gejstlige forhold, 

dvs. forhold vedrørende præster. På Bispekontoret forestås gejstlige forhold 

alene af biskoppen, generalvikaren og arkivaren. 

 

Ud over de ovenfor opregnede funktioner er der en informationstjeneste og en 

sprog- og integrationstjeneste. 

 

Administrationschefen har oplyst, at administrationen på Bispekontoret ikke 

har medvirket i forbindelse med behandlingen af sagerne om seksuelle kræn-

kelser. 

 

De administrative ressourcer på Bispekontoret har ifølge Administrationsche-

fen de sidste 10 år været nogenlunde uændrede. Dog er der i de senere år 

som en konsekvens af effektivisering sparet én medarbejder, der hovedsagligt 

har været beskæftiget med kirkeskatteadministration. De årlige omkostninger 

til personale på Bispekontoret ligger på ca. kr. 5 mio. 

 

 

3. De for området gældende retsregler 

 

3.1. Straffelovens bestemmelser om afværgepligt 

 

Der har i Perioden været bestemmelser i straffeloven om borgernes pligt til at 

søge at afværge særligt alvorlige forbrydelser. 

 

I straffeloven fra 1866 blev der i § 109 introduceret en pligt for borgerne til at 

afværge de alvorligste forbrydelser: 
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”§ 109. Den, som har erholdt sikker Kundskab om nogen af de i denne 

Lovs §§ 71, 72, 74 og 85 omhandlede Forbrydelser imod Kongen, Fæd-

relandet eller Statsforvaltningen, og som ikke derom underretter øvrig-

heden, skjøndt Saadant kunde ske uden Fare for hans eget eller hans 

Nærmestes Liv eller Velfærd, skal, dersom Forbrydelsen kommer til Ud-

førelse, straffes med Fængsel eller Statsfængsel eller Forbedringshuus-

arbejde. 

 

- Under de nævnte Betingelser skal og den, som har erholdt sikker 

Kundskab om noget paatænkt Mord, Røveri eller anden Forbrydelse, 

hvorved Menneskers Liv udsættes for Fare, straffes med Fængsel eller 

Forbedringshuusarbejde, naar han ikke gjør, hvad der staaer i hans 

Magt, for at forebygge Forbrydelsen ved at advare den Person, der er 

udsat for Fare, eller paa anden efter Omstændighederne hensigtsmæs-

sig Maade, om fornødent ved Anmeldelse til øvrigheden.” 

 

Det følger af bestemmelsens 2. led, at forebyggelsespligten alene gjaldt i til-

fælde af forbrydelser, ”hvorved menneskers liv udsættes for fare”. Endvidere 

var det et krav, at borgeren erhverver ”sikker” kundskab om forbrydelsen, om 

at forbrydelsen planlægges, og om at forbrydelsen agtes udført, forinden 

handlepligten opstod. 

 

Der ville derfor kun være ganske få tilfælde, hvor denne bestemmelse kunne 

have fundet anvendelse i relation til at afværge seksuelle krænkelser mod 

børn eller unge. 

 

Ved revisionen af den borgerlige straffelov i 1930 blev afværgepligten udvidet, 

idet man i § 141 fastsatte følgende: 

 

”§ 141. Den som er vidende om, at nogen af de i §§ 98, 99, 101, 103, 

111, 112 og 113 omhandlede Forbrydelser mod Staten eller de øverste 

Statsmyndigheder, eller en Forbrydelse, der medfører Fare for Menne-

skers Liv eller Velfærd eller for betydelige Samfundsværdier, tilsigtes 

begaaet, og som ikke gør, hvad der står i hans Magt for at forebygge 

Forbrydelsen eller dens Følger, om fornødent ved anmeldelse til Øvrig-

heden, straffes, hvis Forbrydelsen bliver begaaet eller forsøgt, med 

Hæfte eller med Fængsel indtil 3 Aar eller under formildende omstæn-

digheder med Bøde.” 
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Afværgepligten blev med bestemmelsen udvidet til også at omfatte handlinger, 

som kunne medføre risiko for tab af en anden persons velfærd. Der forelå 

herefter en pligt til at søge at afværge seksuelle krænkelser af børn og unge – 

i hvert fald af en vis grovere karakter. Underretningspligten indtræder dog ef-

ter ordlyden først, når der er viden om, at en sådan forbrydelse planlægges. 

Handlepligten eksisterer – ligesom den skærpede underretningspligt i service-

lovens § 153 – uanset en eventuel tavshedspligt4. 

 

Bestemmelsen er i flere omgange blevet revideret og justeret, uden at der 

derved er tilsigtet væsentlige ændringer i bestemmelsens indhold. 

 

3.2. Sociallovgivningens bestemmelser om underretningspligt 

 

Der har i stort set hele Perioden været regler, hvorefter de sociale myndighe-

der har kunnet gribe ind i forhold til udsatte eller forsømte børn og unge. Den 

første lovgivning herom var baseret på en betænkning afgivet af Kommissio-

nen angående Statstilsyn med Børneopdragelse i 1895. På baggrund af denne 

betænkning blev lov om behandling af forbryderiske og forsømte børn og un-

ge personer vedtaget i 1905. I henhold til loven skulle Værgerådet drage om-

sorg for, at der blev truffet nødvendige foranstaltninger bl.a. i forhold til børn 

under 15 år, der som følge af forældrenes eller andre opdrageres forsømme-

lighed blev udsat for alvorlig fare eller sædelig fordærvelse. I lovens § 19 blev 

der indsat en bestemmelse om underretningspligt, der alene omfattede, hvad 

offentlige embeds- eller bestillingsmænd måtte komme til kundskab om i for-

bindelse med tjenestens udøvelse. 

 

I forbindelse med revisionen af børnelovene fra 1905 i 1922 blev der i lov om 

Værgerådets forsorg m.m. i § 75, stk. 2, indsat en bestemmelse, der pålagde 

en almen anmeldelsesforpligtelse: 

 

”Enhver, som er kommet til Kundskab om, at et Barn fra Forældres eller 

andre Opdrageres Side er Genstand for Forførelse, Mishandling eller 

grov Vanrøgt eller behandles saaledes, at dets sjælelige eller legemlige 

Sundhed eller Udvikling udsættes for alvorlig Fare, er pligtig at gøre 

Anmeldelse til Værgeraadet.” 

                                                

4 Kommenteret straffelov, Speciel del. 9. omarbejdede udgave, s. 113. 
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I betænkningen fra udvalget til revision af børneloven og plejebørnsloven af 4. 

juni 1920, hvortil lovforslaget i det væsentligste henviser, anføres det, at un-

derretningspligten kun foreligger i det omfang, at anmelderen personligt har 

erfaret noget derom. Endvidere skal det forhold, hvorom der er underret-

ningspligt, være af en vis graverende karakter. 

 

Underretningspligtens indhold er stort set uændret frem til den i dag gælden-

de bestemmelse i servicelovens § 154, der har følgende ordlyd: 

 

”Den der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra foræl-

dre eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdi-

gende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed el-

ler udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.” 

 

I Vejledning 2006-11-30 nr. 86 om tavshedspligt, der har betydning for 

kommunens indsats med at hjælpe børn og unge gennem dialog og samar-

bejde med forældre, understreges det, at underretningspligten for enkeltper-

soner altid omfatter voldelige eller seksuelle krænkelser, omsorgssvigt, van-

røgt eller lignende alvorlige forhold. 

 

Der blev i forbindelse med børneloven fra 1905 indført en skærpet underret-

ningspligt for personer, der udøver offentlig tjeneste. Den skærpede under-

retningspligt har eksisteret siden da og fremgår nu af servicelovens § 153. 

Den skærpede underretningspligt, jf. herved også Bekendtgørelse 2007-11-30 

nr. 1336 af 30. november 2007, omfatter ikke præster eller andre ansatte i 

Den Katolske Kirke i Danmark, medmindre disse i anden sammenhæng bliver 

omfattet af den skærpede underretningspligt i forbindelse med ”offentlig tje-

neste”. 

 

3.3. Straffelovens bestemmelser om forbrydelser mod kønssædeligheden 

 

Straffeloven har i en række bestemmelser opstillet det strafferetlige værn 

mod seksuelle krænkelser af børn og unge omfattende de generelle beskyttel-

sesbestemmelser i straffelovens §§ 216, 217, 219 og 232 og de særlige be-

skyttelsesbestemmelser, der retter sig primært mod børn og unge i §§ 222, 

223 og 230. 

 

Bestemmelserne retter sig efter deres ordlyd mod heteroseksuelle forhold, 
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men alle bestemmelserne omfatter i henhold til bestemmelsen i straffelovens 

§ 225 også forbrydelser udført mod en person af samme køn. 

 

De for denne undersøgelse relevante bestemmelser i straffeloven er følgende: 

 

”§ 216. 

Den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, straffes 

for voldtægt med fængsel indtil 8 år. Med vold sidestilles hensættelse i 

en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte 

sig handlingen. 

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft 

en særlig farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende 

omstændigheder. 

 

§ 217. 

Den, som skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, end 

vold eller trussel om vold, straffes med fængsel indtil 4 år. 

 

§ 219. 

Den, der er ansat eller tilsynsførende ved fængsel, forsorgshjem, bør-

ne- eller ungdomshjem, hospital for sindslidende, institution for perso-

ner med vidtgående psykiske handicap eller lignende institution, og som 

har samleje med nogen, der er optaget i institutionen, straffes med 

fængsel indtil 4 år. 

 

§ 222. 

Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel 

indtil 8 år. 

Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden skaffet 

sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige 

til fængsel indtil 12 år. 

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og stk. 2, 1. led, skal 

det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har 

skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overle-

genhed. 

 

§ 223. 

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges 

adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende 
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til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år. 

Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på 

alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år 

til samleje. 

 

§ 224. 

Bestemmelserne i §§ 216-223 a finder tilsvarende anvendelse med 

hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje. 

 

§ 225. 

Bestemmelserne i §§ 216-220 og 222-223 a finder tilsvarende anven-

delse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme 

køn.” 

 

Bestemmelsen i § 225 var indtil 1976 suppleret af et stk. 2 med følgende ind-

hold: 

 

”Stk. 2. Med fængsel indtil 4 år anses den, der øver kønslig usædelig-

hed med en person af samme køn under 18 år. Straffen kan dog bort-

falde, når de pågældende er hinanden omtrent jævnbyrdige i alder og 

udvikling.” 

 

Indtil 1967 var straffelovens § 225 yderligere suppleret med et stk. 3, der 

havde følgende indhold: 

 

”Stk. 3. Med fængsel indtil 3 år straffes den, der under misbrug af en 

på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person af sam-

me køn under 21 år til kønslig usædelighed med sig.” 

 

”§ 230. 

Den, der optager utugtige fotografier, film eller lignende af en person 

under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde at udbrede 

materialet, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under sær-

ligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt 

skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv ud-

sættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet 

alvorlig skade, eller hvor der er tale om optagelse af mere systematisk 

eller organiseret karakter. § 226 finder tilsvarende anvendelse. 
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….. 

 

§ 232. 

Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver of-

fentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.” 

 

3.4. Sexchikane 

 

I ligestillingsloven er sexchikane i § 2 a, stk. 3, defineret således: 

 

”Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket 

verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner i relati-

on til en persons køn med det formål eller den virkning at krænke den-

ne persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, ned-

værdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.” 

 

Ligestillingslovens anvendelsesområde er i lovens § 1 a afgrænset således: 

 

 ”Kapitel 2 gælder for 

 

1) enhver arbejdsgiver, myndighed og organisation inden for offentlig 

forvaltning og almen virksomhed og 

 

2) myndigheder og organisationer og alle personer, som leverer varer 

og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden inden for både 

den offentlige og den private sektor, herunder offentlige organer, og 

som tilbydes uden for privat- og familielivet, samt transaktioner i den 

forbindelse.” 

 

Præster i Den Katolske Kirke i Danmark vil som udgangspunkt næppe være 

omfattet af ligestillingsloven i forhold til medlemmer af menigheden, men de-

finitionen af sexchikane i loven må antages at finde anvendelse også på et 

ulovreguleret grundlag med de indskrænkninger eller udvidelser, som de en-

kelte forhold giver anledning til. 

 

At sexchikane også uden for det lovfastlagte område kan være retsstridig, il-
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lustreres af Østre Landsrets dom af 4. april 20045. Sagen drejede sig om, 

hvorvidt en gæstelærer på et seminarium havde udøvet sexchikane over for 

en 23-årig kvindelig seminarist. I den forbindelse anføres det i landsrettens 

dom bl.a.: 

 

”Efter A’s forklaring, som landsretten finder troværdig og herefter læg-

ger til grund, har B som lærer under en drøftelse af sexchikane og om-

vendt bevisbyrde udtalt, at A var en sød og lækker pige, som han gerne 

ville være sammen med, og at det ikke var et problem for hans familie, 

at han dyrkede sex med andre. Efterfølgende har B sørget for at få 

øjenkontakt til A og stirret på hende, så hun følte sig afklædt. 

 

På denne baggrund finder landsretten, at A som elev er blevet seksuelt 

krænket. Imidlertid findes det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at krænkel-

sen har haft et omfang eller karakteren heraf har været af en sådan 

grovhed, at betingelserne for at anvende erstatningsansvarslovens § 26 

er opfyldt.” 

 

3.5. Forældelse 

 

3.5.1. Strafferetlig forældelse 

 

Der har i hele Perioden været fastsat regler om strafferetlig forældelse, hvor-

ved der i denne relation forstås, at strafansvaret ophører efter en vis tid fra, 

at krænkelsen har fundet sted. 

 

I henhold til den ved Periodens begyndelse fra 1866 gældende straffelov § 70 

var seksuelle krænkelser omfattet af straffeloven ikke undergivet nogen for-

ældelsesfrist. Dog fulgte det af bestemmelsen, at såfremt det ønskedes at 

rejse tiltale 10 år efter, at forbrydelsen var blevet begået, kunne en sådan til-

tale alene rejses med Justitsministeriets godkendelse. Undtaget fra denne be-

stemmelse og undergivet en 2-årig forældelse var mindre alvorlige sager. 

 

I forbindelse med den omfattende ændring af straffeloven i 1930 blev foræl-

delsesreglen i straffeloven fra 1866 suppleret med absolutte forældelsesfrister 

på 10 år for forbrydelser med en strafferamme på indtil 6 år. I henhold til den 

                                                

5 Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling 2004, s. 1106 ff. 
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dagældende straffelov var strafferammen for forbrydelser af seksuel karakter 

op til 6 års fængsel bortset fra de allergroveste forbrydelser, herunder bl.a. 

voldtægt og samleje med et barn under 12 år ved udøvelse af tvang. Fra 

1930 var de fleste seksuelle forbrydelser mod børn og unge således undergi-

vet den 10-årige forældelse. 

 

På baggrund af straffelovrådets betænkning om strafferetlig forældelse, Be-

tænkning nr. 433 af 1966, blev straffeloven i 1967 ændret således, at der 

indtræder forældelse efter 2 år, når der ikke er hjemlet en højere straf end 

fængsel i 1 år, efter 5 år når der ikke er hjemlet en højere straf end fængsel i 

4 år, og efter 10 år når der ikke er hjemlet en højere straf end fængsel i 10 år. 

Dette indebar, at de fleste forekommende seksuelle krænkelser mod børn el-

ler unge under 18 år var omfattet af den 5-årige forældelse, medmindre der 

var tale om meget grove forhold. 

 

I 2000 blev der indført en generel bestemmelse i straffelovens § 94, stk. 3, 

der indebærer, at forældelsesfristen i relation til grovere seksuelle krænkelser, 

(dvs. ikke blufærdighedskrænkelser), mod børn eller unge først løber fra den 

dag, de fylder 18 år, hvilket betyder, at forældelsesfristen for sådanne grove-

re forbrydelser først ophører ved den forurettedes 28. år. 

 

Konsekvensen af strafferetlig forældelse er, at dommen i sagen skal lyde på 

frifindelse. 

 

Baggrunden for de strafferetlige principper om forældelse skal søges i de ge-

nerelle processuelle hensyn, der taler for, at gamle sager ikke bør behandles, 

idet såvel anklagemyndigheden som tiltalte har vanskeligt ved at føre de nød-

vendige beviser, ligesom de præventive hensyn bag straffelovgivningen gene-

relt afsvækkes med tiden. Stephan Hurwitz har herom anført følgende6: 

 

 ”Hvad angår begrundelsen for reglerne om strafferetlig forældelse, må 

der utvivlsomt til dels regnes med faktorer af følelsesbestemt karakter. 

Trangen til repression med alle dens emotionelle forudsætninger og ud-

slag aftager stærkt med tiden og giver plads for en medfølende indstilling 

overfor lovovertræderen. Den aggressive indstilling overfor lovovertræ-

deren viger for en tendens til at identificere sig med ham. De tildels ube-

                                                

6 Den danske Kriminalret, Almindelig del, 4. reviderede udgave ved Knud Waaben 
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vidste følelser, der her er tale om, har dog en usikker, ambivalent karak-

ter og fortrænges ved meget grove forbrydelser let af en retsfølelse, der 

ubetinget insisterer på straf uanset tidsforløbet.” 

 

3.5.2. Civilretlig forældelse – forældelse af erstatningsansvar 

 

Det er inden for det formueretlige område generelt accepteret, at der findes 

forældelsesregler, der fastsætter den ydre grænse for, hvor længe en potenti-

el skyldner (i dette tilfælde krænkeren) skal gå i uvished om, hvorvidt der vil 

blive rettet et krav mod ham. Omvendt pålægger forældelsesregler den, der 

mener at have en fordring (i dette tilfælde forurettede), en pligt til at fremme 

sit civilretlige krav inden for visse frister. 

 

Indtil vedtagelsen af forældelsesloven fra 1908 var erstatningskrav, der rejses 

i forbindelse med seksuelle krænkelser mod børn eller unge, omfattet af den 

almindelige 20-årige forældelsesregel i Danske Lovs 5.-14.-4. 

 

Ved indførelsen af forældelsesloven af 1908 blev det i § 1, stk. 1, nr. 5, fast-

slået, at erstatningskrav for skade tilføjet uden for kontrakt forældes efter 5 

år, medmindre skaden var forårsaget ved en forbrydelse, for hvilken ger-

ningsmanden under en offentlig straffesag var pålagt straf. Såfremt der under 

en offentlig straffesag var pålagt gerningsmanden en straf, ville kravet fortsat 

være undergivet den almindelige 20-årige forældelsesregel, og i andre tilfæl-

de ville et eventuelt erstatningskrav efter gennemførelsen af forældelsesloven 

fra 1908 være undergivet den 5-årige forældelse. 

 

I 1930 blev der ved lov om ikrafttræden af borgerlige straffe i § 16 indført en 

bestemmelse, der fastsatte en absolut forældelsesfrist for erstatningskrav for 

strafbare handlinger på 20 år. Lovens formulering gav anledning til en vis 

usikkerhed om, hvorvidt det herefter var nødvendigt, at kravet skulle være 

fastslået ved en straffesag, hvorved der blev pålagt straf. Det er imidlertid 

almindeligt antaget7, at ikrafttrædelseslovens § 16 ikke indebar, at dette krav 

var opgivet. 

 

Kravet om, at der skal fastslås et strafbart forhold ved dom for at undtage et 

erstatningskrav for en seksuel krænkelse fra den 5-årige forældelse, blev bl.a. 

                                                

7 Vagn Carstensen: U.1970B s. 25/26, Bo von Eyben: Forældelse I, s. 158 ff. 
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fastslået ved Vestre Landsrets dom af 5. april 19938. Landsretten fandt under 

henvisning til de førnævnte regler, at et erstatningskrav for sexchikane i hen-

hold til ligebehandlingsloven var undergivet den 5-årige forældelse. 

 

Det lægges ved denne undersøgelse til grund, at erstatningskrav fra foruret-

tede mod krænkeren eller andre i anledning af strafbare forhold begået før 

1. januar 2008, hvor der ikke ved en offentlig straffesag er pålagt straf, er 

undergivet den 5-årige forældelsesfrist i henhold til forældelsesloven fra 1908. 

Det lægges endvidere til grund, at de suspensionsregler for forældelse, der 

var fastsat i forældelsesloven fra 1908, er gældende. 

 

Pr. 1. januar 2008 trådte den ny forældelseslov i kraft, hvilket bl.a. medførte 

ophævelse af Danske Lovs 5.-14.-4., forældelsesloven fra 1908 og af § 16 i 

ikrafttrædelsesloven fra 1930. 

 

Herefter gælder der som udgangspunkt en 3-årig forældelse, medmindre ger-

ningsmanden under en straffesag, hvor denne findes skyldig, pålægges er-

statning eller godtgørelse til forurettede i anledning af det strafbare forhold, 

eller et sådant krav gøres gældende under et civilt søgsmål, der anlægges in-

den 1 år efter en endelig afgørelse af en straffesag, hvor krænkerens skyld 

fastslås. 

 

Pr. 1. januar 2011 er alle erstatningskrav undergivet fristerne i forældelseslo-

ven fra 2008. 

 

 

4. De relevante interne bestemmelser i Den Katolske Kirke i Danmark 

(kanonisk ret) 

 

4.1. Introduktion 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har i kommissoriet anmodet Undersøgeren om 

at gennemføre en uvildig advokatundersøgelse fuldstændig uafhængig af Den 

Katolske Kirke i Danmark. Efter Undersøgerens opfattelse må undersøgelsen 

derfor tage sit udgangspunkt i dansk ret. Det forhold ændrer imidlertid ikke 

på, at de gældende regler i kanonisk ret kan inddrages ved vurderingen af 

                                                

8 U.1993.533/1V 
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Den Katolske Kirke i Danmarks forhold. 

 

Det er i første række Den Katolske Kirke i Danmark, der i henhold til reglerne 

i kanonisk ret har mulighed for at ændre en præsts stilling i Den Katolske Kir-

ke i Danmark. Kun Paven kan fratage den pågældende præsteværdigheden. 

Danske domstole kan ikke som led i en dom for en seksuel krænkelse pålæg-

ge en katolsk præst at udtræde af den katolske præstestand. Danske domsto-

le kan alene pålægge den pågældende præst indskrænkninger i udøvelsen af 

præstegerningen, f.eks. et forbud mod at virke som præst i forhold til børn og 

unge.  

 

Henset til oplysningerne fremkommet under interviews vedrørende anvendel-

sen af kanonisk ret i forbindelse med Den Katolske Kirke i Danmarks under-

søgelse og disciplinærforanstaltninger i relation til præster m.fl.s overtrædelse 

af de gældende regler vil en dybdegående gennemgang af kanonisk ret i Peri-

oden gå ud over rammerne for nærværende undersøgelse. Undersøgeren fin-

der dog anledning til at fremhæve nedenstående centrale bestemmelser.  

 

Først i 1917 blev kanonisk ret sammenskrevet i en enkelt lov ”Codex Juris 

Canonici”. I 1983 trådte en ny revideret udgave af den kanoniske lov i kraft9.  

 

Uanset at tidsperioden omfattet af nærværende undersøgelse strækker sig fra 

1890 og frem til 2010, finder Undersøgeren, at det ligger uden for rammerne 

af kommissoriet at foretage en nærmere gennemgang af kanonisk ret i hele 

Perioden. Henvisninger til kanoniske bestemmelser sker på denne baggrund 

alene til 1983 Codex, medmindre andet fremgår af sammenhængen. 

 

4.2. Bestemmelser om kyskhed, cølibat og straf 

 

Af særlig interesse for denne undersøgelse er bestemmelserne om cølibat i 

Canon 27710: 

                                                

9
 Da der ikke findes nogen dansk oversættelse af den kanoniske lovgivning, anvendes engelske 

oversættelser. Citaterne fra 1983-canonen stammer fra ”New Commentary on the Code of Canon 

Law” udgivet af The Canon Law Society of America, 2000 (Kommentaren 2000). Citaterne fra 

1917-canonen stammer fra ”The 1917 Pio-benedictine Code of Canon Law; In English translation” 

udgivet af Ignatius Press, San Francisco, 2001. 

10 Den tilsvarende bestemmelse i 1917-Codex var Canon 132. 
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” §1. Clerics are obliged to observe perfect and perpetual continence for 

the sake of the kingdom of heaven and therefore are bound to celibacy 

which is a special gift of God by which sacred ministers can adhere 

more easily to Christ with an undivided heart and are able to dedicate 

themselves more freely to the service of God and humanity.” 

 

”§2. Clerics are to behave with due prudence towards persons whose 

company can endanger their obligation to observe continence or give 

rise to scandal among the faithful.” 

 

Ifølge disse bestemmelser er præster dels forpligtede til at undergive sig ved-

varende og ubrudt kyskhed, jf. ordene ”obliged to observe perfect and perpe-

tual continence”, dels påbudt at overholde løftet om cølibat, dvs. løftet om at 

afstå fra at gifte sig eller optage et samliv11.  

 

Straffebestemmelsen vedrørende overtrædelse af kyskhedspåbuddet findes i 

Canon 1395, der har følgende ordlyd: 

 

”§1. A cleric who lives in concubinage, other than the case mentioned in 

can. 1394, and a cleric who persists with scandal in another external sin 

against the sixth commandment of the Decalogue is to be punished by 

a suspension. If he persists in the delict after a warning, other penalties 

can gradually be added, including dismissal from the clerical state. 

§2. A cleric who in another way has committed an offense against the 

sixth commandment of the Decalogue, if the delict was committed by 

force or threats or publicly or with a minor below the age of sixteen 

years, is to be punished with just penalties, not excluding dismissal 

from the clerical state if the case so warrants.” 

 

Den tilsvarende bestemmelse i 1917-Codex var Canon 2359, der havde føl-

gende ordlyd: 

 

                                                

11 I Kommentaren 2000, s. 1598 vedr. strafbestemmelsen for overtrædelsen af cølibatforbuddet, 

Canon 1394, anføres: ”One of the most serious obligations of most clerics (cc. 277, § 1; 1037)279 

and all religious (c. 599) is observing perfect and perpetual continence (non-use of the sexual 

faculty) as well as celibacy, which prevents them from marrying.” 
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”§ 1. Concubinious clerics in sacred [orders], whether secular or reli-

gious, previous warnings not being heeded, are to be coerced into giv-

ing up their illicit relationship and to repair scandal by [being] suspend-

ed from divine things [and by suffering] the loss of the benefits of office, 

benefices, and dignities, the prescriptions of Canons 2176-81 being ob-

served. 

§ 2. If they engage in a delict against the sixth precept of the Deca-

logue with a minor below the age of sixteen, or engage in adultery, de-

bauchery, bestiality, sodomy, pandering, incest with blood-relatives or 

affines in the first degree, they are suspended, declared infamous, and 

are deprived of any office, benefice, dignity, responsibility, if they have 

such, whatsoever, and in more serious cases, they are to be deposed.” 

 

En overtrædelse af Canon 1395, 2. led, indebærer ikke, at præsten altid skal 

fratages præsteværdigheden. Således anføres det i Kommentaren 2000, side 

865/66 til Canon 695: 

 

”Second, the canon makes a clear distinction in the case of canon 1395, 

§2. Not every case of such a delict entails obligatory dismissal. Consid-

eration must be given to the possible reform of the offender, the resti-

tution of justice, and the reparation of scandal. In addition, the delicts 

in paragraph one are continuing offenses, whereas those in paragraph 

two seem to be single acts. In this context, the offender might be re-

formed, justice might possibly be restored, and scandal could be re-

paired through other penalties or non-penal measure on the part of the 

institute. 

 

In today’s climate of litigation against priests and religious men and 

women on charges of child sexual abuse, the superior’s decision in such 

cases requires great prudence, with due regard for the input of experi-

enced legal counsel.” 

 

Ifølge bestemmelsen i Canon 1395 kan en overtrædelse af det kanoniske for-

bud mod seksuel omgang med mindreårige straffes bl.a. med fratagelse af 

præsteværdigheden. Der skal i den forbindelse sondres mellem på den ene 

side fratagelse eller indskrænkninger i udøvelsen af et embede og på den an-

den side fratagelse af præsteværdigheden. 
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4.3. Regler for tilregnelse 

 

En præst kan alene ifalde straf under kanonisk ret, jf. Canon 1321, hvis hand-

lingen eller undladelsen kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. På 

dette punkt adskiller den kanoniske ret sig ikke fra det danske retssystem. 

 

Dette indebærer bl.a., at det i Canon 1322 fastsættes, at personer, der er 

sindssyge eller er ude af stand til at handle rationelt, ikke er strafværdige. 

Der gælder tilsvarende regler i det danske retssystem. 

 

Det antages i flere værker om kanonisk ret, at pædofili betragtes som en 

mental forstyrrelse, der kan mindske gerningsmandens strafværdighed12.  

 

Dette synspunkt har markant fundet udtryk i ”A Practical Guide to the Code of 

Canon Law”13: 

 

”Those who have studied this matter in detail have concluded that 

proven paedophiles are often subject to urges and impulses which are 

in effect beyond their control. 

 

When the facts of a particular case are examined carefully it may well 

emerge that the cleric did indeed commit a sexual offence or a number 

of them with a minor; as such he may be subject to punishment by the 

criminal law of the state; nevertheless because of the influence of pae-

dophilia he may not be liable by reason of at least diminished imputa-

biliy to any canonical penalty or perhaps to only a mild penalty, to a 

formal warning or reproof, or to a penal remedy.”  

 

I denne relation adskilte kanonisk ret sig formentlig frem til årtusindskiftet 

væsensforskelligt fra dansk retsopfattelse. Den kanoniske retsopfattelse er 

formentlig i perioden fra årtusindskiftet undergivet en forandring bl.a. i kraft  

 

                                                

12 Kommentaren 2000, s. 1599, Peter Cimbolic, Professor of Clinical Psychology and Directive, 

Counsel and Censor, The Catholic University of America. The identification and treatment of sexual 

disorders and the priesthood. (The Jurist 52 (1992) p. 598 – 614). 
13 Canon Law Society of Great Britain and Ireland Canon Law: Letter & Spirit: A Practical Guide to 

the Code of Canon Law (London: Geofrrey Chapman, 1995), p. 805. 
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af udstedelsen i 2001 af dekretet ”Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, jf. pkt. 

4.5. 

 

4.4. Forældelsesregler 

 

Det følger af Canon 1362, at den i kanonisk ret fastsatte forældelsesfrist for 

en overtrædelse af bestemmelsen i Canon 1395 (omfattende bl.a. seksuel 

omgang med mindreårige) er 5 år fra tidspunktet for krænkelsen. 

 

30. april 2001 forlængedes forældelsesfristen til 10 år fra det tidspunkt, hvor 

forurettede fylder 18 år. Forlængelsen blev gennemført i forbindelse med ud-

stedelsen af Sacramentorum Sanctitatis Tutela 30. april 2001. Dette har 

sammenhæng med, at sådanne sager i henhold til den førnævnte instruktion 

henvises til Kongregationen for Troslæren, jf. nedenfor under pkt. 4.5. 

 

15. juli 2010 udvidede Vatikanet forældelsesfristen til 20 år fra det tidspunkt, 

hvor forurettede fylder 18 år. Kanonisk ret har således fra det tidspunkt en 

dobbelt så lang forældelsesfrist som i det danske retssystem.  

 

4.5. Procedureregler i forbindelse med undersøgelser af seksuelle kræn-

kelser 

 

I 1922 udstedte Vatikanet et dekret ”Crimen Sollicitationis”14. Dekretet fast-

satte procedurerne i forbindelse med sager om opfordring til utugt i forbindel-

se med skrifte, men dekretet omfattede også behandlingen af sager, der be-

tegnes som ” crimen pessimum”, der kan oversættes til ”den værste forbry-

delse”. 

 

Termen ”den værste forbrydelse” omfatter seksuel omgang med personer af 

det samme køn, seksuel omgang med mindreårige eller seksuel omgang med 

dyr15. 

 

                                                

14
 Der foreligger ikke nogen officiel engelsk version af dokumentet, men Undersøgeren har brugt 

et dokument downloadet på http://www.bishop-accountability.org/archives/Wall/1922_06_09_ 

Solicitation_Instruction_English.htm 

15 Thomas Doyle O.P., J.C.D. ”The 1922 Instruction and the 1962 Instruction ”Crimen Sollicita-

tionis” promulgated by the Vatican”, 3. oktober 2008, pkt. 14. 
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I 1962 udstedte Vatikanet en ny version af dekretet fra 1922, der ifølge forsi-

den blev udsendt til alle biskopper mv. i hele verden16. 

 

Af 1962-dekretet fremgår følgende: 

 

”71. The term crimen pessimum [”the foulest crime”] is here under-

stood to mean any external obscene act, gravely sinful, perpetrated or 

attempted by a cleric in any way whatsoever with a person of his own 

sex. 

 

73. Equated with the crimen pessimum, with regard to penal effect, is 

any external obscene act, gravely sinful, perpetrated or attempted by a 

cleric in any way with pre-adolescent children [impuberes] of either sex 

or with brute animals (bestialitas).” 

 

Såvel dekretet fra 1922 som dekretet fra 1962 fastsatte en række procedure-

regler for, hvorledes sager om seksuelle krænkelser i forhold til mindreårige 

skulle behandles, herunder at instruktionerne skulle opbevares fortroligt, samt 

at sagerne behandlet i henhold til dekreterne skulle behandles fortroligt. 

 

30. april 2001 udstedte Vatikanet et nyt dekret vedrørende behandlingen af 

sager om bl.a. krænkelser af børn ”Sacramentorum Sanctitatis Tutela”17. Iføl-

ge dekretet fra 2001 skal sager, der omfatter præsters brud på det sjette bud 

med en person under 18 år, henvises til Kongregationen for Troslæren i hen-

hold til dekretets artikel 13, der har følgende indhold: 

 

”Whenever the Ordinary or Hierarch receives a report of a reserved de-

lict which has at least a semblance of truth [notitiam saltem verisimi-

lem], once the preliminary investigation has been completed, he is to 

communicate the matter to the Congregation for the Doctrine of the 

Faith which, unless it calls the case to itself due to particular circum-

stances, will direct the Ordinary or Hierarch [how] to proceed further, 

                                                

16
 Der foreligger ikke nogen officiel engelsk version af dokumentet, men Undersøgeren har brugt 

et dokument downloadet på http://www.vatican.va/resources/resources_crimen-sollicitationis-

1962_en.html 
17 Dokumentet er hentet på http://www.bishop-accountability.org/resources/resource-

files/churchdocs/SacramentorumAndNormaeEnglish.htm 
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with due regard, however, for the right to appeal against a sentence of 

the first instance only to the Supreme Tribunal of the same Congrega-

tion.” 

 

Under interviewene har ingen af Den Katolske Kirke i Danmarks repræsentan-

ter oplyst, at man havde kendskab til de nævnte instruktioner, eller at ret-

ningslinjerne heri er indgået i overvejelserne i forbindelse med fastsættelsen 

af retningslinjer for Den Katolske Kirke i Danmarks behandling af sager om 

seksuelle krænkelser af mindreårige eller behandlingen af de konkrete sager. 

Således forklarer biskop Kozon: 

 

”Vedrørende instrukser fra Vatikanet oplyste biskop Czeslaw Kozon, at 

han første gang fik kendskab til instrukserne fra 1922 og 1962, da de 

blev nævnt i medierne i 2009 – 10. Biskop Czeslaw Kozon fandt dem på 

internettet. 

 

Biskop Czeslaw Kozon har nu kendskab til instruksen fra 2001.” 

 

4.6. Processuelle regler i henhold til den kanoniske lov fra 1983 

 

I henhold til kanonisk ret har biskoppen pligt til at starte en forundersøgelse, 

hvis han modtager troværdige oplysninger om en strafbar overtrædelse af 

kanonisk ret. Det anføres således i Canon 1717: 

 

”§1. Whenever an ordinary has knowledge, which at least seems true, 

of a delict, he is carefully to inquire personally or through another suit-

able person about the facts, circumstances, and imputability, unless 

such an inquiry seems entirely superfluous.” 

 

Når en forundersøgelse i henhold til Canon 1717 har tilvejebragt tilstrækkeligt 

bevis i sagen, skal biskoppen i henhold til Canon 1718 tage stilling til den vi-

dere proces: 

 

”§ 1. When it seems that sufficient evidence has been collected, the or-

dinary is to decide: 

1. whether a process to inflict or declare a penalty can be initiated: 

2. whether, attentive to can. 1341, this is expedient: 

3. whether a judicial process must be used or, unless the law forbids it, 

whether the matter must proceed by way of extrajudicial decree.” 
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En beslutning i henhold til denne bestemmelse kan også indebære, at sagen 

henlægges, hvis biskoppen ikke finder, at forundersøgelsen har tilvejebragt 

tilstrækkeligt bevis for, at der foreligger en strafbar handling. I forbindelse 

med overvejelserne skal biskoppen ligeledes tage stilling til, om der foreligger 

forældelse, jf. ovenfor under pkt. 4.4, og om det er hensigtsmæssigt at påbe-

gynde en juridisk proces med henblik på at straffe præsten, eller om præsten, 

jf. bestemmelsen i Canon 1341, kan reformeres på anden vis: 

 

”An ordinary is to take care to initiate a judicial or administrative pro-

cess to impose or declare penalties only after he has ascertained that 

fraternal correction or rebuke or other means of pastoral solicitude can-

not sufficiently repair the scandal, restore justice, reform the offender.”  

 

Canon 1341 fortolkes således, at biskoppen er forpligtet til at overveje, om 

det er nødvendigt at indlede en procedure i kanonisk strafferetligt regi, eller 

om præsten kan rehabiliteres ved brug af andre midler. Således anføres det 

bl.a. i Kommentaren 2000, s. 1558: 

 

”The present canon reflects a principal pastoral concern underlying pe-

nal law interpretation. Penalties are never ends in themselves but 

should be employed only as a last resort after all other pastoral 

measures have failed to deal with a problematic situation. Church au-

thorities should normally not impose penalties too quickly but rather 

use all available non-penal legal-pastoral options before imposing pen-

alties.”  

 

4.7. Suspension 

 

I det civile samfund er det almindeligt accepteret, at en person, der er be-

skyldt for en forsømmelse i tjenesten af en vis grovere karakter, kan suspen-

deres, mens der foregår en undersøgelse af forholdene. 

 

Der er i Canon 1722 hjemmel til at suspendere en præst, når en kanonisk 

strafproces er sat i værk, jf. således Kommentaren 2000, s. 1812. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har fundet hjemmel i Canon 1333 – 1335 til at 

suspendere præster i forbindelse med indledning af undersøgelser efter Canon 

1717. Det bemærkes i den forbindelse, at de nævnte bestemmelser om su-
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spension findes i afsnittene om de kanoniske straffe sammen med f.eks. eks-

kommunikation og interdikt. 

 

I henhold til dekretet ”Norms Addressing ”Gravioribus Delictis”” udstedt af 

Kongregationen for Troslæren den 15. juli 201018, blev det fastsat, at der og-

så i forbindelse med en forundersøgelse, jf. Canon 1717, var mulighed for at 

suspendere en præst. Der er således siden den 15. juli 2010 været sikker 

hjemmel til at foretage suspension i forbindelse med en forundersøgelse. 

 

 I foråret 2010 suspenderede biskop Kozon fire præster og en kirkelig medar-

bejder. Under suspensionerne blev der gennemført tjenstlige forundersøgelser 

af tre af præsternes forhold i henhold til Canon 1717, jf. pkt. 12.4. Den fjerde 

præst blev suspenderet 25. april 2010, og suspensionen blev ophævet 15. ju-

ni 2010, efter at politiet havde meddelt, at de anmeldte forhold ikke ville blive 

efterforsket (sag 7-1). Den kirkelige medarbejder blev suspenderet 28. april 

2010, og suspensionen blev ophævet 5. maj 2010, jf. 23-2-5. 

 

4.8. Diskretionær afsked 

 

Reglerne om diskretionær afsked findes i Canon 1740: 

 

”Canon 1740 – When the ministry of any pastor becomes harmful or at 

least ineffective for any cause, even through no grave personal negli-

gence, the diocesan bishop can remove him from the parish.” 

 

Bestemmelsen giver biskoppen vide beføjelser i forbindelse med en diskretio-

nær fjernelse af en præst fra dennes embede, men er begrænset af alminde-

lige saglighedskriterier og i særdeleshed af, at en diskretionær afsked ikke må 

være en ”skjult straf”, idet pålæg af en straf kræver, at den strafferetlige pro-

cedure følges. 

 

Biskoppen har endvidere i foråret 2011 givet Præsten i sag 17 valget mellem 

at gå på pension, eller at der ville blive indledt en procedure efter Canon 1740 

ff. om diskretionær afsked. Præsten valgte at gå på pension. Der henvises til 

2. del, 17-1-5.  

 

                                                

18 Dokumentet er hentet på: http://www.zenit.org/article-29899?1=english 
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Præsten i sag 39 indgav medio maj 2012 efter biskoppens anmodning sin af-

skedsbegæring fra stillingen som sognepræst. Der henvises til 2. del, 39-1-5. 

 

 

5. Generelle oplysninger om relationer mellem barnet/den unge og 

krænkeren 

 

Fra omkring årtusindskiftet, formentlig på baggrund af de sager der opstod 

om krænkelser af mindre børn i daginstitutioner, forøgede myndighederne 

væsentligt indsatsen over for seksuelle krænkelser af børn og unge. Regerin-

gens Børneudvalg besluttede i 1999, at der skulle ydes en forstærket indsats 

mod seksuelt misbrug af børn. Denne beslutning resulterede blandt andet i 

nedsættelsen af et tværministerielt udvalg, der i oktober 2000 publicerede en 

redegørelse om den fremadrettede indsats.  

 

Statens Institut for Folkesundhed blev anmodet om at udarbejde en redegø-

relse for problemets omfang. I august 2000 udgav Statens Institut for Folke-

sundhed den af Karin Helweg-Larsen udarbejdede rapport: "Seksuelle over-

greb mod børn i Danmark”.  

 

I forbindelse med gennemførelsen af den undersøgelse, der lå til grund for 

rapporten, gennemgik forfatteren i 1998 alle tilgængelige oprettede sager 

vedrørende overtrædelse af straffelovens bestemmelser om seksuelle kræn-

kelser af børn og unge (jf. pkt. 3.3) i landets daværende 54 politikredse19. 

 

Der blev i alt identificeret 550 sager, hvori der i alt indgik 928 børn, heraf 732 

piger og 196 drenge.  

 

Af interesse for denne undersøgelse er oplysningerne i rapportens afsnit 8.7 

om relationen mellem krænkeren og det forurettede barn. Relationen mellem 

krænker og barn fremgår af nedenstående tabel20: 

 

 

                                                

19 Seksuelle overgreb mod børn i Danmark, Problemets omfang og karakter, ud fra litteraturstu-

dier og en række danske datakilder, Statens Institut for Folkesundhed, august 2000, s. 97 ff. 
20 Seksuelle overgreb mod børn i Danmark, Problemets omfang og karakter, ud fra litteraturstu-

dier og en række danske datakilder, Statens Institut for Folkesundhed, august 2000, s. 123 
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Tabel 8.7.A    

Relation mellem gerningsmand/kvinde og barnet opdelt på barnets 

køn 

 Pige Dreng I alt 

Biologisk far 60 6 66 

Biologisk mor 3 1 4 

Stedfar, plejefar, feriefar, stedmor 50 9 59 

Direkte slægtninge, bedstefar, farfar, morfar 18 3 23 

Stedfamilie, gudfar, svoger 9 2 11 

Bror, halvbror, plejebror, stedbror 10 4 14 

Fætter 2 1 3 

Kæreste 4 1 5 

Kammerat 15 8 23 

Institution, plejerelation 11 8 19 

Dagplejer 1  1 

 

Tabel 8.7.A    

Relation mellem gerningsmand/kvinde og barnet opdelt på barnets 

køn 

 Pige Dreng I alt 

Pædagog 2 2 4 

Pædagogmedhjælper 4 4 8 

Skolelærer 4 2 6 

Træner, spejderleder 1 2 3 

Kontaktannonce 2 5 7 

Bekendt 66 24 90 

Ingen relation 74 15 89 

Ukendt gerningsmand 122 14 136 

 

Statens Institut for Folkesundhed gennemførte i foråret 2002 en undersøgelse 

blandt 9. klasseelever. Undersøgelsen omhandlede de unges trivsel og belyste 

en række risikofaktorer for dårlig trivsel, sygdom og tristhed, blandt andet 

tidlige seksuelle erfaringer, seksuelle krænkelser og fysisk vold. Undersøgel-

sen opnåede 5.829 besvarelser. I rapporten er gengivet nedennævnte tabel, 

der viser relationen mellem krænkeren og barnet/den unge21.  

                                                

21
 Unges trivsel år 2002. En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen. Sta-

tens Institut for Folkesundhed 2002. Karin Helweg-Larsen og Helmer Bøving Larsen, s. 88. 
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Tabel 11.4 Relationen mellem barnet/den unge og den ældre per-

son/krænkeren i forhold til type af seksuelt overgreb N=657* 

 

Relation Overgreb uden 

fysisk kontakt  

Overgreb med 

fysisk kontakt  

Forsøg på/ 

samleje  

TOTAL  

(%) 

Fremmed 16 41 29  86  13.1 % 

Bekendt 12 43 86 141  21.5 % 

Ven/kammerat 8 50 226 284  43.2 % 

Spejderleder 0 5 3  8  1.2 % 

Sportstræner 0 9 5  14  2.1 % 

Skolelærer 0 4 5  9  1.4 % 

Pædagog 0 1 4  5  0.8 % 

Kollega,  

arbejdsleder 

0 4 3  7  1.1 % 

Relation Overgreb uden 

fysisk kontakt  

Overgreb med 

fysisk kontakt  

Forsøg på/ 

samleje  

TOTAL  

(%) 

Ven af familien 4 14 10  28  4.3 % 

Babysitter   2  2  0.3 % 

Fætter/kusine 5 2 9  16  2.4 % 

Onkel/tante 1 7 2  10  1.5 % 

Bedsteforældre  6   6  0.9 % 

Bror/søster 8 1 3  12  1.8 % 

Sted-

bror/stedsøster 

 2 2  4  0.6 % 

Far 3 5 4  12  1.8 % 

Stedfar  9 2  11  1.7 % 

Mor  2   2  0.3 % 

Alle 60 205 392 657  100 % 

 

* Kun oplysninger om de mest vidtgående overgreb indgår i tabellen. 

 

Statens Institut for Folkesundhed udgav i 2008 rapporten ” Unges trivsel År 

2008”. I forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport blev der i lighed 

med undersøgelsen i 2002 gennemført en større spørgeskemaundersøgelse 

blandt 9. klasseelever med i alt 3.976 besvarelser. Heraf oplyste 34 drenge og 
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137 piger, at de havde haft seksuelle erfaringer med voksne22, hvoraf i alt 10 

tilfælde kunne henføres til en voksen omsorgsperson (pædagog, lærer eller 

træner). 

 

I rapporten gengives, s. 117, denne tabel:  

 

Tabel 7.12 Karakteristika ved seksuel kontakt med voksne rapporte-

ret af 34 drenge og 137 piger 

 Drenge (N=34) Piger (N=137) 

 Antal Procent Antal Procent 

Hvem var det 

Ukendt 8 23.5 28 20.4 

Bekendt men ikke ven 4 11.8 18 13.1 

Ven 5 14.7 30 21.9 

Forældres ven 2 5.9 9 6.6 

Fætter, kusine 2 5.9 3 2.2 

Farbror, morbror, moster eller fa-

ster 

0 0 5 3.7 

Bedsteforældre 1 2.9 5 3.7 

Bror 1 2.9 1 0.7 

Søster 1 2.9 1 0.7 

Far 2 5.9 4 2.9 

Stedfar 1 2.9 1 0.7 

Mor 2 5.9 0 0 

Stedmor 0 0 1 0.7 

Lærer 1 2.9 1 0.7 

Pædagog/pædagogmedhjælper 2 5.9 2 1.5 

Træner 0 0 4 2.9 

Voksen kæreste 9 26.5 22 16.1 

Person på dit arbejde 3 8.8 3 2.2 

Anden voksen 6 17.7 16 11.7 

Uoplyst 7 20.6 28 20.4 

 

 

                                                

22 Unges trivsel År 2008 – En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom 

og tidlig ungdom, udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København 

2009, s. 115. 
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Ifølge de undersøgelser, der er gennemgået ovenfor, synes der at være en 

indikation af, at krænkelser fra omsorgspersoner (pædagoger, lærere, spej-

derførere og sportstrænere) udgør omkring 4 – 6 % af tilfældene. 

 

6. Hyppigheden af krænkelser inden for daginstitutioner, skoler og 

sportsforeninger m.fl.  

 

I rapporten ”Seksuelle overgreb mod børn i Danmark” (2000) er risikoen for 

en krænkelse af seksuel karakter i dagsinstitutioner og skoler beskrevet såle-

des23: 

 

”Sammenfatning om omfanget af seksuelle overgreb i daginstitutioner 

og skoler 

 

Ud fra oplysninger i fagforbundene om 1998/1999 er den samlede fore-

komst af politianmeldte sager med mistanke om at en pædagog, pæda-

gogmedhjælper, socialpædagog eller skolelærer har begået seksuelt 

overgreb på barn/børn ca. 0,2 pr. 1000, og sigtelseshyppigheden dvs. 

raten for at sagen er ført til doms er 0,03 pr. 1000 ansatte. 

 

Politiets sagsakter, 1998, oplyste om 12 sager, hvor anmeldelsen gjaldt 

én eller flere pædagoger eller pædagogmedhjælpere, og 6 sager der 

vedrørte skolelærere. Samlet blev der i tre sager blandt pædagogmed-

hjælpere og to sager blandt skolelærere idømt straf ved byret. Én pæ-

dagogmedhjælper blev siden frikendt i Landsretten. I de øvrige tilfælde 

blev der enten ikke rejst sigtelse eller sigtede blev frikendt. Risikoen for, 

at der anmeldes et seksuelt overgreb i daginstitution eller i skole er ca. 

2 pr. 100.000 børn under 15 år.” 

 

Kulturministeriet udgav i 2003 en rapport om seksuelle krænkelser af børn og 

unge inden for idræt. I rapporten anføres24: 

 

                                                

23 Seksuelle overgreb mod børn i Danmark, Problemets omfang og karakter, ud fra litteraturstu-

dier og en række danske datakilder. Statens Institut for Folkesundhed, august 2000, side 93 – 94. 
24 Seksuelle krænkelser af børn og unge inden for idræt. Den aktuelle forekomst og forebyggelse. 

Resultater af en landsomfattende undersøgelse og rapport fra konference i januar 2003. Kulturmi-

nisteriet 2003. Udarbejdet af Karin Helweg-Larsen, s. 7 – 8. 
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”Idrætsorganisationerne har inden for de sidste 2-3 år fået kendskab til 

knap 20 sager, hvor der er rejst mistanke om seksuelle overgreb i 

idrætten. Det skal ses i relation til, at der skønsmæssigt er tilknyttet 

400.000 voksne som frivillige i idrætsforeningerne, og at mindst 

600.000 børn og unge under 18 år er tilknyttet idrætsforeninger og 

idrætsklubber. Der er ca. 235.000 i alderen 12-17 år, hvor risikoen for 

seksuelle overgreb er størst. 

 

I perioden 1998 – september 2002 er der blevet rejst sigtelse i 24 poli-

tianmeldte sager, som i politiets Efterforskningscenter er klassificeret 

som sager, der kan have tilknytning til idrætten. Det er ca. 5 sager år-

ligt. 

 

……………..…… 

 

De 24 sigtelser angik i alt 58 forskellige børn og unge i alderen 12-17 år, 

svarende til, at godt og vel ti børn eller unge årligt har været udsat for 

et seksuelt overgreb, hvor gerningsmanden enten direkte eller indirekte 

har haft kontakt til den forurettede gennem idrætten. Den årlige hyp-

pighed er således ca. 0,004 % blandt de 12-17-årige idrætsaktive børn 

og unge, dvs. 4 ud af 100.000. 

 

….. 

 

 Fem politianmeldte sager årligt om seksuelle overgreb på børn og unge 

i idrætten er fem sager for meget. Men sammenholdt med, at der årligt 

anmeldes i alt ca. 500 seksuelle overgreb og krænkelser på børn i 

Danmark, er det ikke i idrætsforeningerne, at risikoen for seksuelle 

overgreb er størst. Taget i betragtning, at mindst halvdelen af alle børn 

og unge tilbringer en stor del af deres fritid i idrætsforeninger og klub-

ber og dér er i kontakt med mange voksne, kan det konkluderes, at 

pædofile ikke har frit spillerum i danske idrætsorganisationer.” 

 

Statens Institut for Folkesundhed gennemførte i foråret 2002 blandt 9. klas-

seeleverne en større undersøgelse af unges trivsel. I rapporten oplystes det, 

at 11,3 % af alle børn mellem 0 – 15 år oplever en seksuel krænkelse i barn-

dommen. Det oplystes endvidere, at 4,9 % havde været udsat for en seksuel 
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krænkelse fra en person, der var mindst 5 år ældre end barnet på krænkel-

sestidspunktet25.  

 

 

7. Myndighedernes og andre organisationers indsats i forbindelse med 

forebyggelse af seksuelle krænkelser mod børn og unge og behand-

ling af sager om seksuelle krænkelser mod børn og unge 

 

Som led i fastlæggelsen af grundlaget for at vurdere Den Katolske Kirke i 

Danmarks forhold har Undersøgeren gennemgået offentligt tilgængelige kilder 

og rettet henvendelse til myndigheder og private organisationer med henblik 

på at danne sig et indtryk af, hvad andre organisationer, der har ansvar for 

børn og unge, har foretaget med henblik på at forebygge seksuelle krænkel-

ser af disse, og hvilket beredskab man eventuelt har etableret med henblik på 

at forebygge og behandle sager om seksuelle krænkelser. 

Indsatsen på området fra såvel private organisationers som offentlige myn-

digheders side blev optrappet omkring årtusindskiftet.  

 

7.1. Eksempler på myndighedernes indsats 

 

I 1999 blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Justitsmini-

steriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet og 

Socialministeriet med henblik på at udarbejde en "redegørelse om forstærket 

indsats mod seksuelt misbrug af børn", der blev afgivet i juni 2000. Redegø-

relsen indeholdt en række anbefalinger. 

 

I marts 2001 blev der ved en ændring af bekendtgørelse om behandling af 

personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister skabt mulighed for, at der 

frivilligt kunne indhentes børneattester i forbindelse med ansættelser. 

 

Sideløbende hermed blev der oprettet 2 videncentre: Team for Seksuelt Mis-

brugte Børn (SMB) og Videncenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Over-

greb mod børn (SISO), der med disse enheder har til opgave med hver deres 

indgangsvinkel at indsamle og formidle viden om behandling og forebyggelse 

af seksuelle krænkelser af børn og unge.  

                                                

25 Unges trivsel år 2002. En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb i barndommen. Sta-

tens Institut for Folkesundhed 2002. Karin Helweg-Larsen og Helmer Bøving Larsen, s. 60. 
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SISO (Videncenter for Sociale Indsatser vedrørende Seksuelle Overgreb mod 

børn) udgav i 2005 en rapport. I rapporten fremgår, at SISO i 2001 havde fo-

retaget en undersøgelse af de generelle indsatsniveauer på de kommunale 

områder. Man havde foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt 275 

kommuner (med 172 besvarelser). Kommunerne blev i den forbindelse bedt 

om at oplyse, om der var gjort særlige tiltag i forhold til arbejdet med sager 

vedrørende seksuelle krænkelser af børn og unge. Det anføres bl.a. i rappor-

ten26:  

 

”Kortlægningen viser at: 

 

 næsten alle kommuner (99 %) modtager underretninger vedr. mis-

tanke om seksuelle overgreb mod børn. Godt ¾ (77 %) modtager 

underretninger vedr. konkret viden om seksuelt overgreb mod et 

barn. 

 

 Lidt under halvdelen af kommunerne (47 %) har gjort et eller flere 

særlige tiltag ift. arbejdet med sager, der vedr. seksuelle overgreb 

mod børn. Det fremgår af undersøgelsen, at jo større kommunen er, 

jo større er sandsynligheden for, at der er gjort tiltag på området (se 

tabel 1 og 2).” 

 

I den samme undersøgelse blev kommunerne bedt om at oplyse, hvorvidt der 

var udarbejdet særlige vejledninger/instrukser vedrørende (mistanke om) 

seksuelle krænkelser af børn/unge. I den forbindelse oplyste 23,3 % af kom-

munerne, at man havde udarbejdet sådanne vejledninger og instrukser, og 

76,2 % af kommunerne svarede, at det havde man ikke. 

 

I 2002 anbefalede en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, at kommunerne 

udarbejdede retningslinjer for, hvorledes medarbejdere og institutioner for-

holder sig i tilfælde af, at en seksuel krænkelse konstateres. I denne forbin-

delse fremhævede arbejdsgruppen tillige underretningspligten.  

 

I februar 2004 udgav Socialministeriet en revideret dialogvejledning27. Dia-

                                                

26 Statusrapport 2001 – 2004, s. 8 og 9 

27 "Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene - herunder 
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logvejledningen er en revideret udgave af den dialogvejledning, som Social-

ministeriet havde udsendt i 1995. 

 

I dialogvejledningen er der indføjet et nyt kapitel 9: "Seksuelt misbrug af børn 

– forebyggelse og handlemuligheder". 

 

Det anføres bl.a. heri: 

 

“Seksuelt misbrug af børn kan have særdeles alvorlige konsekvenser, 

især for det misbrugte barn, men også for andre personer, der på den 

ene eller anden måde er berørt af misbruget, det være sig forældre, 

familie, ansatte i institutioner, skoler, klubber og fritidstilbud m.v. og 

den evt. mistænkte. 

 

…… 

 

Hensigten med dette afsnit er især at give nogle vejledende råd til ret-

ningslinier m.v. i sager, hvor der er mistanke eller viden om seksuelle 

overgreb på børn i hjemmet, i fritiden, i dagstilbuddet eller i skolen.” 

 

I dialogvejledningen28 anbefales det, at der indhentes straffeattest. Dette 

havde været muligt siden 1. april 2001, hvor en ny bekendtgørelse om be-

handling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister var trådt i kraft. 

Det anbefales endvidere, at man i forbindelse med samtaler forsøger at klar-

lægge de forudgående ansættelser bedst muligt, herunder ved indhentelse af 

referencer. 

 

I dialogvejledningen29 angives følgende retningslinjer, der kan anvendes, hvis 

en mistanke om en seksuel krænkelse opstår: 

 

                                                                                                                                  

gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt". Socialministeriet, februar 2004, s. 99. 
28 "Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene - herunder 

gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt". Socialministeriet, februar 2004, s. 

100 - 102 
29 "Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene - herunder 

gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt". Socialministeriet, februar 2004, s. 

103 - 105 
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”9.4.1. Retningslinier når en mistanke om overgreb opstår 

 Den (fag)person, der har en bekymring/mistanke vedrørende et barn, 

skal først tage det op med ledelsen i den pågældende instituti-

on/organisation, så der bliver taget et fælles ansvar for fremgangs-

måden i forhold til forældrenes/barnets eventuelle inddragelse, og 

således at bekymringen/mistanken ikke søges af- eller bekræftet 

gennem en ”tilfældig” snak. 

 Samtidig er enhver medarbejder (uafhængig af lederen) ansvarlig 

for at reagere og handle på sin egen bekymring. Underretningsplig-

ten må ikke tilsidesættes, selvom der eventuelt allerede er et sam-

arbejde i gang omkring et barn. 

 Fagpersoner, der er tæt på barnet, skal bestræbe sig på at holde fo-

kus på barnet, uanset om en bekymring/mistanke retter sig mod en 

konkret person som eventuel krænker. Fokus på barnet indebærer 

dog også, at barnet i videst muligt omfang skånes. Det er vigtigt at 

vurdere behovet for eventuel akut beskyttelse af barnet. 

 Det er straffelovens regler, der strafferetligt regulerer forholdene 

omkring seksuelt misbrug af børn. Som det nedenfor fremgår af 

straffelovens regler, er al seksuel omgang med mindreårige (børn 

under 15 år) strafbar. Er der reel og kvalificeret mistanke om, at et 

barn bliver seksuelt misbrugt, skal der rettes henvendelse til politiet. 

Politiet får derved mulighed for at efterforske sagen. I rene ”chika-

ne-sager” eller tilfælde, hvor mistanken på et sikkert grundlag kan 

afkræftes, skal politiet ikke inddrages. Kommunen (amtet) kan 

eventuelt – i samarbejde med politiet – etablere mulighed for, at 

forvaltningerne forud for en anmeldelse til politiet uformelt kan rette 

henvendelse til politiet og derved blive vejledt med hensyn til an-

meldelsen. I de tilfælde hvor der ikke er grundlag for at antage, at 

der foreligger et strafbart forhold, vil sagerne kunne viderebehandles 

af forvaltningen uden politiets medvirken. 

 Hvis der er grundlag for en politianmeldelse, foretages denne ek-

sempelvis af forvaltningschefen. Den mistænkte orienteres om poli-

tianmeldelsen, efter at kommunen og politiet sammen har vurderet 

sagen. Det er i den forbindelse vigtigt, at politiet inddrages, inden 

den mistænkte orienteres om sagen. Det kan have afgørende betyd-

ning for udfaldet af en eventuel efterforskning i sagen, at politiet får 

mulighed for at iværksætte eventuelle straffeprocessuelle indgreb 

mod den mistænkte, fx ransagning, før den mistænkte bliver gjort 

bekendt med mistanken og får lejlighed til at fjerne evt. bevismate-
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riale. 

 Uanset om der er grundlag for en politianmeldelse eller ej, tages stil-

ling til barnets/familiens behov for støtte. 

 Bestemmelser i straffelovens kapitel 24 om forbrydelser mod køns-

sædeligheden kriminaliserer samleje og anden kønslig omgang med 

børn. Der henvises især til §§ 219, 222-25. Blufærdighedskrænkel-

ser straffes efter § 232. 

 Konsulent eller tværfaglig team (eller anden særligt sammensat en-

hed) har ansvaret for, at der iværksættes handling, og for at denne 

følges op. Efter en konkret vurdering af mistanken, iværksætter 

konsulent eller tværfaglig team et beredskab i forhold til orientering, 

støtte og hjælp til børn, forældre, personale og den mistænkte.” 

 

 

I forbindelse med behandlingen af lov om børneattester i foråret 2005 oplyste 

kulturminister Brian Mikkelsen følgende i et svar til Folketingets Retsudvalg30: 

 

”Antallet af udstedte børneattester i perioden 2001 til 2. maj 2005 er på 

i alt: 169.586 – heraf var 26 positive. 

 

De udstedte børneattester fordelt pr. år udgør ifølge Rigspolitiet: 

 

2001: 1892 – heraf 2 positive 

2002: 34.653 – heraf 4 positive 

2003: 45.843 – heraf 4 positive 

2004: 64.689 – heraf 14 positive 

2005 (til og med 2. maj): 22.509 – heraf 2 positive 

 

Som det fremgår af tallene, er antallet af anmodninger steget markant 

fra år til år. Det er derfor vanskeligt at foretage et skøn over det frem-

tidige antal årlige anmodninger om børneattester. 

 

Jeg kan oplyse, at det samlede skøn over det årlige antal børneattester, 

der fremover skal indhentes ligger på ca. 170.000.” 

 

I den reviderede vejledning til serviceloven, Vejledning nr. 10 af 3. februar 

                                                

30 L.157 2005 Ministersvar af 24. maj 2005 til spørgsmål 9. 



 

 

Dok 7592-1/000371 51 

 

 

2006 om særlig støtte til børn og unge, anføres følgende i pkt. 43: 

 

”En kommune, der har mistanke om voldelige og/eller seksuelle over-

greb mod et barn eller en ung, skal således vurdere barnets eller den 

unges behov for hjælp i den enkelte sag. Det vil i den forbindelse ofte 

være en hjælp for kommunens personale, at der er udarbejdet ret-

ningslinier eller et beredskab for håndteringen af denne type sager.” 

 

I efteråret 2009 gennemførte SISO en spørgeskemaundersøgelse blandt lan-

dets 98 kommuner, hvoraf 54 kommuner besvarede spørgeskemaet31. 

 

I alt 30 kommuner (56 %) oplyste, at de havde etableret et skriftligt bered-

skab, 13 kommuner (24 %) oplyste, at et skriftligt beredskab var under udar-

bejdelse, og 11 kommuner (20 %) oplyste, at der ikke forelå noget skriftligt 

beredskab. 

 

Servicestyrelsen gennemførte i 2010/11 en ny undersøgelse af kommunernes 

beredskabsplaner ”Kommunernes beredskab om seksuelle overgreb mod 

børn”32. 

 

Som et led i Servicestyrelsens undersøgelse blev der i efteråret 2010 gen-

nemført en spørgeskemaundersøgelse, i hvilken 91 kommuner deltog (sva-

rende til ca. 93 % af de danske kommuner)33. I Servicestyrelsens rapport op-

lyses det, at 69,2 % af de besvarende kommuner har etableret et skriftligt 

beredskab vedrørende seksuelle krænkelser af børn. 12,2 % oplyste, at de 

var i gang med at udarbejde et beredskab, og 17,6 % svarede, at de ikke 

havde udarbejdet en skriftlig beredskabsplan. 

 

Af Servicestyrelsens rapport fremgår følgende diagram vedrørende tidspunk-

tet for kommunernes udarbejdelse af beredskabsplaner34: 

 

                                                

31 Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn. Kommunernes indsats for skoleundervisning. 

Statens Institut for Folkesundhed. Syddansk Universitet 2010. Karin Helweg-Larsen, Susanne 

Andersen og Rikke Plaugård, s. 41, 44 og 45. 
32 Servicestyrelsen. Kommunernes beredskab om seksuelle overgreb mod børn. 2011. 

33 Servicestyrelsen. Kommunernes beredskab om seksuelle overgreb mod børn, s. 9 – 10.  

34 Servicestyrelsen. Kommunernes beredskab om seksuelle overgreb mod børn, s. 11. 
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(Se diagram på følgende side) 

 

 

 ”4.2 Hvornår er beredskaberne om seksuelle overgreb mod børn udarbejdet? 

 

 

 

Figur 3; N = 69 (på baggrund af 75 mulige besvarelser) 

 

Af ovenstående figur fremgår, at 46 beredskaber er udarbejdet eller 

under udarbejdelse i perioden 2007 til 2010, med godt 10 beredskaber 

årligt, hvilket svarer til en fire- til femdobling i forhold til perioden fra 

1998 til 2006. Blandt de 18 beredskaber udarbejdet i 2006 eller tidlige-

re, er de 14 under revision eller revideret de seneste 3 år, hvilket frem-

går af nedenstående histogram.” 

 

7.2. Eksempler på faglige organisationers indsats 

 

Danmarks Lærerforening 

 

Danmarks Lærerforening udsendte i september 2000 en pjece ”Overgreb mod 

børn”35, hvor man vejleder om ansvarsfordelingen, herunder forældrenes an-

svar, de offentligt ansattes underretningspligt mv., ligesom man opstiller for-

                                                

35 ”Overgreb mod børn”. Danmarks Lærerforening. 2000. 
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slag til retningslinjer for, hvorledes der kan indhentes straffeattester i forbin-

delse med ansættelse, og anvisninger om gennemførelse af ansættelsessam-

taler mv. 

 

Pædagogisk Medhjælperforbund (PMF) og Børne- og Ungdomspædagogernes 

Landsforbund (BUPL). 

 

De to organisationer udgav i 1999 to publikationer. Dels en publikation vedrø-

rende ansættelsesprocedurer inden for området ”Ansæt den rigtige”, dels en 

publikation om retningslinjer for det pædagogiske arbejde med henblik på at 

forebygge krænkelser ”Den gennemsigtige praksis, om at forebygge overgreb 

mod børn”36. 

 

Landsforeningen af Opholdssteder (LOS) 

 

Landsforeningen har i 2004 udgivet en vejledning til plejefamilier, døgninstitu-

tioner og opholdssteder om forebyggelse af seksuelle krænkelser og behand-

ling af konkrete mistanker om seksuelle krænkelser.  

 

7.3. Eksempler på private organisationers indsats 

 

Det Danske Spejderkorps har siden 2002 efter den dagældende bekendtgørel-

se nr. 218 anmodet nye ledere om at tillade en undersøgelse i Kriminalregi-

steret og siden 2003, jf. § 7, stk. 3, i korpsets love, krævet relevant straffe-

/børneattest for alle ledere.  

 

Det Danske Spejderkorps har i maj 2003 udarbejdet et faktablad, dels om fo-

rebyggelse af seksuelt misbrug, dels om reaktioner på eventuelle mistanker 

om seksuelt misbrug, der er tilgængeligt på spejderkorpsets hjemmeside. 

 

KFUK Spejderne har siden 2004 indhentet straffe-/børneattest på alle ledere 

og udsender løbende vejledninger om håndtering af sager om seksuelle kræn-

kelser under temaet ”Pædofili” på organisationens hjemmeside37. 

                                                

36 Seksuelle overgreb mod børn i Danmark, Problemets omfang og karakter, ud fra litteraturstu-

dier og en række danske datakilder, Statens Institut for Folkesundhed, august 2000, s. 86 - 87 
37 Statusrapport 2001 – 2004, Nationale aktiviteter 2001 – 2004 vedrørende indsatser i forhold til 

seksuelle overgreb mod børn. SISO 2005, s. 31. 
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Dansk Røde Kors indførte i 2002 skriftlige retningslinjer for forebyggelse og 

behandling af seksuelle krænkelser inden for organisationens rammer beteg-

net ”Samværspolitik”. 

 

Dansk Idrætsforbund udsendte i 2000 en informationsfolder til medlemsorga-

nisationer ”Det uhørte overgreb”. I folderen blev der beskrevet en række kon-

krete tiltag, der kunne nedsætte risikoen for seksuelle krænkelser og give 

retningslinjer for og vejledning i, hvorledes en eventuel mistanke om en sek-

suel krænkelse håndteres. 

 

Dansk Idrætsforbund har siden 2002 vejledt om muligheden for indhentelse 

af straffeattest. 

 

Dansk Idrætsforbund har ansat en konsulent til at bistå medlemsorganisatio-

nerne med forebyggelsesarbejde inden for området. 

 

1. maj 2004 ændrede Dansk Idrætsforbund forbundets love, således at det di-

rekte i forbundets love blev indføjet, at organisationen aktivt modvirker fore-

komsten af seksuelle krænkelser af børn og unge. 

 

 

8. Præsters uddannelse med henblik på forebyggelse af brud på kysk-

hedsløftet i forhold til børn og unge 

 

8.1. Oplysninger om uddannelsesindsatsen på området 

 

Biskop Kozon har om dette spørgsmål bl.a. forklaret følgende: 

 

 ”Det første spor vedrører undervisning i, hvad cølibatet indebærer, hvil-

ket der undervises i på præsteseminarierne. Der lægges vægt på, at 

præstekandidaten gør sig grundige overvejelser om, hvorvidt han kan 

klare at leve i cølibat, og om det er gennemtænkt. Det er vigtigt, at præ-

stekandidaten har styr på sine tanker, at præstekandidaten ikke opar-

bejder en for stærk tilknytning til enkelte mennesker, og at præstekandi-

daten kan tackle de seksuelle input, som man uundgåeligt får i det mo-

derne samfund. Præstekandidater undervises i, at cølibatet kan overhol-

des ved hjælp af bøn og en fast viljesbeslutning, samt at det er vigtigt at 

kæmpe imod fristelser. I relation til cølibatet er der for en præst tale om 
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samme forpligtelse som en ugift katolik med den forskel, at forpligtelsen 

er permanent for præsten, mens den ugifte katolik kun er forpligtet til 

cølibat, indtil hun/han indgår ægteskab. 

 

Der er ikke et egentligt pensum på præsteseminarierne vedrørende cøli-

batet. Præstestuderende bliver løbende konfronteret med, hvad cølibatet 

indebærer igennem skriftemål og præstelivet i øvrigt. Det er en integre-

ret del i den åndelige vejledning, der modtages gennem hele studiet. 

 

….. 

 

Det andet spor vedrører den almindelige omgang med andre mennesker 

som præst. Heri modtages ofte ikke nogen særlig undervisning på præ-

steseminarierne. 

 

….. 

 

På mange præsteseminarier gives der ingen specifikke råd omkring den 

korrekte adfærd i forbindelse med omgang med børn og unge, men disse 

vil kunne udledes af den almindelige åndelige vejledning gennem hele 

uddannelsen. 

 

Der findes egentlige Codes of Conduct of Ethics and Ethos i nogle or-

denssamfund og bispedømmer i USA. Tilsvarende findes der i Bered-

skabsplanen 2011 både en nærmere redegørelse samt et sæt forpligten-

de adfærdsregler (biskoppen henviser her igen til det materiale, som er 

tilstillet advokaten, jf. ovenfor). 

 

Da de udenlandske sager om seksuelle overgreb mod børn og unge blev 

kendt i Danmark, gav det ikke umiddelbart anledning til nogen tiltag 

vedrørende undervisning/vejledning af præster i omgang med børn og 

unge. Der blev heller ikke udarbejdet omfattende retningslinjer for om-

gang med børn og unge, idet den første beredskabsplan fra 2008 dog 

rummer en vejledning med hensyn til de signaler, der kan indikere, at et 

barn har været genstand for misbrug. 

 

Årsagen til, at der ikke blev udarbejdet specifikke retningslinjer, er for-

mentlig, at der må siges at have været en uskreven lov om, hvordan 

man opfører sig i denne slags situationer – en slags fingerspidsfornem-
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melse, der også bygger på den utvetydige fordømmelse af seksuelle 

misbrug, som har været indeholdt i kanonisk lov siden dennes første 

samlede udgivelse i 1917. 

 

For 50 – 60 år tilbage var der på præsteseminarierne typisk udførlige 

regler for, hvordan man måtte have samvær med hinanden, f.eks. at 

man ikke måtte være på hinandens værelser mv. I forbindelse med den 

generelle frigørelse i 1960’erne og 1970’erne var det mange steder na-

turligt at opbløde på disse detaljerede regelsæt, og i tiden derefter blev 

de detaljerede regler derfor i højere grad afløst af generelle principper.” 

 

I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen har en række præster 

samstemmende – stort set i overensstemmelse med det, biskop Kozon har 

oplyst – forklaret, at der under deres uddannelse ikke som sådan har været 

undervisning i, hvorledes præsterne på et mere praktisk plan forholder sig til 

de udfordringer, som kyskhedsløftet indebærer, herunder f.eks. ved angivelse 

af retningslinjer for konkret adfærd med henblik på at undgå, at præsterne 

kom-mer i konflikt med kyskhedsløftet. 

 

Vatikanet har i 2005 udsendt en instruktion om optagelse af personer med 

homoseksuelle tendenser i præstestanden38. 

 

Vatikanet har yderligere i 2008 udsendt retningslinjer for en psykologisk 

screening af kandidater til optagelse i præstegerningen39. 

 

I retningslinjerne for den psykologiske screening indgår bl.a., at screeningen 

omfatter kandidatens seksuelle orientering. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har herom bl.a. forklaret: 

                                                

38 Instruction concerning the Criteria for the Discernment of Vocation for Persons with Homosexu-

al Tendencies in view of their Admission to the Seminary and to Holy Orders (4 November 2005), 

see 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_

20051104_istruzione_en.html. 

39 Guidelines for the Use of Psychology in the Admission and Formation of Candidates for the 

Priesthood (29 June 2008), see 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_

20080628_orientamenti_en.html 
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 ”Der har været screeningsprocedurer på præsteseminarierne i udlandet 

igennem det sidste årti. Alle katolske præster uddannes i udlandet. Det 

engelske kollegium i Rom, hvor det danske bispedømme p.t. har to præ-

stestuderende, har et fagligt team til screening af præstestuderende i 

Manchester. Efter den indledende screeningsprocedure har de præste-

studerende kontakt til en psykolog flere gange årligt for at følge med i 

deres menneskelige udvikling. Der er forskellige screeningsprocedurer for 

de forskellige præsteseminarier. 

 

Derudover har det danske bispedømme oprettet en følgegruppe, der føl-

ger de præstestuderende. Denne består af p. Jesper Fich som formand, p. 

Niels Engelbrecht, priorinde for Liobasøstrene Moder Benedicte Nielsen 

OSB og skoleleder Christa Bonde. Den danske følgegruppe har løbende 

kontakt til præsteseminarierne. 

 

Det danske bispedømme læner sig op ad de procedurer, som de uden-

landske præstekollegier anvender til at screene præstestuderende.” 

 

8.2. Vurdering 

 

Det er vanskeligt at fastslå, i hvilket omfang et øget fokus i undervisningen af 

præster om adfærdsregler i relation til omgang med børn og unge kunne have 

begrænset eller formindsket antallet af indrapporterede krænkelser. Det fore-

kommer dog uhensigtsmæssigt, at der tilsyneladende ikke i forbindelse med 

undervisningen af præster har været tilrettelagt et uddannelsesforløb i for-

svarlig adfærd ved omgang med børn og unge. I den forbindelse finder Un-

dersøgeren anledning til at nævne, at Den Katolske Kirke i Danmark, jf. pkt. 9, 

i november 2011 har indført en række konkrete retningslinjer for adfærd i 

disse situationer. Undersøgeren antager, at dette er sket i erkendelse af, at 

der har været et behov for at kommunikere sådanne klare retningslinjer, hvil-

ket efter Undersøgerens opfattelse også gør sig gældende i relation til under-

visning af præster m.fl.  
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9. Den Katolske Kirke i Danmarks generelle retningslinjer vedrørende 

forebyggelse af krænkelser mod børn og unge 

 

9.1. Udarbejdelse af generelle retningslinjer med henblik på forebyggelse 

af krænkelser mod børn og unge 

 

Den katolske ungdomsorganisation, Danmarks Unge Katolikker (”DUK”), ud-

arbejdede i oktober 2008 en pjece, ”Samværspolitik. Omgangen mellem lede-

re og deltagere på DUK’s arrangementer”, hvori der gives råd og anvisninger 

med henblik på at forebygge seksuelt betingede relationer mellem børn og 

unge og lederne i DUK’s arrangementer. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har ikke udarbejdet skriftlige retningslinjer for 

adfærd, der kan forebygge eller forhindre krænkelser mod børn og unge, før 

den Katolske Kirke i Danmark – efter Periodens afslutning – udarbejdede en 

revideret handlingsplan, ”Den Katolske Kirkes beredskab over for seksuelle 

overgreb mod børn og unge begået af præster eller andre kirkelige medarbej-

dere”, november 2011. I denne beredskabsplan findes der i afsnit 3 en analy-

se af præster m.fl’s relationer til børn og unge og en række konkrete anvis-

ninger om, hvorledes præster m.fl. bør forholde sig til børn og unge med hen-

blik på at forhindre, at social eller fysisk kontakt udvikler sig til en seksuel re-

lation eller en relation med seksuelle undertoner. 

 

I Den Katolske Kirke i Danmarks beredskabsplan fra november 2011 er der 

således angivet meget udførlige vejledninger om håndtering af en række for-

skellige relationer i forhold til børn og unge suppleret af enkle regler. De enkle 

regler har følgende indhold: 

 

 ”De enkle regler: 

 

 Børn overnatter ikke og bor ikke i præstegården – medmindre det 

drejer sig om nær familie, og der er andre voksne tilstede med an-

svar for et barn/børnene. 

 

 De sover ikke i telt med eller på værelse med præsten på ture og 

lejre. 

 

 På lejr har præsten eget værelse med toilet og bad – eller overnatter 
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i den lokale præstegård. 

 

 På ture og lejre med børn og unge kommer præsten kun på delta-

gerværelser i forbindelse med de ærinder, han måtte have i sin 

funktion som lejrpræst. Præstens personlige samtaler på tomands-

hånd med deltagerne finder ikke sted på deltagernes værelser. 

 

 Børn og unge er ikke på tur eller udflugt alene med præsten. Trans-

porterer præsten børn og unge i sin egen bil, skal forældrene være 

indforståede med det. 

 

 Præsten giver ikke dyre gaver til enkelte børn og unge og modtager 

heller ikke sådanne gaver fra dem. Præsten afpasser eventuelle ga-

ver til modtagerens families sociale og økonomiske situation og giver 

således under ingen omstændigheder gaver, som barnets forældre 

ikke kan tillade sig. 

 

 Ved samtale på tomandshånd og under skriftemål er præsten op-

mærksom på, at det foregår under entydige omstændigheder og i 

fysiske omgivelser, hvor både diskretion og nødvendig distance er 

sikret. Selv om rammen skal hindre, at situationen kan misopfattes, 

må børn og unge på lejr have mulighed for at tale med præsten, 

herunder gå til skrifte, uden at andre lejrdeltagere er involverede. 

 

 Sakristiet er et åbent og tilgængeligt sted, når der færdes mindre-

årige ministranter.” 

 

Biskop Kozon har om baggrunden for, at Den Katolske Kirke i Danmark ikke i 

Perioden har fastsat generelle retningslinjer for forsvarlig adfærd med henblik 

på at forebygge krænkelser mod børn og unge, bl.a. forklaret følgende: 

 

 ”… at man i forbindelse med den første beredskabsplan koncentrerede 

overvejelser vedrørende forebyggelse omkring en bevidstgørelse af, hvil-

ke signaler der kunne indikere, at et misbrug fandt sted, jf. ovenfor. Da 

den første beredskabsplan forelå, begyndte man fremadrettet at overve-

je forebyggelse. Der var på dette tidspunkt ingen anledning til at ændre 

de uskrevne adfærdsregler for f.eks. adfærden på ungdomslejre, da der 

på daværende tidspunkt ikke var – og i øvrigt heller ikke siden er – fore-

kommet tilfælde, hvor præster eller andre kirkelige medarbejdere har 
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gjort sig skyldige i seksuelle misbrug i forbindelse med ungdomslejre.” 

 

9.2. Vurdering 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har – ifølge de foreliggende oplysninger – ikke i 

perioden fastsat generelle retningslinjer for forebyggelse af krænkelser mod 

børn og unge fra præster m.fl.s side.  

 

Udarbejdelse af sådanne regler sker som oftest i erkendelse af at en forebyg-

gelsesindsats er nødvendig, jf. herom i pkt. 7 om offentlige myndigheder og 

andre private organisationers indsats på området. For så vidt angår spørgs-

målet om, hvornår Den Katolske Kirke i Danmark burde have indset, at der 

var et behov for udarbejdelse af sådanne retningslinjer henvises til pkt. 11.2. 

 

Udarbejdelse af et enkelt og velkommunikeret regelsæt på dette område må 

antages at kunne have medvirket til at forebygge krænkelser, idet alle berørte 

parter (børn, forældre, præster, m.fl.) herved bliver opmærksomme på, hvil-

ke situationer man bør undgå. Det havde været hensigtsmæssigt, at der tidli-

gere havde været udarbejdet et sæt generelle retningslinjer med henblik på 

at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge.  

 

 

10. Den Katolske Kirke i Danmarks generelle retningslinjer vedrørende 

behandling af sager om krænkelser mod børn og unge 

 

10.1. De fastsatte retningslinjer 

 

Som gennemgået i pkt. 4.5 ovenfor har Vatikanet i 1922, 1962 og 2001 ud-

stedt dekreter, der bl.a. omfattede behandlingen af sager om krænkelser mod 

børn og unge. Henset til oplysningerne om ledelsen af Den Katolske Kirke i 

Danmarks manglende kendskab til de nævnte dekreter, må det lægges til 

grund, at dekreterne ikke har haft nogen indflydelse på Den Katolske Kirke i 

Danmarks behandling af eventuelle sager, og Undersøgeren har derfor ikke 

fundet grundlag for at foretage en nærmere vurdering af hensigtsmæssighe-

den af disse dekreter i forhold til Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

Omkring 2001/2002 påbegyndtes overvejelser i Den Katolske Kirke i Danmark 

om udarbejdelse af en beredskabsplan med henblik på at behandle eventuelle 

sager om seksuelt misbrug af børn og unge, hvor præster m.fl. i Den Katolske 
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Kirke i Danmark var involveret. Således fremgår det af et referat fra Det Bi-

skoppelige Råds møde tirsdag den 7. maj 2002: 

 

”Præliminær drøftelse med henblik på beredskabsplan i misbrugssager: 

Under henvisning til de verserende sager om pædofili i USA tilkendegav 

Bp (biskoppen) at bispedømmet ikke kommer uden om at etablere et 

beredskab, så vi er rustet til at klare en eventuel situation. Vi skal vide, 

hvem vi kan henvise til, hvis nogen melder om et overgreb, så vi kan 

tage højde for følgende: hvad gør vi med præsten? med medierne? 

hvordan hjælper vi ofret?” 

 

På denne baggrund konkluderede Det Biskoppelige Råd, at man skulle tage 

tre initiativer, 1) lokalisere en juridisk kyndig person, der kunne udarbejde et 

notat om de juridiske problemstillinger, 2) identificere en person, der havde 

erfaring på området, 3) søge oplysninger om, hvor der i øvrigt kunne indhen-

tes rådgivning i kirkelig eller samfundsmæssig sammenhæng. Det besluttedes 

endvidere, at spørgsmålet skulle tages op på det næste møde i Det Biskoppe-

lige Råd. 

 

Biskop Kozon har vedrørende den tidsmæssige udstrækning af udarbejdelsen 

af beredskabsplanen fra 2008 bl.a. forklaret: 

 

”Den relativt langsomme tilblivelse af den første beredskabsplan var 

formentlig et udslag af, at man på daværende tidspunkt ikke havde væ-

ret konfronteret med konkrete sager af betydning og heller ikke vente-

de at blive det.” 

 

Det har ikke været muligt at klarlægge, hvilket arbejde der blev udført i for-

bindelse med at iværksætte beslutningen fra 2002 i perioden 2002 – 2004. 

Pastor Gerhard Sanders, der bl.a. er formand for Den Kirkelige Domstol i Den 

Katolske Kirke i Danmark, har bl.a. forklaret herom: 

 

”Emnet var ikke højt prioriteret på det tidspunkt, da kirken havde man-

ge andre emner, der krævede opmærksomhed.” 

 

Generalvikar Lars Messerschmidt har om forløbet forklaret: 

 

”Da man hørte om overgrebssagerne i USA, var den generelle holdning, 

at sådanne problemer har man ”heldigvis ikke hos os”. Foreholdt referat 
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fra biskoppeligt rådsmøde i 2002 hvor man drøftede etableringen af en 

beredskabsplan, oplyste generalvikar Lars Messerschmidt, at dette var 

tidspunktet, hvor man startede med at drøfte sådanne forhold. Det er 

korrekt, at emnet ikke havde den højeste prioritet, og at man derfor 

først kom videre med sagen i 2004.” 

 

Det fremgår af protokollen for Det Biskoppelige Råds møde torsdag den 3. ju-

ni 2004, at man på dette møde behandlede et udkast til en beredskabsplan 

baseret på en tilsvarende beredskabsplan udarbejdet af Den Katolske Kirke i 

Norge. Om det videre forløb har pastor Niels Engelbrecht forklaret: 

 

”I december 2004 blev der nedsat en rådgivergruppe – kaldet Fagetisk 

Råd. På dette tidspunkt baserede man sig stadig på den norske model. 

Advokat Henrik Steen Andersen kritiserede det juridiske indhold i pla-

nen og skrev et nyt afsnit om de juridiske forhold, og Tulle Kofoed ud-

arbejdede bilag til planen.” 

 

Advokat Henrik Steen Andersen har til brug for undersøgelsen skriftligt oplyst 

følgende: 

 

 ”Sagen ”Den katolske kirke” er i mit bogholderi oprettet i december 2004, 

hvor jeg havde modtaget en telefonisk henvendelse fra pastor Engel-

brecht, der bad mig deltage i et udvalg, der skulle rådgive biskoppen, 

hvis der fremkom klager over sexuelle krænkelser, begået af personer i 

kirkens tjeneste.” 

 

Arbejdet med at tilvejebringe en endelig beredskabsplan fortsatte frem til 

2008, hvor Den Katolske Kirke i Danmark endvidere udarbejdede en folder, 

der bl.a. blev gjort tilgængelig i kirker og på Den Katolske Kirke i Danmarks 

hjemmeside. I folderen anføres bl.a.: 

 

”På baggrund af de skandaler om seksuelle overgreb som er sket i dele 

af Den katolske Kirke i de sidste årtier, har Den katolske Kirke i Dan-

mark etableret et beredskab for tilfælde af mistanke eller sager om 

seksuelle overgreb begået af gejstlige eller andre ansatte inden for Kir-

ken. 

 

Den katolske Kirke ser med meget stor alvor på seksuelle overgreb be-

gået af præster, ordensfolk eller andre som gør tjeneste i Kirken, da de 
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er udtryk for et svigt af deres kald til at tjene andre. Kirken har sam-

men med resten af samfundet del i ansvaret for, at børn og unge er be-

skyttet mod enhver form for overgreb. 

 

Beredskabet er ikke en erstatning for politimæssig indgriben og efter-

forskning. Sager, der skal anmeldes til politiet, vil blive anmeldt. Den 

katolske Kirke i Danmark ønsker ikke at holde sagerne indenfor egne 

vægge. Vi anerkender at der findes et civilsamfund, hvis myndigheder 

som en selvfølge skal inddrages på den blotte mistanke om, at der fin-

der noget kriminelt sted i Kirken. 

 

I beredskabsplanen indgår et Fagetisk Råd, som er nedsat af Biskop 

Kozon. Rådet, som Biskoppen vil tage enhver henvendelse op med, be-

står af en række personer (fortrinsvis ikke katolikker) med relevant ek-

spertviden. På den måde ønsker Biskoppen at sikre, at alle sager bliver 

behandlet korrekt. 

 

Fagetisk råd består af følgende personer: 

 

- Advokat Henrik Steen Andersen 

 

- Konsulent Tulle Kofoed 

  Styrelsen for specialrådgivning og social service. 

  Udsatteenheden. 

 

- Pastor Niels Engelbrecht” 

 

Der oplyses endvidere i folderen kontaktpersoner med navn, mobiltelefon-

numre og e-mail-adresser. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har ikke kunnet oplyse præcis, hvornår bered-

skabsplanen blev offentliggjort på Den Katolske Kirke i Danmarks hjemmeside, 

udover at det skete forud for 2009. 

 

Beredskabsplanen indeholder regler og vejledninger for, hvorledes Den Katol-

ske Kirke i Danmark skal forholde sig i tilfælde af en seksuel krænkelse mod 

et barn eller en ung begået inden for Den Katolske Kirke i Danmarks rammer. 

Beredskabsplanen indeholder ingen anvisninger eller forholdsregler med hen-

blik på at forebygge, at sådanne krænkelser kan ske. Beredskabsplanen inde-
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holder dels en redegørelse for Den Katolske Kirke i Danmarks principielle 

holdning til, hvorledes sådanne sager skal behandles, dels et mere detaljeret 

regelsæt for fremgangsmåden ved behandlingen af sagerne i forhold til den 

forurettede, den mistænkte, politi, sociale myndigheder, menighed og medier. 

 

 

Beredskabsplanen er opdelt i flere afsnit. Af beredskabsplanens indledende 

afsnit under overskriften ”Kirkens ansvar for at værne om menneskets integri-

tet” fremgår bl.a.: 

 

”Baggrunden for nærværende beredskabsplan er de overgreb mod børn 

og unge, der ulykkeligvis er sket i Kirken i en række lande inden for de 

seneste årtier – overgreb som har rystet Kirken, rokket ved manges 

grundlæggende tillid til dens institutioner, præster, ordensfolk og andre 

betroede samt, først og sidst, har været ødelæggende for de menne-

sker, der er blevet ofre for krænkelserne. De forbryderiske handlinger 

mod børn og unge har været yderligere belastende for Kirken i de på-

gældende lande, fordi Kirkens repræsentanter i nogle tilfælde ikke har 

evnet eller villet gribe effektivt ind over for krænkerne. Disses hverv i 

Kirken er ikke blevet bragt til ophør, og deres handlinger, eller mistan-

kerne om samme, er ikke blevet bragt til politi eller andre relevante 

myndigheders kendskab. 

 

Sigtet med denne beredskabsplan er at sikre en ufortøvet og korrekt 

optræden i Den Katolske Kirke i Danmark i tilfælde af, at der i Kirken 

skulle opstå sager om overgreb og krænkelser eller mistanke herom. 

Beredskabsplanen fastlægger kravene til Kirkens optræden i sådanne 

sager og skal udelukkende ses som et supplement til politi og andre re-

levante myndigheders indgriben. Beredskabet, som denne plan fore-

skriver, kan og må aldrig træde i stedet for, begrænse eller forsinke 

nødvendig inddragelse af politiet eller andre relevante myndigheder i 

konkrete sager. 

 

Det er vigtigt, at man så tidligt som muligt anerkender, hvis et over-

greb er sket, således at man kan iværksætte tiltag, som hjælper barnet 

til at håndtere oplevelserne. Hvis ikke der ydes rigtig hjælp, kan virk-

ningerne blive langvarige og bidrage til en række problemer senere i li-

vet.” 
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I beredskabsplanen fastsættes i afsnit 2 de overordnede principper for, hvor-

ledes Den Katolske Kirke i Danmark skal reagere i tilfælde af, at en krænkelse 

mod et barn eller en ung konstateres: 

 

”Kirkens reaktion på seksuelle overgreb 

 

Kirken har et etisk, moralsk og religiøst ansvar for at beskytte menne-

sker. Seksuelle overgreb mod mennesker, som deltager i kirkelig sam-

menhæng, er forræderi mod den tillid Kirken er blevet vist, og specielt 

graverende er dette forræderi overfor børn og unge. Derfor fastsætter 

Bispedømmet København følgende principielle punkter, som nødvendigt 

grundlag i behandlingen af sådanne sager: 

 

 Bispedømmet København ser med alvor på den smertelige erfaring 

personen oplever efter et overgreb fra en kirkelig medarbejder. De, 

som fortæller om sådanne erfaringer må ikke mødes med tvivl om, 

hvorvidt de taler sandt. 

 

 Bispedømmet København er bevidst om den smerte, som sådanne 

overgreb skader, og de langvarige skader det medfører. Den svage-

ste part skal altid forsvares ved mistanke om overgreb. 

 

 Kirkens ansvarlige må handle og udtrykke sig således, at mulige ofre 

for seksuelle overgreb tør stå frem med deres historie. 

 

 Følgende punkter danner grundlaget for information og retningslinjer, 

som skal følges af Bispedømmet i København for at kunne give et rigtigt 

og effektivt svar på overgreb: 

 

 Den forurettedes sikkerhed og velbefindende skal være det overord-

nede hensyn ved mistanke og i den videre behandling. 

 

 Bispedømmet København skal reagere hurtigt og resolut ved enhver 

mistanke. Biskoppen og Fagetisk Råd skal informeres umiddelbart. 

Med mindre biskoppen i samråd med Fagetisk Råd straks er i stand 

til at afvise en mistanke som åbenbart forkert og ubegrundet, skal 

den person, som en efterfølgende politianmeldelse retter sig imod, 

øjeblikkeligt suspenderes fra sine hverv i Kirken. 
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 Bispedømmet København skal samarbejde fuldt ud med den foruret-

tede og familie/pårørende, når disse ønsker at foretage anmeldelse 

til politi og socialforvaltning. Biskoppen kan også i samråd med Fa-

getisk Råd vælge at foretage politianmeldelse. Det vil særligt være 

relevant, hvis den krænkede eller dennes familie af sociale, kulturel-

le eller andre grunde ikke selv ser sig i stand til eller viger tilbage for 

at inddrage myndighederne i en sag, hvor der ellers foreligger en 

rimelig begrundet mistanke. 

 

 Der skal vises omsorg overfor den, som har været udsat for over-

greb og overfor vedkommendes familie. 

 

 En indklaget kirkelig medarbejder skal altid suspenderes fra sin tje-

neste, mens sagen efterforskes. Princippet om, at en anklaget er 

uskyldig, indtil der er faldet dom for det modsatte, må aldrig medfø-

re tvivl om, at Kirkens primære opgave er at udvise omsorg for og 

sikre hurtig indgriben til beskyttelse af den person, som muligvis har 

været udsat for en krænkelse. 

 

 Bispedømmet København respekterer de rettigheder, som den ind-

klagede har ifølge dansk lov og kanonisk ret. 

 

 I sager om seksuelle overgreb skal det vurderes, hvordan biskop-

pen/sognepræsten bedst kan reagere og informere menigheden og 

det øvrige samfund under hensyn til både den forurettedes, den ind-

klagedes og disses familiers privatliv. 

 

 Kirken vil aldrig i sager om seksuelle overgreb eller misbrug foretage 

undersøgelser eller andre handlinger, der rettelig hører under politi 

eller andre civile myndigheder, ligesom Kirken aldrig vil gøre noget, 

der kan forsinke eller forpurre en sags fulde politimæssige opklaring 

og dens afgørelse hos rette myndigheder i det danske samfund. 

 

 Bispedømmet København vil gøre alt for at den indklagedes gode 

navn og rygte genoprettes, hvis han/hun fejlagtigt er beskyldt for at 

have begået seksuelle overgreb.” 

 

Af procedurereglerne fremgår, at der udnævnes et Fagetisk Råd. Det anføres 

således: 
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”3.2.2 Fagetisk Råd 

Biskoppen udnævner et Fagetisk Råd bestående af en person med fag-

lig indsigt i overgrebssager, en præst og en jurist. Mindst et af de tre 

medlemmer skal være en kvinde. 

Fagetisk Råd har en funktionstid på fire år, og medlemmerne skal kun-

ne genudnævnes. 

Når en klage er modtaget (se 3.2.3 Modtagelse af klage), vurderer Fa-

getisk Råd denne med sigte på den videre procedure og sørger for, at 

retningslinierne følges.” 

 

Det anføres videre i beredskabsplanen, hvorledes henvendelser om krænkel-

ser og en eventuel politianmeldelse skal behandles: 

 

”3.2.3 Modtagelse af klage 

Alle, som får kendskab til en sag, kan tage kontakt med en af Bispe-

dømmet Københavns kontaktpersoner, og hvis det er en præst eller en 

anden kirkelig medarbejder, som får kendskab til en sag, skal han/hun 

henvende sig til disse. De to kontaktpersoner skal derefter informere 

biskoppen og Fagetisk Råd. 

Hvis biskoppen er den, som får førstehåndsinformation, skal han ind-

kalde Fagetisk Råd, så de sammen kan afgøre, hvordan sagen skal vi-

dereføres. 

Fagetisk Råd skal have alle informationer om sagen. Biskoppen og Fa-

getisk Råd har et samlet ansvar for at sagen bliver fremmet uden tøven. 

 

3.2.4 Anmeldelse/information til politiet 

Beslutning om at anmelde et overgreb til politiet må i første række vur-

deres og eventuelt foretages af den forurettede og dennes pårørende. 

(Se bilag II). Som hjælp til at tage beslutning om anmeldelse skal Bi-

spedømmet København tilbyde den forurettedes og dennes pårørende 

bistand fra en advokat eller anden rådgiver.(Der henvises i øvrigt til bi-

lag II om straffebestemmelser og sagsbehandling i straffesager.) 

 

Den indklagede skal repræsenteres af en jurist, som er uafhængig af 

bispedømmets eller kongregationens/ordenssamfundets andre jurister. 

 

3.2.5 Terapeutisk hjælp / sjælesorg for ofrene 

Biskoppen har ansvar for at sørge for, at både offer og krænker får til-
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budt adækvat professionel hjælp og sjælesorg. I den udstrækning ud-

gifter til sådan hjælp ikke dækkes af det offentlige, vil bispedømmet bi-

drage til at dække nødvendige udgifter.” 

 

Det anføres i beredskabsplanen, at både forurettede og indklagede kan tilby-

des juridisk bistand. 

 

Beredskabsplanen indeholder endvidere detaljerede anvisninger for videregi-

velse af information om sagens udvikling til forurettede, krænker og andre in-

stanser inden for Den Katolske Kirke i Danmark og medierne. 

 

Beredskabsplanen indeholder herudover en redegørelse for skadevirkningerne 

af seksuelle krænkelser mod børn og unge, herunder en angivelse af indikati-

oner på mistrivsel. Yderligere indeholder beredskabsplanen en redegørelse for 

straffelovens bestemmelser om forbrydelser mod kønssædeligheden, hvor-

imod der ikke i beredskabsplanen redegøres for anmeldelsespligten i henhold 

til servicelovens § 154. 

 

10.2. Vurdering 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har siden 2002 været opmærksom på behovet 

for at sikre, at et tilstrækkeligt beredskab for behandling af sager om seksuel-

le krænkelser mod børn og unge blev tilvejebragt. 

 

Arbejdet med at etablere et passende beredskab blev iværksat i 2002 på bag-

grund af de meget alvorlige sager, der blev konstateret i udlandet. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har siden årsskiftet 2004/05 haft tilknyttet 

uvildige sagkyndige personer, der kunne bistå med at behandle eventuelle 

sager om seksuelle krænkelser mod børn og unge. 

 

Arbejdet med at tilvejebringe en beredskabsplan blev først tilendebragt ved 

offentliggørelsen af den første beredskabsplan i efteråret 2008. 

 

Emnets alvor indebærer en forventning om, at Den Katolske Kirke i Danmark 

inden for rimelig tid havde etableret et efter Den Katolske Kirke i Danmarks 

forhold adækvat beredskab.  

 

Uanset at det kan lægges til grund, at Den Katolske Kirke i Danmark fra års-
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skiftet 2004/2005 har haft tilknyttet uvildige sagkyndige personer, der kunne 

bistå i forbindelse med behandlingen af sager om seksuelle krænkelser, er der 

ikke i sagen oplysninger, der kan begrunde, hvorfor der skulle medgå ca. 2½ 

år med etableringen af denne del af beredskabet. 

 

Som det fremgår af redegørelsen vedrørende kommuners indsats under pkt. 

7.1, havde ca. halvdelen af landets kommuner i 2008 indført skriftlige bered-

skabsplaner for behandling af sager om seksuelle krænkelser mod børn og 

unge. 

 

Hastigheden, hvormed Den Katolske Kirke i Danmark tilvejebragte et skriftligt 

beredskab, ligger stort set på linje med de kommunale myndigheders indsats 

på området. 

 

Som det fremgår af redegørelsen i pkt. 7.2, havde en række af de større ung-

domsorganisationer og faglige organisationer med tilknytning til uddannelse 

og ungdomsforsorg i perioden 2002 – 2004 udarbejdet skriftlige vejledninger. 

 

Udarbejdelsen og offentliggørelsen af en skriftlig beredskabsplan for Den Ka-

tolske Kirke i Danmark tog mere end 6 år. Der foreligger ikke oplysninger, der 

kan begrunde, hvorfor udarbejdelsen af den skriftlige beredskabsplan tog så 

lang tid. Det er nærliggende at antage, således som også forklaret af pater 

Gerhard Sanders og generalvikar Lars Messerschmidt, at dette arbejde ikke 

blev prioriteret højt. 

 

Uanset den Katolske Kirke i Danmarks begrænsede administrative ressourcer 

findes den tidsmæssige udstrækning af etableringen af et beredskab til be-

handling af sager om seksuelle krænkelser mod børn og unge kritisabel. Dette 

skal ikke mindst ses i lyset af, at Den Katolske Kirke i Danmarks beslutning 

om at etablere et sådant beredskab var affødt af de meget alvorlige sager i 

udlandet om krænkelser mod børn og unge inden for Den Katolske Kirkes 

rammer. 

 

Den i 2008 udgivne folder indeholdt navn og kontaktdata på de personer, som 

man kunne rette henvendelse til, hvis man ønskede at kontakte Den Katolske 

Kirke i Danmark vedrørende en sag om en seksuel krænkelse mod et barn el-

ler en ung. De personer, der på Den Katolske Kirke i Danmarks vegne skulle 

behandle sådanne sager, skulle ifølge beredskabsplanen bestå af en person 

med faglig indsigt i krænkelsessager, en jurist og en præst (Fagetisk Råd). 
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Beredskabsplanen fastsatte procedurer for, hvorledes eventuelle henvendelser 

skulle behandles, herunder inddragelsen af sagkyndige personer. 

 

Beredskabsplanen indeholdt endvidere forholdsvis klare retningslinjer for, 

hvorledes man fra Den Katolske Kirke i Danmarks side skulle forholde sig til 

forurettede og dennes familie, den mistænkte krænker, de øvrige kirkelige in-

stanser og offentligheden. 

 

Beredskabsplanen behandler, på adækvat vis, de fleste almindeligt forekom-

mende problemstillinger i relation til behandlingen af sager om krænkelser 

mod børn og unge. 

 

Beredskabsplanen er uklar i relation til spørgsmålet om anmeldelse efter ser-

vicelovens § 154. Det må dog antages, at uklarheden ville kunne afhjælpes, 

idet det herved forudsættes, at det juridisk kyndige medlem af Fagetisk Råd 

ville være opmærksom på en eventuel anmeldelsespligt i forbindelse med be-

handlingen af de konkrete sager. 

 

Beredskabsplanen kunne give det indtryk, at der ved modtagelsen af en hen-

vendelse om en krænkelse mod et barn eller en ung burde ske en samtidig 

henvendelse til den mistænkte krænker, f.eks. i forbindelse med en suspensi-

on af denne i tilknytning til indgivelsen af en politianmeldelse. Uanset at der 

andetsteds i beredskabsplanen er fastsat, at informationen til en mistænkt 

krænker ikke må komme i konflikt med en eventuel politimæssig efterforsk-

ning, kunne en suspension i forbindelse med en samtidig politianmeldelse, in-

den politiet har haft lejlighed til at foretage de nødvendige efterforsknings-

mæssige skridt mod den mistænkte krænker, give denne lejlighed til at lægge 

hindringer i vejen for den politimæssige efterforskning. Efter Undersøgerens 

opfattelse burde beredskabsplanen gøre det klart, at en eventuel underretning 

af den mistænkte krænker i tilfælde af indgivelse af politianmeldelse først 

burde ske efter konsultation med politiet. 

 

Undersøgeren finder ikke herudover grundlag for kritik af beredskabsplanen 

fra 2008. 
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11. I hvilket omfang Den Katolske Kirke i Danmark har haft eller burde 

have haft viden eller kvalificeret mistanke om, at der i Perioden fore-

gik seksuelle krænkelser af børn eller unge begået af præster eller 

andre medarbejdere i Den Katolske Kirke i Danmark 

 

11.1. Omfanget af anmeldte sager og deres tidsmæssige placering 

 

De i 2. del af denne undersøgelse beskrevne sager er oplistet i nedenstående 

skema i oversigtsform. Af oversigten kan man udlede, at antallet af sager, der 

er omfattet af nærværende undersøgelse, er 39 sager omfattende 51 forhold, 

der på baggrund af anmelderens beskrivelse af krænkelsen kan karakteriseres 

som liggende i et spektrum fra grove seksuelle krænkelser til ikke retsstridige 

forhold. 

 

Rubriceringen af en krænkelses karakter vil i sagens natur være forbundet 

med usikkerhed henset til, at der i en lang række tilfælde ikke foreligger præ-

cise oplysninger om hændelsesforløbet. Der henvises til 2. del, pkt. 14 for så 

vidt angår de nærmere retningslinjer for kvalifikationen af de modtagne op-

lysninger. Den i skemaet foretagne rubricering er sket på baggrund af anmel-

ders beskrivelse af forholdet. Der er ikke foretaget en vurdering af beviserne, 

herunder om der kunne være sket domfældelse i de anmeldte sager. Udar-

bejdelsen af skemaet er alene sket med henblik på at skabe et overblik over 

foreliggende sager dels i relation til hvornår Den Katolske Kirke i Danmark har 

modtaget anmeldelse om en krænkelse, dels i relation til karakte-

ren/grovheden af de indberettede krænkelser. Rubriceringen af anmeldelses-

tidspunktet har i en række tilfælde givet anledning til vanskeligheder. I for-

bindelse med denne rubricering anses en sag ikke som anmeldt til Den Katol-

ske Kirke i Danmark, såfremt krænkelsen er omtalt for en præst uden tilknyt-

ning til ledelsen af Den Katolske Kirke i Danmark, med mindre det klart af 

omstændighederne fremgår, at henvendelsen til præsten skete med henblik 

på at anmelde krænkelsen.  

 

Ved vurderingen af anmeldelsestidspunktet er der i modsætning til vurderin-

gen af krænkelsens karakter anvendt almindelige bevisbedømmelsesprincip-

per.  

 

I skemaet nedenfor er krænkelserne søgt kategoriseret i følgende rubrikker: 
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KIK: Denne rubrik omfatter krænkelser, der ikke nærmere kan kvalificeres, 

 enten fordi anmelderen ikke nærmere har beskrevet hændelsesforløbet, 

 eller fordi det beskrevne hændelsesforløb ikke kan kvalificeres som en 

 retsstridig krænkelse. 

 

D:  Denne rubrik omfatter krænkelser, der kvalificeres som en overtræ-

 delse af det decorum-krav, der kan stilles til præster m.fl. 

 

SC:  Denne rubrik omfatter krænkelser, der kvalificeres som sexchikane. 

 

B:  Denne rubrik omfatter krænkelser, der kvalificeres som blufærdig-

 hedskrænkelse, jf. straffelovens § 232. 

 

G:  Denne rubrik omfatter krænkelser, der kvalificeres som grovere  

 seksualforbrydelser omfattet af straffelovens §§ 216, 217, 219, 222 og 

 223, jf. §§ 224 og 225. 

 

Tabel 1  

Samtlige anmeldte sager rubriceret efter tidspunktet for krænkelsen 

Sags-

nr. 

Omtrentligt  

tidspunkt for  

krænkelsen 

Alder på  

forurette-

de 

Omtrentligt  

tidspunkt for 

anmeldelse 

 

 

KIK 

 

 

D 

 

 

SC 

 

 

B 

 

 

G 

1 1890’erne  U. 18 år 1898    X  

38-1 1898 U. 18 år 1898    X  

38-2 1898 U. 18 år 1898    X  

2 1919 U. 18 år 1919    X  

3 1930’erne Ukendt 2000 X     

15-3 1954 U. 18 år 2010     X  

36  1956 U. 18 år 2010     X 

21   1950’erne  U. 18 år 2010  X    

26 1950’erne Ukendt 2003     X 

15-2 1958 U. 18 år 2010     X 

9  1950’erne U. 18 år 2007 X     

6  1960’erne U. 18 år 2000  X     

33 1960’erne U. 18 år 2010  X    

15-1  1960’erne U. 18 år 2010 X     

24   1960’erne O. 18 år 2004     X  

29 1960’erne U. 18 år 2010    X  

32 1960’erne U. 18 år 2010  X    

34 1960’erne  U. 18 år 2010    X  

8  1967 O. 18 år 2009    X  

12 1970’erne U. 18 år 2010    X  
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8 af de beskrevne krænkelser karakteriseres som grovere seksualforbrydelser 

(G). Heraf 6 mod personer under 18 år. 

 

Der er 19 forhold, der karakteriseres som blufærdighedskrænkelse (B), jf. 

straffelovens § 232, heraf 15 mod personer under 18 år. 

 

Der er muligvis flere forhold, der, såfremt der havde foreligget yderligere op-

lysninger, ville have kunnet kvalificeres i disse to kategorier omfattet af straf-

feloven. 

 

Der er 3 forhold, der karakteriseres som sexchikane (SC), alle mod personer 

Sags-

nr. 

Omtrentligt  

tidspunkt for  

krænkelsen 

Alder på  

forurette-

de 

Omtrentligt  

tidspunkt for 

anmeldelse 

 

 

KIK 

 

 

D 

 

 

SC 

 

 

B 

 

 

G 

19 1970’erne U. 18 år 2010    X  

10 1971 U. 18 år 2010     X 

20 1975 U. 18 år 2010 X     

18-3 1974 O. 18 år 2010    X  

11 1970’erne U. 18 år 1975     X 

4   1975 U. 18 år 2000     X 

18-4 1978 U. 18 år 2010   X   

18-1 1980 U. 18 år 1984   X    

18-2  1979 O. 18 år 1984  X    

14  1981 U. 18 år 2001    X  

13  1985 U. 18 år 2010  X    

17-1 1988 U. 18 år 2010    X  

5  1989  U. 18 år 2004     X 

7-2  1980'erne  Ukendt 2010 X     

17-4  1990 U. 18 år 2010 X     

22-1 1990’erne U. 18 år 2010    X  

22-2 1990’erne U. 18 år 1990    X  

25  1990’erne Ukendt 2003 X     

16  1990’erne O. 18 år 2010     X 

27 1995 O. 18 år 1998   X   

17-2 1999 O. 18 år 2008    X  

39 2000 U. 18 år 2000    X  

17-3 2000 O. 18 år 2008   X   

23-1 2000 U. 18 år 2001 X     

23-2 2000 U. 18 år 2010    X  

7-1 2002 Ukendt 2007  X    

35 2005 U. 18 år 2010 X     

28 2006 U. 18 år 2010  X    

31 2006 O. 18 år 2009 X     

37 2008 O. 18 år 2009  X     

30 2009 ______ 2009  X    
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over 18 år. 

 

Der er 9 forhold, der karakterises som decorum-krænkelser (D), heraf 7 i for-

hold til personer under 18 år. 

 

Der er 17 forhold, der ikke nærmere kan kvalificeres på baggrund af de fore-

liggende oplysninger (KIK), heraf 7 i forhold til personer under 18 år. 

 

De af undersøgelsen omfattede 39 sager omfatter i alt 51 forhold. Heraf ved-

rører 35 forhold personer under 18 år, 10 forhold vedrører personer over 18 

år, 5 forhold vedrører personer, hvor det ikke har været muligt at fastslå foru-

rettedes alder, og 1 forhold (sag 30) hvor der ikke er nogen forurettet. 

 

11.2. Vurdering 

 

11.2.1. Perioden fra 1890 – 1999 

 

Ifølge de foreliggende oplysninger er der i denne del af perioden anmeldt 7 

krænkelser mod børn eller unge under 18 år og 2 krænkelser mod personer 

over 18 år.    

 

Den Katolske Kirke i Danmark har muligvis i Perioden modtaget flere anmel-

delser om seksuelle krænkelser begået mod børn og unge end dem, der er 

indgået i denne undersøgelse.  

 

Tabel 2   

Samtlige anmeldte sager i perioden 1890 – 1999 rubriceret efter  

anmeldelsestidspunktet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sags-

nr. 

Omtrentligt  

tidspunkt for  

krænkelsen 

Alder på  

forurette-

de 

Omtrentligt  

tidspunkt for 

anmeldelse 

 

 

KIK 

 

 

D 

 

 

SC 

 

 

B 

 

 

G 

1 1890’erne  U. 18 år 1898    X  

38-1 1898 U. 18 år 1898    X  

38-2 1898 U. 18 år 1898    X  

2 1919 U. 18 år 1919    X  

11 1970’erne U. 18 år 1975     X 

18-1 1980 U. 18 år 1984   X    

18-2  1979 O. 18 år 1984  X    

22-2 1990’erne U. 18 år 1990    X  

27 1995 O. 18 år 1998   X   
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Ved en vurdering af situationen frem til slutningen af 1999 kan det på bag-

grund af de oplysninger, der er indgået i denne undersøgelse, lægges til 

grund, at den yngste og eneste grovere seksuelle krænkelse mod børn og un-

ge under 18 år, som Den Katolske Kirke i Danmark var bekendt med på det 

tidspunkt, er sag 11, hvor forholdet er foregået i 1970’erne, samt at det yng-

ste tilfælde af blufærdighedskrænkelse er begået i begyndelsen af 1990’erne 

(sag 22-2). 

 

Det lægges endvidere til grund, at Den Katolske Kirke i Danmark har været 

bekendt med visse af de forhold, der er omtalt i sag 18, som foregik i midten 

af 1980’erne. 

 

Det lægges endelig til grund, at Den Katolske Kirke i Danmark i 1898 blev be-

kendt med en lægbroders blufærdighedskrænkelse over for omkring 15 børn 

på en katolsk institution (sag 1), at der i 1898 var avisomtale af en præsts 

blufærdighedskrænkelser af to mindreårige piger (sag 38-1, 38-2), og at Den 

Katolske Kirke i Danmark i 1919 blev bekendt med en blufærdighedskrænkel-

se mod en større dreng (sag 2). 

 

I forbindelse med de afholdte interviews har flere af de interviewede personer 

oplyst, at der fra tid til anden har verseret rygter om præsters seksuelle akti-

viteter, herunder rygter om seksuelle aktiviteter, der kunne karakteriseres 

som en seksuel krænkelse af et barn eller en ung. Det har imidlertid ikke væ-

ret muligt i forbindelse med undersøgelsen nærmere at få kvalificeret disse 

rygter, således at det ved undersøgelsens konklusioner kan lægges til grund, 

at også ledelsen i Den Katolske Kirke i Danmark i perioden frem til 2000 har 

modtaget underretning om rygter af en sådan kvalificeret karakter, at dette 

burde give anledning til handling fra Den Katolske Kirke i Danmarks side. 

 

Det indgår i vurderingen, at forurettede, pårørende eller andre kun i 3 tilfælde 

(38-1, 38-2 og 18-1) har indgivet politianmeldelse.  

 

På baggrund af de foreliggende oplysninger finder Undersøgeren ikke, at der 

er grundlag for at antage, at Den Katolske Kirke i Danmark frem til årtusind-

skiftet havde modtaget underretninger om seksuelle krænkelser mod børn el-

ler unge i et sådant omfang eller af en sådan karakter, at Den Katolske Kirke i 

Danmark som følge af disse forhold i perioden fra 1890 til 1999 har haft an-
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ledning til skærpet opmærksomhed på området.  

 

11.2.2. Perioden fra 2000 – 2009 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har i denne periode modtaget i alt 18 anmel-

delser, hvoraf 7 vedrører børn og unge under 18 år, 6 vedrører personer over 

18 år, og 4 vedrører personer, hvor alderen er ukendt. Den 17. anmeldelse 

(sag 30) omfatter ikke nogen forurettet person. 

 

Tabel 3  

Samtlige anmeldte sager i perioden 2000 – 2009 rubriceret efter an-

meldelsestidspunktet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For så vidt angår grovere seksuelle krænkelser mod børn eller unge under 18 

år (sag 5) anmeldes det yngste tilfælde 15 år efter krænkelsen, og for så vidt 

angår blufærdighedskrænkelser stammer det yngste tilfælde fra 2000 (sag 

39). 

 

I denne periode modtog Den Katolske Kirke i Danmark 3 anmeldelser af for-

hold, der karakteriseres som en grovere seksuel krænkelse. Sag 26 vedrører 

et forhold fra 1950’erne, hvor forurettedes alder ikke kan fastslås. Sag 4 ved-

Sags-

nr. 

Omtrentligt  

tidspunkt for  

krænkelsen 

Alder på  

forurette-

de 

Omtrentligt  

tidspunkt for 

anmeldelse 

 

 

KIK 

 

 

D 

 

 

SC 

 

 

B 

 

 

G 

3 1930’erne Ukendt 2000 X     

6  1960’erne U. 18 år 2000  X     

4   1975 U. 18 år 2000     X 

39 2000 U. 18 år 2000    X  

14  1981 U. 18 år 2001    X  

23-1 2000 U. 18 år 2001 X     

26 1950’erne Ukendt 2003     X 

25  1990’erne Ukendt 2003 X     

24   1960’erne O. 18 år 2004     X  

5  1989  U. 18 år 2004     X 

9  1950’erne U. 18 år 2007 X     

7-1 2002 Ukendt 2007  X    

17-2 1999 O. 18 år 2008    X  

17-3 2000 O. 18 år 2008   X   

8  1967 O. 18 år 2009    X  

31 2006 O. 18 år 2009 X     

37 2008 O. 18 år 2009  X     

30 2009 ______ 2009  X    



 

 

Dok 7592-1/000371 77 

 

 

rører et forhold fra 1975, hvor forurettede var 10 – 12 år. Sag 5 vedrører et 

forhold fra 1989, hvor forurettede var 15 år. Alle forhold var på anmeldelses-

tidspunktet i såvel strafferetlig som i erstatningsretlig henseende forældede. 

 

I den samme periode modtog Den Katolske Kirke i Danmark 5 anmeldelser 

vedrørende forhold, der karakteriseres som blufærdighedskrænkelse omfat-

tende sag 8 fra 1967 (krænkelse begået af en tidligere præst mod en voksen 

person), sag 24 fra begyndelsen af 1960’erne (befamling/kys af 20 – 21-årig 

mand), sag 14 fra 1981 (befamling af 11 – 12-årig dreng i forbindelse med 

religionsundervisning), sag 17-2 fra 1999 (befamling af ca. 20-årig mand) og 

sag 39 fra 2000 (tilnærmelser til 13-årig dreng i sauna). De første forhold var 

på tidspunktet for anmeldelsen til Den Katolske Kirke i Danmark såvel i straf-

feretlig henseende som i erstatningsretlig henseende forældede. Det sidste 

forhold var på anmeldelsestidspunktet helt nyt. 

 

Herudover modtog Den Katolske Kirke i Danmark de i sag 23-1 fra 2001 an-

førte oplysninger om mistanke om et uspecificeret misbrug af en dreng på 10 

– 11 år, hvor de kommunale myndigheder efter undersøgelser afkræftede 

mistanken. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark modtog i 2008 endvidere den i sag 17-3 omtal-

te anmeldelse om sexchikane foregået i 2000 mod en 19-årig mand. 

 

Herudover modtog Den Katolske Kirke i Danmark en anmeldelse af en deco-

rum-krænkelse fra en præsts side i forbindelse med dennes virke som lærer 

på en katolsk uddannelsesinstitution (sag 7-1).  

 

Den Katolske Kirke i Danmark modtog 3 anmeldelser, hvor krænkelsen ikke 

nærmere kan kvalificeres. Det bemærkes, at sag 3 vedrører et på anmeldel-

sestidspunktet ca. 50 år gammelt forhold, samt at sag 31 og 37 vedrører for-

hold, der ikke kan karakteriseres som retsstridige i relation til en person over 

18 år.  

 

For så vidt angår henvendelser fra tredjepart, der ikke ønsker at eller ikke kan 

oplyse forurettedes identitet, indgår sådanne sager ikke i forbindelse med 

vurderingen af Den Katolske Kirke i Danmarks forhold, medmindre der fore-

ligger særlige omstændigheder. De anonymiserede henvendelser i sag 6, 9 og 

25 påvirker derfor ikke vurderingen af Den Katolske Kirke i Danmarks forhold. 
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Undersøgeren kan ikke på det foreliggende grundlag lægge til grund, at Den 

Katolske Kirke i Danmark i perioden 2001 – 2009 har modtaget underretning 

om aktuelle seksuelle krænkelser mod børn eller unge i et sådant omfang el-

ler af en sådan karakter, at Den Katolske Kirke i Danmark som følge af disse 

forhold har haft anledning til at foretage andre generelle tiltag end, hvad Den 

katolske Kirke i Danmark faktisk iværksatte, jf. pkt. 10, idet det dog bemær-

kes, at udarbejdelsen af et sæt generelle retningslinjer om adfærd, jf. pkt. 9, 

burde have været iværksat tidligere.  

 

Ved vurderingen af denne del af Perioden spiller det efter Undersøgerens op-

fattelse ind, at Den Katolske Kirke i Danmark, jf. det i pkt. 10 anførte, havde 

påbegyndt etableringen af et beredskab, der i hvert fald fra årsskiftet 2005 

måtte antages at ville kunne have håndteret eventuelle sager om aktuelle 

krænkelser mod børn eller unge, der måtte komme til Den Katolske Kirke i 

Danmarks kundskab. 

 

Det indgår i vurderingen, at de anmeldte forhold stort set alle var gamle for-

hold og forældede i såvel strafferetlig som erstatningsretlig henseende.  

 

Perioden fra 1. januar 2010 til udløbet af Perioden 31. maj 2010 

 

I perioden fra årsskiftet 2010 og frem til 31. maj 2010 modtog Den Katolske 

kirke i Danmark ikke alene en række genanmeldelser af de forhold, der er 

gennemgået ovenfor, men tillige en række nye anmeldelser. 

 

Henset til den betydelige offentlige debat omkring Den Katolske Kirke i Dan-

marks forhold sammenholdt med antallet af anmeldelser og Den Katolske Kir-

ke i Danmarks kommunikation til samfundet lægger Undersøgeren til grund, 

at Den Katolske Kirke i Danmark fra dette tidspunkt har været fuldt opmærk-

som på problemernes omfang og karakter. 
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12. Den Katolske Kirke i Danmarks behandling af sager om krænkelser 

mod børn eller unge i Perioden 

 

12.1. Perioden fra 1890 – 1999 

 

12.1.1. Sag 1  

 

Denne sag vedrører en blufærdighedskrænkelse anmeldt i 1898. Ifølge de fo-

religgende oplysninger greb de kirkelige myndigheder ind og bragte lægbro-

derens krænkelser til ophør, ligesom lægbroderen ifølge de foreliggende op-

lysninger fremadrettet blev forhindret i at foretage lignende krænkelser i Den 

Katolske Kirke i Danmarks regi (1-1-1 og 1-1-5).  

 

12.1.2. Sag 38-1  

 

Denne sag vedrører en blufærdighedskrænkelse begået af en præst på en ka-

tolsk pigeskole over for en 11½-årig pige i 1898. Forurettedes plejefar an-

meldte krænkelserne til politiet, og præsten blev straks anholdt. I det forelig-

gende materiale foreligger der ikke oplysninger om eventuel sagsbehandling 

fra Den Katolske Kirke i Danmarks side.   

 

12.1.3. Sag 38-2  

 

Denne sag vedrører en blufærdighedskrænkelse begået af en præst i 1898 i 

forbindelse med en 13 -14-årig piges konfirmationsforberedelse. I det forelig-

gende materiale foreligger der ikke oplysninger om eventuel sagsbehandling 

fra Den Katolske Kirke i Danmarks side. 

 

12.1.4. Sag 2  

 

Denne sag vedrører et tilfælde af verbal blufærdighedskrænkelse over for en 

dreng i 1919. Sagen blev behandlet ved Den Kirkelige Domstol, der dømte 

præsten til at rejse bort i en ikke nærmere angivet periode. Kilderne indikerer, 

at daværende biskop Johannes von Euch overtalte forurettedes familie til at 

undlade politianmeldelse.  

 

12.1.5. Sag 11 

 

Undersøgeren lægger til grund, (uden den samme sikkerhed som i sag 18), at 
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daværende biskop Martensen i perioden efter krænkelsen i midten af 

1970’erne blev orienteret af forurettedes mor om krænkelsen.  

 

Der er ikke grundlag for at antage, at Den Katolske Kirke i Danmark foretog 

nærmere undersøgelser af de fremkomne oplysninger, ligesom det lægges til 

grund, at Den Katolske Kirke i Danmark ikke tilbød foranstaltninger i forhold 

til forurettede med henblik på at afbøde eventuelle følger af det skete. 

 

Forurettedes mor ønskede ikke at indgive politianmeldelse i sagen. 

 

12.1.6. Sag 18-1, 18-2 og (18-4) 

 

Den Katolske Kirke i Danmark modtog i 1984 anmeldelse af sag 18-1. Det kan 

ikke ud af de foreliggende oplysninger konstateres, om daværende biskop 

Martensen efter modtagelsen af faderens anmeldelse i september 1984 har 

søgt direkte kontakt med afdøde forurettedes familie med henblik på at ind-

hente nærmere oplysninger, der kunne belyse de nævnte forhold. Der henvi-

ses til 18-1-4 og 18-1-5. 

 

Ifølge Præstens redegørelse fra 1985 var det daværende biskop Martensens 

intention at forflytte Præsten. En intention som daværende biskop Martensen 

efter et møde i menighedsrådet, hvor Præsten havde stor opbakning, tilsyne-

ladende opgav, hvorefter den videre kontakt ifølge de foreliggende oplysnin-

ger i forhold til afdøde forurettedes familie herefter blev varetaget af Præ-

stens advokat. 

 

Det kan endvidere lægges til grund, at daværende biskop Martensen i samme 

periode fra en anden præst modtog oplysninger om, at Præsten i 1979 havde 

haft et forhold til en anden ung mand (sag 18-2). Dette må sammenholdes 

med, at et medlem af ledelsen for Danmarks Unge Katolikker (18-2-4) har 

oplyst, at han i midten af 1980’erne under et møde i hans hjem orienterede 

daværende biskop Martensen om, at han havde hørt forlydender om Præstens 

forhold til den unge mand (sag 18-2) samt til en anden ung mand (sag 18-4). 

 

Ifølge Præstens skriftlige redegørelse fra 1985 (18-1-5) blev Præsten under et 

møde med daværende biskop Martensen konfronteret med et brev fra Dan-

marks Unge Katolikker, hvoraf det skulle fremgå, at Præsten havde en homo-

seksuel praksis. Forurettede i sag 18-2 har oplyst, at han er bekendt med, at 

det førnævnte medlem af ledelsen af Danmarks Unge Katolikker havde rettet 
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henvendelse til daværende biskop Martensen. Forurettede er dog ikke be-

kendt med, om der kom noget ud af henvendelsen.  

 

Der er ikke andre oplysninger, der indikerer, at daværende biskop Martensen 

har forsøgt at foretage undersøgelser af de i sag 18-1, 18-2 og 18-4 nævnte 

forhold. 

 

12.1.7. Sag 22-2 

 

Denne sag omhandler en blufærdighedskrænkelse mod en mindreårig pige i 

begyndelsen af 1990’erne. Den Katolske Kirke i Danmark opgav den videre 

undersøgelse af sagen, efter at pigens forældre havde meddelt Den Katolske 

Kirke i Danmark, at man ikke ønskede at gå videre med sagen. 

 

12.1.8. Sag 27 

 

Ud over de nævnte forhold vedrørende børn og unge lægges det til grund, at 

Den Katolske Kirke i Danmark har fået underretning om sag 27 vedrørende en 

voksen person.  

 

12.1.9. Vurdering 

 

I sag 1 og sag 2 blev der efter de foreliggende oplysninger ikke indgivet poli-

tianmeldelse i anledning af de foretagne krænkelser. Kilderne i sag 2 indikerer, 

at den daværende biskop Johannes von Euch overtalte forurettedes familie til 

at undlade politianmeldelse. Ud fra nutidens målestok var biskoppens frem-

gangsmåde kritisabel. Undersøgeren har ikke mulighed for at afgøre i hvilket 

omfang den valgte fremgangsmåde var i overensstemmelse med datidens 

normer. Den valgte fremgangsmåde udgør ikke nogen overtrædelse af den 

dagældende lovgivning. 

 

Undersøgeren finder anledning til at fremhæve, at daværende biskop Marten-

sen som følge af svækkelse på interviewtidspunktet ikke har kunnet udtale sig 

om de af undersøgelsen omfattede forhold. Det kan ikke afvises, at daværen-

de biskop Martensen kunne have bidraget med oplysninger, der kunne have 

ændret vurderingen. 

 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Undersøgerens indtryk, at 

daværende biskop Martensen, for så vidt angår de på det tidspunkt kendte 
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sager vedrørende Præsten i sag 18, tilsyneladende ikke har forsøgt nærmere 

at afdække, hvorvidt der havde været udvist kritisable eller strafbare forhold 

fra Præstens side. Korrespondancen, der foreligger i relation til sag 18-1 (jf. 

herom 18-1-4 og 18-1-5), indikerer, at daværende biskop Martensen tilsyne-

ladende valgte at lade Præstens advokat forestå kommunikationen til afdøde 

forurettedes familie. En kommunikation, der havde til formål at dæmpe fami-

liens kritik af Præsten og skabe ro om dennes virksomhed. 

 

Oplysninger fra en ledende person i Danmarks Unge Katolikker (18-2-4) 

sammenholdt med forurettedes oplysninger i samme sag (18-2-3) og Pater 

A’s henvendelse til biskoppen i 1984 (18-2-4) skaber det indtryk, at davæ-

rende biskop Martensen ikke havde nogen interesse i at undersøge disse for-

hold. 

 

Uanset at hensynet til at skabe ro i en menighed er et væsentligt hensyn, ve-

jer hensynet til de forurettede tungere. I den forbindelse tillægges det vægt, 

at de katolske menigheder ofte er mindre menigheder, hvor de fleste med-

lemmer kender hinanden, og hvor menighedslivet for medlemmerne kan ud-

gøre en væsentlig del af deres sociale netværk. I tilfælde af at der opstår en 

konflikt med en afholdt præst, vil en sådan familie eller medlem af menighe-

den hurtigt kunne blive isoleret i menigheden af såvel præsten som de øvrige 

medlemmer. Undersøgeren har i en række tilfælde konstateret, at personer, 

der har fundet sig udsat for en krænkelse af en præst, har set sig nødsaget til 

at løse sognebånd som følge af sådanne forhold. Efter Undersøgerens opfat-

telse har der i forbindelse med sag 18-1 ikke været taget sådanne hensyn til 

forurettedes familie. 

 

Ved vurderingen af Den Katolske Kirke i Danmarks forhold i relation til denne 

sag kan der ikke bortses fra, at politiet ikke valgte at forfølge den politianmel-

delse, der blev indgivet i december 1984 i relation til sag 18-1, men dette 

forhold kan ikke forklare daværende biskop Martensens tilsyneladende mang-

lende reaktion på oplysningerne om forholdene omfattet af sag 18-2 og even-

tuelt sag 18-4. 

 

Dette indtryk bestyrkes yderligere af omstændighederne i sag 11 og 22-2. 

 

Undersøgeren har ikke noget grundlag for at antage, at Den Katolske Kirke i 

Danmark i denne del af Perioden skulle have søgt at forhindre opklaringen af 

eventuelle sager om seksuelle krænkelser af børn og unge begået af præster 
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m.fl. 

 

Det er derimod Undersøgerens vurdering, at Den Katolske Kirke i Danmark i 

den seneste del af perioden frem til årtusindskiftet har udvist passivitet i for-

hold til at undersøge og opklare underretninger om, at præster m.fl. skulle 

have krænket børn eller unge under 18 år seksuelt, hvorimod Den Katolske 

Kirke i Danmark ifølge de foreliggende oplysninger i den første del af forrige 

århundrede har reageret over for sådanne oplysninger.  

 

Uanset om sådanne forhold ikke måtte udgøre en overtrædelse af straffeloven, 

f.eks. fordi der er tale om frivillige forhold med en person over 15 år (uden for 

de særlige varetægtsforhold), ville sådanne forhold under alle omstændighe-

der konstituere et brud på kyskhedsløftet i henhold til Canon 277, hvilket i sig 

selv burde få de ansvarlige personer i Den Katolske Kirke i Danmark til at for-

anledige sådanne forhold undersøgt. Hertil kommer, at sådanne forhold – 

uanset at de ikke måtte være strafbare – med ganske få undtagelser må ka-

rakteriseres som utilstedelige, hvorfor Den Katolske Kirke i Danmark efter 

Undersøgerens opfattelse burde have undersøgt forhold, der blev anmeldt, 

uanset om det drejede sig om personer under 18 år eller unge mennesker 

over 18 år. 

 

Som følge af præsternes kyskhedsløfte og Den Katolske Kirke i Danmarks re-

striktive politik på det seksuelle område må personer, der deltager i Den Ka-

tolske Kirke i Danmarks aktiviteter kunne have en særlig forventning om ikke 

at blive udsat for tilnærmelser af seksuel karakter fra præster m.fl’s side. Ef-

ter Undersøgerens opfattelse har ledelsen af Den Katolske Kirke i Danmark, i 

det omfang den har udvist passivitet over for anmeldelser eller andre bestyr-

kede indberetninger om sådanne forhold, svigtet denne forventning, uanset at 

det drejer sig om få sager. 

 

Undersøgeren finder den udviste passivitet som beskrevet ovenfor kritisabel. 

 

I situationer hvor Den Katolske Kirke i Danmark har modtaget oplysninger om 

kritisable forhold, der efter en undersøgelse ikke kan godtgøres tilstrækkeligt, 

kan der efter Undersøgerens opfattelse alligevel være grundlag for, at ledel-

sen af Den Katolske Kirke i Danmark kunne have overvejet, om der i relation 

til de pågældende burde iværksættes foranstaltninger, f.eks. et pålæg om at 

den pågældende trak sig fra ungdomsarbejde eller fastsættelse af individuelt 

udformede retningslinjer svarende til dem, der fremgår af beredskabsplanen 
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fra november 2011 omtalt under pkt. 9.1. Det er ikke muligt at konstatere, 

hvorvidt sådanne overvejelser er pågået i Den Katolske Kirke i Danmark, men 

der er efter de foreliggende oplysninger ikke noget, der indikerer, at sådanne 

foranstaltninger er blevet iværksat. 

 

Henset til de oplysninger der i øvrigt foreligger i undersøgelsen fra flere an-

melderes side om, at de – efter at de eller deres børn har været udsat for en 

krænkelse fra en præsts side – har følt sig i konflikt med præsten og isoleret 

fra menigheden, kan det ikke afvises, at den udviste passivitet fra ledelsen af 

Den Katolske Kirke i Danmarks side i denne del af Perioden kan have af-

skrækket andre fra at henvende sig til Den Katolske Kirke i Danmark med 

henblik på at anmelde eventuelle krænkelser. 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark i denne 

del af Perioden har iværksat foranstaltninger i forhold til forurettede eller ud-

betalt erstatninger.  

 

12.2. Perioden fra 2000 til 2009 

 

12.2.1. Sag 39 

 

I oktober 2000 orienterede en præst biskop Kozon om, at han var blevet sig-

tet for blufærdighedskrænkelser over for en 13-årig dreng og i den forbindelse 

havde været anholdt og bragt til politistationen til afhøring. Præsten under-

stregede sin uskyld, men orienterede biskop Kozon om, at sagen kunne slut-

tes ved betaling af et beløb. Biskop Kozon foretog sig ikke noget i anledning 

af denne henvendelse.  

 

I maj 2012 besluttede biskop Kozon at gennemføre en forundersøgelse i hen-

hold til Canon 1717 af præsten. Præsten fratrådte sin stilling som sognepræst 

efter biskoppens anmodning. 

 

12.2.2. Sag 3 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han omkring 2000 modtog en henvendelse fra en 

ældre kvinde, der oplyste, at hun havde været udsat for en seksuel krænkelse 

i 1930’erne. Henvendelsen gav på det tidspunkt ikke anledning til foranstalt-

ninger fra Den Katolske Kirke i Danmarks side. 
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12.2.3. Sag 6 

 

Denne sag blev omkring 2000 anmeldt af en tredjepart til biskop Kozon. An-

melderen ønskede ikke at oplyse forurettedes identitet. Anmelder har fast-

holdt dette standpunkt i forbindelse med denne undersøgelse. Ifølge anmelde-

ren var præsten på tidspunktet for henvendelsen døende. Ifølge biskop Kozon 

modtog han henvendelsen nogle måneder efter præstens død. Krænkelsen 

skulle være foregået i 1960’erne. Biskop Kozon fandt herefter ikke anledning 

til at foretage sig yderligere i sagen. 

 

12.2.4. Sag 4 

 

Omkring 2000 modtog biskop Kozon fra forurettedes mor oplysninger om, at 

forurettede som barn havde været udsat for en grov seksuel krænkelse i mid-

ten/slutningen af 1970’erne. Biskop Kozon har i den forbindelse forklaret, at 

han ikke i anledning af forurettedes mors henvendelse foranstaltede andet 

end at orientere Præstens ordensforesatte, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at 

Præsten på tidspunktet for henvendelsen var alvorligt syg og døde i samme 

periode. Dette forhold var på anmeldelsestidspunktet i såvel strafferetlig som 

erstatningsretlig henseende forældet. Forurettedes mors ærinde var efter bi-

skop Kozons oplysninger at sikre, at forurettede ikke mødte Præsten, der på 

det tidspunkt boede i det samme område som forurettede, hvilket biskop 

Kozon var overbevist om ikke ville ske som følge af Præstens sygdom. 

 

12.2.5. Sag 14 

 

I 2001 modtog biskop Kozon via en præst oplysninger om en mulig blufær-

dighedskrænkelse af en 10 – 12-årig foregået i 1980/81 af en på anmeldel-

sestidspunktet afdød præst. Ifølge de i sagen foreliggende oplysninger havde 

den på det tidspunkt ca. 30-årige forurettede flere samtaler med den anmeld-

ende præst, hvorunder forurettede ifølge denne præst skulle have givet ud-

tryk for, at forurettede ikke ønskede at gå videre med sagen (14-4). Biskop 

Kozon iværksatte ikke tiltag i sagen.  

 

12.2.6. Sag 23-1 

 

I 2001 modtog biskop Kozon oplysninger om, at sygehuset, hvor den potenti-

elt forurettede på det tidspunkt var indlagt, havde en mistanke om, at der i 

forhold til den potentielt forurettede var begået seksuelle krænkelser. Som 
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det er anført i 23-1-3 og 23-1-5, afkræftede kommunen efter undersøgelser 

af forholdet den rejste mistanke. Biskop Kozon fandt herefter ikke anledning 

til at foretage sig yderligere i sagen. 

 

12.2.7. Sag 25 og 26 

 

I september 2003 modtog Den Katolske Kirke i Danmark to anmeldelser (sag 

25 fra 1990’erne og 26 fra omkring 1950’erne) fra en pensioneret præst. I 

forbindelse med anmeldelserne fremsatte anmelder et ikke nærmere begrun-

det krav på efterbetaling af løn mv. på kr. 381.000 og samtidig truede anmel-

der med at offentliggøre anmeldelserne, hvis kravet ikke blev opfyldt. I denne 

forbindelse besluttede Den Katolske Kirke i Danmark at udpege pastor Niels 

Engelbrecht til med bistand af en advokat at undersøge sag 25. Undersøgel-

sen blev ikke gennemført, bl.a. fordi anmelder hverken ønskede at oplyse 

navne på ofre eller på den præst, som anmelder mistænkte for at have fore-

taget krænkelserne. Den Katolske Kirke i Danmarks anmeldelse til politiet 

endte resultatløs (25-6).  

 

12.2.8. Sag 24 

 

Denne sag omhandler et tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod en 20 – 21-

årig mand begået i begyndelsen af 1960’erne. Forurettede virkede som mini-

strant for den pågældende præst.   

 

Forurettede havde i 2002 og i 2004 indsendt indlæg til Katolsk Orientering, 

der ifølge forurettede omhandlede krænkelserne, men indlæggene blev ikke 

trykt. Den ansvarshavende redaktør på Katolsk Orientering i 2004 har oplyst, 

at forurettedes indlæg fra 2004 ikke blev bragt, fordi det var mere end dob-

belt så langt som den gældende grænse for læserindlæg, og at indlægget i 

øvrigt vedrørte et andet emne end seksuelle krænkelser af forurettede. End-

videre har den daværende ansvarshavende redaktør oplyst, at han selv traf 

alle beslutninger om optagelse af blandt andet læserbreve i Katolsk Oriente-

ring, og at han anser det for usandsynligt, at han skulle have drøftet optagel-

sen af indlægget med andre. I starten af 2004 omtalte forurettede krænkel-

serne over for biskop Kozon under en uformel samtale ved et fødselsdagsar-

rangement. Der foreligger ikke oplysninger om, at forurettedes samtale med 

biskop Kozon i starten af 2004 medførte nogen sagsbehandling fra Den Katol-

ske Kirke i Danmarks side.  
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12.2.9. Sag 5 

 

I 2004 henvendte forurettede sig til biskop Kozon. Forurettede havde i 1989 

som 15-årig været udsat for en krænkelse af en spejderfører i den katolske 

spejderbevægelse. Spejderføreren blev senere præsteviet. Præsten var på 

tidspunktet for forurettedes henvendelse i 2004 medlem af en orden, hvorfor 

disciplinærspørgsmålet var undergivet ordenens jurisdiktion. Biskop Kozon 

havde i forbindelse med henvendelsen søgt juridisk bistand og fået oplyst, at 

sagen var forældet i henhold til det civile samfunds retsregler. Præstens or-

den besluttede omgående at fjerne denne fra alle embeder og overførte Præ-

sten til et kloster i udlandet med henblik på nærmere undersøgelser. Præsten 

forlod efter opholdet i udlandet præstegerningen og opgav sin ordenstilknyt-

ning. Der henvises til 5-5. 

 

Ifølge biskop Kozons oplysninger foretog Den Katolske Kirke i Danmark sig ef-

ter forurettedes henvendelse ikke yderligere i forhold til forurettede.  

 

12.2.10. Sag 9 

 

I 2007 modtog biskop Kozon oplysninger om en krænkelse, der var begået af 

en munk i midten af 1950’erne over for en 5-årig dreng under drengens ind-

læggelse på en øre/næse/hals-klinik. Anmelderen var ikke i stand til at oplyse 

navnet på krænkeren eller forurettede. Henvendelsen gav derfor ikke anled-

ning til, at Den Katolske Kirke i Danmark foretog sig yderligere.  

 

12.2.11. Sag 7-1 

 

Biskop Kozon modtog flere henvendelser vedrørende de i sag 7-1 beskrevne 

decorum-krænkelser. Dette gav anledning til, at biskop Kozon indledte en dia-

log med den uddannelsesinstitution, hvor præsten virkede som lærer, og i 

hvilken forbindelse præsten havde tilsidesat sine decorum-forpligtelser. Sagen 

endte med, at præsten modtog en indskærpelse fra uddannelsesinstitutionens 

ledelse.  

 

12.2.12. Sag 17-2 og 17-3 

 

I januar 2008 modtog Den Katolske Kirke i Danmark henvendelser fra de for-

urettede i sag 17-2 og sag 17-3. Begge de forurettede udarbejdede en skrift-

lig anmeldelse, hvori de nærmere redegjorde for de krænkelser, de havde 
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været udsat for fra Præstens side. Sagen blev overdraget til Det Fagetiske 

Råd til videre foranstaltning. Det Fagetiske Råd besluttede at lade konsulent 

Tulle Kofoed og advokat Henrik Steen Andersen forestå et foreløbigt interview. 

Disse to sagkyndige medlemmer vurderede, at forurettede i begge sager, der 

var foregået i henholdsvis 1999 og 2000, berettede sandfærdigt om krænkel-

serne. 

 

Biskop Kozon udpegede i medfør af Canon 1717 pastor Niels Engelbrecht til at 

undersøge sagen. Om forløbet henvises til 17-2-5. Præsten fik ”beskikket en 

advokat”, der bistod præsten i forbindelse med undersøgelsen og havde ad-

gang til at udspørge forurettede i sag 17-2 (forurettede i sag 17-3 deltog ikke 

i Canon 1717 undersøgelsen). De forurettede blev ikke tilbudt juridisk bistand. 

 

Præstens advokat gjorde i et skriftligt indlæg i undersøgelsen opmærksom på, 

at præsten ville anlægge injuriesager mod de forurettede i henhold til straffe-

lovens § 267. Pastor Niels Engelbrecht viderebragte præstens trusler til i 

hvert fald den ene af de forurettede (17-2). 

 

I forbindelse med at forurettede i sag 17-3 9. september 2008 på foranled-

ning af pastor Niels Engelbrecht fremsatte en række yderligere kommentarer 

til brug for Canon 1717 undersøgelsen, meddelte denne forurettede til pastor 

Niels Engelbrecht: ”Jeg betragter sagen, for mit vedkommende, som afslut-

tet.” Pastor Niels Engelbrecht betragtede dette udsagn som en tilkendegivelse 

om, at denne forurettede trak sin anmeldelse tilbage. 

 

Før undersøgelsen blev afsluttet, meddelte forurettede i sag 17-2 21. decem-

ber 2008, at han trak alle anklager mod Præsten tilbage. 

 

Biskop Kozon besluttede efter drøftelser med pastor Niels Engelbrecht at 

standse undersøgelserne i henhold til Canon 1717 under henvisning til, at de 

forurettede havde trukket deres anmeldelser tilbage. De forurettede modtog 

ikke underretning om, at Den Katolske Kirke i Danmark havde besluttet at 

standse undersøgelsen i henhold til Canon 1717 som følge af, at de havde 

trukket deres anmeldelse tilbage. 

 

12.2.13. Sag 8 

 

I 2009 modtog Den Katolske Kirke i Danmark en henvendelse fra en mand, 

der i 1968 som 21-årig havde været udsat for en blufærdighedskrænkelse fo-
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retaget af en person, der på det tidspunkt var udtrådt af præstestanden. Den 

Katolske Kirke i Danmark foretog ikke undersøgelser i anledning af henven-

delsen.  

 

12.2.14. Sag 30 

 

I 2009 modtog Den Katolske Kirke i Danmark underretning om, at en præst 

havde skrevet og udvekslet erotiske noveller med andre via internettet. Bi-

skop Kozon besluttede, at Præsten skulle overføres fra embedet til at opholde 

sig i et kloster. Sagen er indbragt for Kongregationen for Troslære.  

 

12.2.15. Sag 31 og 37 

 

Disse sager omhandler uønskede henvendelser fra to forskellige præster til 

den samme forurettede, der på tidspunktet for henvendelserne var over 18 år. 

Forurettede har haft drøftelser med ledende personer i kirken om sagen.  

 

12.2.16. Vurdering 

 

I en række af de ovenfor gennemgåede sager har Den Katolske Kirke i Dan-

mark ikke foretaget sig noget i anledning af de modtagne henvendelser. Dette 

kan henføres til, at sagerne var gamle, at det ikke var muligt at identificere 

de forurettede (anonymiserede henvendelser), at sagerne omfattede forhold, 

der ikke kan karakteriseres som retsstridige, og i visse tilfælde en kombinati-

on heraf.  

 

Den Katolske Kirke i Danmarks behandling af sag 3, 7-1, 6, 8, 9, 14, 23, 24, 

31 og 37 giver ikke Undersøgeren anledning til bemærkninger. 

 

I relation til sag 39 finder Undersøgeren, at biskop Kozon burde have sikret 

sig yderligere oplysninger om den rejste sigtelse for blufærdighedskrænkelse. 

Henset til Præstens oplysninger om sin uskyld burde biskop Kozon havde un-

dersøgt, hvad betalingen af et beløb indebar, og i den forbindelse have over-

vejet, hvilke konsekvenser dette ville have for Præstens fortsatte virke i Den 

Katolske Kirke i Danmark, herunder i relation til undervisning af børn og unge. 

Biskop Kozon foretog sig intet i anledning af Præstens henvendelse. Undersø-

geren finder den udviste passivitet i forhold til Præstens selvanmeldelse kriti-

sabel. Biskop Kozons iværksættelse af en disciplinær foranstaltning over for 

Præsten i maj 2012 ændrer ikke denne vurdering. 
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For så vidt angår sag 4, finder Undersøgeren, at biskop Kozon burde have ret-

tet henvendelse til Præsten og foreholdt ham forurettedes mors oplysninger 

med henblik på at indhente Præstens kommentarer. Uanset at forholdet var 

gammelt, kunne biskop Kozon ikke bortse fra muligheden af, at Præsten kun-

ne have krænket andre børn, ligesom også hensynet til Præsten tilsiger, at 

der burde have været rettet henvendelse til Præsten med henblik på at ind-

hente Præstens kommentarer.  

 

I sag 25 og 26 kan det konstateres, at Den Katolske Kirke i Danmark for før-

ste gang iværksatte en egentlig undersøgelse og foranledigede en politian-

meldelse på baggrund af oplysninger om en krænkelse mod unavngivne foru-

rettede og begået af en ikke navngiven præst. Undersøgeren finder i den for-

bindelse grund til at fremhæve, at anmeldelsen i sag 25 og 26 fremstod som 

forvirret og usammenhængende, og at anmelderen samtidig i anmeldelsen 

fremsatte et ikke nærmere begrundet krav på efterbetaling af løn på ca. 

381.000 kr., i hvilken forbindelse anmelderen truede med at offentliggøre 

krænkelserne, hvis hans krav ikke blev imødekommet. Undersøgeren finder 

ikke anledning til kritik af Den Katolske Kirke i Danmarks behandling af denne 

anmeldelse.  

 

I relation til sag 5, der i såvel strafferetlig som i civilretlig henseende var for-

ældet på anmeldelsestidspunktet, finder Undersøgeren alene grund til at 

fremhæve, at det ville have været hensigtsmæssigt, hvis Den Katolske Kirke i 

Danmark efterfølgende havde orienteret forurettede om det videre forløb i sa-

gen. 

 

Den Katolske Kirke i Danmarks behandling af sag 17-2 og sag 17-3 giver efter 

Undersøgerens opfattelse anledning til en række overvejelser.  

 

Personer, der har følt sig forulempet af præster i Den Katolske Kirke i Dan-

mark, bør trygt kunne rette henvendelse til Den Katolske Kirke i Danmark og 

fremkomme med de oplysninger, som de finder relevante for vurderingen af 

forholdet. Det er efter Undersøgerens opfattelse også i Den Katolske Kirke i 

Danmarks interesse. 

 

Henset til oplysningerne om Præstens adfærd i relation til den ene af de foru-

rettedes forældre (17-3-5) har der efter Undersøgerens opfattelse været sær-

lig grund til at være opmærksom på, om de forurettede i forbindelse med un-
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dersøgelsen blev udsat for påvirkning. 

 

I den forbindelse finder Undersøgeren anledning til at fremhæve, at den 

samme Præst i forbindelse med klager over ikke seksuelt relaterede decorum-

krænkelser i 2006, havde motiveret klageren til at trække klagen tilbage un-

der trusler om en injuriesag. Det fremgår således af protokollen fra Det Bi-

skoppelige Råds møde den 28. april 2006: 

 

 ”Klagesagen er afsluttet, hvilket Bp og LM uddybede, idet [Præsten] via 

sin advokat har truet med [med] sagsanlæg, hvorefter klagerne skriftligt 

har trukket deres anklager tilbage.”  

 

Den Katolske Kirke i Danmarks ledelse burde under disse omstændigheder 

have overvejet, om de forurettede på samme måde som præsten burde have 

haft en bisidder, der kunne bistå de forurettede i relation til undersøgelsen, 

herunder særligt i forhold til de af præstens advokat fremsatte trusler om in-

juriesøgsmål. 

 

Henset til at Den Katolske Kirke i Danmark besluttede at standse undersøgel-

sen i henhold til Canon 1717 med henvisning til, at de forurettede havde 

trukket deres klager tilbage, burde Den Katolske Kirke i Danmark, især under 

disse omstændigheder, have foretaget en nærmere undersøgelse af baggrun-

den for de forurettedes skridt.  

 

De forurettede burde endvidere, i overensstemmelse med det i beredskabs-

planen for 2008 anførte om orientering af de forurettede og deres familie, 

være blevet orienteret om, at undersøgelsen blev afsluttet uden resultat som 

følge af, at de forurettede havde trukket deres klage tilbage.  

 

Forurettede i sag 17-3 har endvidere i en skriftlig henvendelse til pastor Niels 

Engelbrecht givet udtryk for, at han gerne modtog Den Katolske Kirke i Dan-

marks tilbud om psykologhjælp, hvilket man ikke fulgte op på fra Den Katol-

ske Kirke i Danmarks side. Det er i Den Katolske Kirke i Danmarks bered-

skabsplan fra efteråret 2008 i pkt. 3.3.5 (jf. pkt. 9.1) foreskrevet, at foruret-

tede skal tilbydes terapeutisk hjælp og sjælesorg. 

 

I forbindelse med nærværende undersøgelse har pastor Niels Engelbrecht bl.a. 

oplyst følgende vedrørende Præsten: 
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 ”Der er altid folk, der har sat spørgsmålstegn ved, hvad der foregik i 

præstegården, men p. Niels Engelbrecht kender ikke til henvendelse om 

decorum-krænkelser før henvendelserne fra [forurettede i sag 17-2] og 

[forurettede i sag 17-3]. 

 

Ind- og udflytningen af unge mænd på præstegården gav ikke anledning 

til undren på Bispekontoret. Der var tale om unge i en overgangssituati-

on – mange formentlig fra problemfyldte hjem. I forbindelse med ophol-

det på præstegården fik de unge mænd mulighed for at stifte bekendt-

skab med præstelivet. Ingen – eller muligvis én – af de unge er senere 

blevet præster.” 

 

Den Katolske Kirke i Danmark burde have overvejet muligheden af at foretage 

en nærmere undersøgelse af, om andre unge mænd, der havde opholdt sig i 

præstegården, havde været udsat for lignende oplevelser som dem, de foru-

rettede i sag 17-2 og 17-3 berettede om, således som det blev foreslået af 

advokat Henrik Steen Andersen (17-3-5), 

 

Efter Undersøgerens opfattelse burde Den Katolske Kirke i Danmark endvidere 

– såfremt man fortsat ville tillade, at unge mænd tog ophold i præstegården – 

have skærpet tilsynet med aktiviteterne i præstegården, eventuelt ved at føl-

ge de anbefalinger, som advokat Henrik Steen Andersen fremkom med. 

 

Endelig burde Den Katolske Kirke i Danmark have overvejet, om der i forhold 

til præsten burde have været etableret et regelsæt svarende til det generelle 

regelsæt, der blev indført i forbindelse med beredskabsplanen fra november 

2011, jf. pkt. 9.1. 

 

Undersøgeren finder af de ovenfor anførte årsager Den Katolske Kirke i Dan-

marks behandling af sag 17-2 og 17-3 kritisabel. 

 

For så vidt angår Den Katolske Kirke i Danmarks behandling af sag 30, finder 

Undersøgeren, at Den Katolske Kirke i Danmark burde have reageret og rettet 

henvendelse til Præsten i umiddelbar tilknytning til menighedsrådets henven-

delse til biskoppen. Herudover finder Undersøgeren ikke anledning til be-

mærkninger. 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark i denne 

del af Perioden har foretaget foranstaltninger i forhold til de forurettede eller 
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udbetalt erstatninger i anledning af hævdede krænkelser. Undersøgeren fin-

der ikke anledning til bemærkninger hertil ud over det ovenfor vedrørende 

sag 17-3 anførte.  

 

12.3. Perioden fra 1. januar 2010 til udløbet af Perioden 31. maj 2010 

 

I perioden fra årsskiftet 2009/2010 og frem til 31. maj 2010 modtog Den Ka-

tolske Kirke i Danmark ikke alene en række genanmeldelser af de forhold, der 

er gennemgået ovenfor, men tillige en række nye anmeldelser. Der henvises 

til tabel 4. 

 

Tabel 4 

Samtlige anmeldte nye sager i 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På et møde den 8. april 2010 med politidirektør Johan Reimann, Københavns 

Politi, blev det aftalt, at Den Katolske Kirke i Danmark kunne overlade samtli-

Sags-

nr. 

Omtrentligt  

tidspunkt for  

krænkelsen 

Alder på  

forurette-

de 

Omtrentligt  

tidspunkt for 

anmeldelse 

 

 

KIK 

 

 

D 

 

 

SC 

 

 

B 

 

 

G 

15-3 1954 U. 18 år 2010     X  

36  1956 U. 18 år 2010     X 

21   1950’erne  U. 18 år 2010  X    

15-2 1958 U. 18 år 2010     X 

33 1960’erne U. 18 år 2010  X    

15-1  1960’erne U. 18 år 2010 X     

29 1960’erne U. 18 år 2010    X  

32 1960’erne U. 18 år 2010  X    

34 1960’erne  U. 18 år 2010    X  

12 1970’erne U. 18 år 2010    X  

19 1970’erne U. 18 år 2010    X  

10 1971 U. 18 år 2010     X 

20 1975 U. 18 år 2010 X     

18-3 1974 O. 18 år 2010    X  

18-4 1978 U. 18 år 2010   X   

13  1985 U. 18 år 2010  X    

17-1 1988 U. 18 år 2010    X  

7-2  1980'erne  Ukendt 2010 X     

17-4  1990 U. 18 år 2010 X     

22-1 1990’erne U. 18 år 2010    X  

16  1990’erne O. 18 år 2010     X 

23-2 2000 U. 18 år 2010    X  

35 2005 U. 18 år 2010 X     

28 2006 U. 18 år 2010  X    



 

 

Dok 7592-1/000371 94 

 

 

ge indkomne anmeldelser til politiet med henblik på, at politiet forestod efter-

forskningen i sagerne i det omfang det var muligt, uanset at det var forvent-

ningen, at størstedelen af sagerne ville være forældede. 

 

Undersøgeren har haft mulighed for at opnå aktindsigt i størstedelen af de sa-

ger, der er anmeldt til politiet, men ikke alle. Det fremgår af de akter, som 

Undersøgeren har opnået aktindsigt i, at politiet har henlagt disse sager som 

forældede, og der indgår ikke i undersøgelsen oplysninger om, at politiet i no-

get tilfælde har rejst tiltale for et forhold begået af en præst eller medarbej-

der i Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

Uanset at Den Katolske Kirke i Danmarks behandling af sagerne i foråret 2010 

ikke kan antages at have fulgt de retningslinjer, der er fastsat i beredskabs-

planen fra 2008, herunder procedurereglerne for behandling af anmeldelser 

som fastsat i beredskabsplanens pkt. 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.4 som omtalt i pkt. 

10.1, finder Undersøgeren dog ikke grundlag for at udtale kritik i den anled-

ning henset til, at beredskabsplanen var udarbejdet med sigte på at behandle 

enkeltstående sager om aktuelle krænkelser af børn og unge under 18 år, og 

at ingen af de forhold, der blev anmeldt i foråret 2010, vedrørte aktuelle for-

hold men derimod vedrørte forhold af ældre dato, der formentlig alle var 

strafferetligt og erstatningsretligt forældede.  

 

Henset til Den Katolske Kirke i Danmarks begrænsede administrative ressour-

cer og den aftale, der blev indgået med politidirektøren i København vedrø-

rende politiets behandling af sagerne, finder Undersøgeren ikke grundlag for 

kritik af, at Den Katolske Kirke i Danmark i den situation overlod efterforsk-

ningen af sagerne til politiet, uanset at man ikke indhentede de forurettedes 

eller disses pårørendes samtykke hertil, således som det er foreskrevet i be-

redskabsplanen 2008, pkt. 3.2.4. 

 

12.4. Den Katolske Kirke i Danmarks undersøgelse af præsters forhold i 

2010 og 2012 

 

I foråret 2010 suspenderede biskop Kozon præsterne i sag 17, 18 og 29. Un-

der suspensionerne blev der gennemført tjenstlige forundersøgelser af præ-

sterne i sag 17, 18 og 29 i henhold til Canon 1717.  

 

I forbindelse med undersøgelsen i henhold til Canon 1717 blev der gennem-

ført interviews af de forurettede, flere af disses familiemedlemmer og andre 
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personer med kendskab til forholdene samt gennemgået foreliggende doku-

menter. De af forundersøgelsen omfattede præster deltog i undersøgelsen 

med deres bisiddere.  

 

Den Katolske Kirke i Danmark besluttede at opretholde suspensionerne indtil 

afslutningen af forundersøgelsen i henhold til Canon 1717.  

 

Primo maj 2012 anmodede biskop Kozon præsten i sag 39 om at tage or-

lov/sygemelde sig. 

 

12.4.1. Sag 17 

 

Præsten sygemeldte sig, da der i foråret 2010 indkom en anmeldelse fra en 

forurettet til Den Katolske Kirke i Danmark og blev 10 dage senere suspende-

ret.  

 

Der blev indgivet politianmeldelse i april 2010 mod Præsten. Politiet beslutte-

de 11. oktober 2010 at indstille efterforskningen med henvisning til, at der 

var indtrådt forældelse.  

 

I marts 2011 forelå en rapport vedrørende forundersøgelsen. Overordnet var 

rapportens konklusion, at forklaringerne fra de forurettede var troværdige, og 

at der også syntes at være recidivrisiko. Da rapporten forelå, drøftede O-

gruppen den rette fremgangsmåde i sagen, og det var vurderingen i gruppen, 

at det var vanskeligt for præsten at blive i embedet, selv om sagerne var 

forældede, og selv om der ikke forelå nogen afgørende beviser.  

 

Der blev efter forundersøgelsens afslutning afholdt et møde 29. marts 2011 

med præsten og dennes advokat, hvorunder præsten fik valget mellem at gå 

på pension, eller at der skulle indledes en procedure om diskretionær afskedi-

gelse efter Canon 1740 ff. Præsten valgte herefter at gå på pension. Der hen-

vises til 17-1-5. 

 

12.4.2. Sag 18 

 

Præsten blev i forbindelse med henvendelserne i foråret 2010 til Den Katolske 

Kirke i Danmark om seksuelle krænkelser fritaget for tjeneste 11. april 2010.  

 

Der blev indgivet politianmeldelse mod Præsten i april 2010 af en af de foru-
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rettedes brødre. Politiet besluttede i maj 2010 at henlægge sagen under hen-

visning til, at der var indtrådt forældelse.  

 

Ultimo juni 2010 blev præsten orienteret om, at der ville blive indledt en un-

dersøgelse i henhold til Canon 1717, og at suspensionen ville blive opretholdt. 

30. november 2010 forelå der en rapport vedrørende den tjenstlige forunder-

søgelse. Med henvisning til at der var tale om stærkt forældede sager og prin-

cippet om, at tvivlen skal komme den anklagede til gode, henlagde Den Ka-

tolske Kirke i Danmark herefter sagerne uden kirkeretlige konsekvenser for 

Præsten. Suspensionen blev ophævet 21. december 2010. Der henvises til 

18-1-5. 

 

12.4.3. Sag 29 

 

Præsten blev fritaget for tjeneste 15. juni 2010.  

 

Der blev indgivet politianmeldelse mod Præsten 10. juni 2010. Politiet hen-

lagde sagen under henvisning til forældelse 8. juli 2010.  

 

Den Katolske Kirke i Danmark gennemførte herefter en forundersøgelse i 

henhold til Canon 1717. I undersøgelsen indgik tillige to andre sager, der som 

følge af kommissoriet ikke indgår i denne undersøgelse. Suspensionen af 

præsten opretholdtes indtil afslutningen af forundersøgelsen i henhold til Ca-

non 1717. Denne blev afsluttet 28. januar 2011, idet sagerne blev henlagt 

uden kirkeretlige konsekvenser. Der henvises til 29-5.  

 

12.4.4. Sag 39 

 

Præsten blev fritaget for tjeneste (ikke suspenderet men sygemeldt) primo 

maj 2012. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark gennemførte herefter en forundersøgelse i 

henhold til Canon 1717. Undersøgelsen blev gennemført på baggrund af et in-

terview med Præsten og de foreliggende akter fra politiet. Præsten fratrådte 

den 16. maj 2012 sit embede som sognepræst efter opfordring fra biskop 

Kozon. 

 

Ved denne undersøgelses afslutning var Præstens forhold i øvrigt uafklarede. 
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12.4.5. Vurdering 

 

Det er overordnet Undersøgerens opfattelse, at de 3 undersøgelser, der blev 

gennemført i 2010, der er gennemført i henhold til Canon 1717, på de væ-

sentligste områder har afdækket de faktiske forhold i de sager, der har været 

undergivet undersøgelserne. 

 

Hvorvidt der i kanonisk ret er hjemmel til at iværksætte en undersøgelse i 

henhold til Canon 1717 af forhold, der efter de kanoniske retsregler må anta-

ges at være forældede, har Undersøgeren ikke taget stilling til. 

 

For så vidt angår undersøgelsen af præsten i sag 39’s forhold, bemærkes, at 

denne undersøgelse iværksættes 12 år efter, at biskop Kozon først blev gjort 

opmærksom på sagen. Hvorvidt det under disse omstændigheder i henhold til 

kanonisk ret er muligt at iværksætte disciplinære foranstaltninger i forhold til 

præsten, har Undersøgeren ikke herved taget stilling til. 

 

12.5. Den Katolske Kirke i Danmarks henvendelse til de forurettede i for-

året 2010 

 

I forbindelse med at Den Katolske Kirke i Danmark modtog et omfattende an-

tal anmeldelser om krænkelser, skrev Den Katolske Kirke i Danmark følgende 

til de forurettede, hvis identitet Den Katolske Kirke i Danmark var bekendt 

med: 

 

 ”Kære 

 

I de forløbne måneder er vi som bispedømme blevet konkret konfronte-

ret med forekomsten af seksuelle overgreb i Kirken. Disse overgreb er 

først og fremmest smertelige for ofrene. Derfor vil jeg som biskop ufor-

beholdent beklage og bede om undskyldning over for dem, som på egen 

krop og sjæl har mærket, hvad et overgreb betyder, og hvilke konse-

kvenser det har. Også på Kirken vil overgrebssagerne længe endnu hvile 

som en tung byrde, der maner til selvransagelse og fornyelse. 

 

Du har også henvendt dig til bispedømmet med en sag om seksuelle 

overgreb. Som en første reaktion har vi overgivet din og andres sager til 

politiet, som endnu mangler at færdigbehandle de sidste anmeldelser. 
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Sideløbende hermed har vi igangsat en uvildig og uafhængig advokatun-

dersøgelse, som skal afklare, om bispedømmet i forbindelse med sådan-

ne sager har levet op til, hvad man med rette kunne forvente af det. 

 

Ud over at lytte til ofrene og sørge for, at sagerne i videst muligt omfang 

bliver opklaret, er det også et vigtigt anliggende at foretage en opfølg-

ning, der går ud på at sikre ofrene den nødvendige kirkelige og alment 

menneskelige omsorg, herunder også henvise til, hvor en sådan hjælp 

kan findes. Jeg vil derfor gøre opmærksom på den rapport, som Justits-

ministeriet og Socialministeriet netop har udgivet. Den beskriver de juri-

diske aspekter i forhold til sager om seksuelle overgreb og ofrenes mu-

lighed for at få rådgivning og støtte. 

 

Til din orientering kan jeg oplyse, at kommunerne skal tilbyde rådgivning 

og anden hjælp til ofre for seksuelle overgreb, hvis de har behov for det-

te. Man kan derfor altid henvende sig til kommunen, hvis man har været 

udsat for et seksuelt overgreb og har brug for hjælp. Rapporten og to bi-

lag om de forskellige rådgivningstilbud samt de relevante myndigheder 

er vedhæftet denne e-mail eller vedlagt som bilag til brevet. Hvis du øn-

sker en udskrift af rapport og bilag, kan du henvende dig til Katolsk 

Bispekontor, att. Informationstjenesten, Gl. Kongevej 15, 1610 V, e-mail: 

nm@katolsk.dk.  

 

Jeg forstår godt, hvis det, du har oplevet i form af overgreb, kan have 

påvirket dit forhold til Kirken, ja måske endda til Gud selv, fordi du føler 

dig svigtet af en institution og af mennesker, som du viste tillid og for-

ventede aflagde et autentisk vidnesbyrd om tro og kristen livsførelse. 

Selv om de sår, som overgreb forvolder, kan være længe om at hele, så 

håber jeg, at det må ske, og at du igen vil kunne betragte Kirken som dit 

hjem. Som led i Kirkens konfrontation med sit ansvar og som udtryk for, 

at dit vel ligger mig på sinde, vil jeg gerne mødes med dig og de øvrige 

ofre, som måtte ønske det. Du er derfor velkommen til at henvende dig 

til mig for at aftale nærmere. 

 

Med ønsket om, at du må overvinde den smerte, du har lidt, og genvinde 

den tabte tillid, sender jeg 

 

de venligste hilsener, 
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+Czeslaw Kozon.” 

 

Ifølge de foreliggende oplysninger har alene én forurettet benyttet sig af bi-

skop Kozons tilbud om et personligt møde. 

 

Biskop Kozons henvendelse var ikke på alle punkter i overensstemmelse med 

de retningslinjer, der er fastlagt i beredskabsplanen for 2008. Således fulgte 

man ikke det i pkt. 3.2.5 fastsatte vedrørende et tilbud om terapeutisk bi-

stand. Henset til at de nye sager, der blev anmeldt i foråret 2010, alle var sa-

ger, der vedrørte forhold, der var mere end 10 år gamle, bortset fra sag 35 

(et tilfælde af børnepornografi) og sag 25, (et tilfælde af grooming, som foru-

rettede og forurettedes mor ved Den Katolske Kirke i Danmarks henvendelse 

afviste), findes dette ikke kritisabelt. Beredskabsplanen i 2008 var udarbejdet 

med henblik på at regulere Den Katolske Kirke i Danmarks behandling af an-

meldelser af aktuelle krænkelser.  

 

Ifølge de foreliggende oplysninger er det alene de forurettede i sag 16 og 21, 

der har rejst spørgsmålet om erstatning. Den Katolske Kirke i Danmark har 

ikke imødekommet erstatningsønsket fra de forurettede. Den Katolske Kirke i 

Danmark har ifølge de foreliggende oplysninger henvist de forurettede til at 

fremsætte et eventuelt krav om erstatning ved domstolene. Undersøgeren 

finder ikke anledning til kritik heraf. 

 

 

13. Sammenfatning 

 

Den Katolske Kirke i Danmark iværksatte denne undersøgelse på baggrund af 

den betydelige kritik, der i foråret 2010 rejste sig mod Den Katolske Kirke i 

Danmarks behandling af sager om seksuelle krænkelser af børn og unge be-

gået af præster m.fl.  

 

På baggrund af sager fra udlandet om meget grove seksuelle krænkelser af 

børn og unge påbegyndte Den Katolske Kirke i Danmark i 2002 udarbejdelsen 

af en beredskabsplan for behandling af eventuelle sager om seksuelle kræn-

kelser af børn og unge begået af præster m.fl. Sideløbende hermed etablere-

des der omkring årsskiftet 2004/2005 et beredskab i Den Katolske Kirke i 

Danmark bestående af 2 sagkyndige personer og en præst ”Fagetisk Råd”, 

der kunne bistå med behandling af eventuelle sager om seksuelle krænkelser 

af børn og unge. I løbet af 2008 forelå den første beredskabsplan, der blev 
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gjort tilgængelig på Den Katolske Kirke i Danmarks hjemmeside. Samtidig 

med færdiggørelsen af beredskabsplanen blev der udarbejdet en folder om 

emnet, der distribueredes til menighederne i Den Katolske Kirke i Danmark. 

Undersøgeren finder, at det etablerede beredskab ville være tilstrækkeligt til 

forsvarligt at behandle aktuelle sager, der måtte opstå om seksuelle krænkel-

ser af børn og unge, og at den i 2008 færdiggjorte beredskabsplan fastsatte 

hensigtsmæssige retningslinjer for behandling af aktuelle sager. Der henvises 

til pkt. 10.2. 

 

Udarbejdelsen af beredskabsplanen tog ca. 6 år, og etableringen af beredska-

bet ”Fagetisk Råd” tog ca. 2½ år. Undersøgeren finder anledning til kritik af 

den tidsmæssige udstrækning af dette arbejde, der tilskrives en lav priorite-

ring af indsatsen på dette område. Der henvises til pkt. 10.2. 

 

I undersøgelsens 2. del er der en kortfattet anonymiseret beskrivelse af de 

mest relevante omstændigheder i forbindelse med de af undersøgelsen om-

handlede 39 sager omfattende 51 forhold. 35 forhold omfatter personer under 

18 år. Af disse 35 forhold kan 21 af forholdene kvalificeres som blufærdig-

hedskrænkelse (15 sager) eller grovere seksuelle krænkelser (6 sager), for-

udsat man lægger anmelders beskrivelse til grund.  

 

I perioden 1970 til og med 2009 antages det, at ledelsen af Den Katolske Kir-

ke i Danmark har modtaget 3 anmeldelser om grove seksuelle krænkelser og 

3 anmeldelser om blufærdighedskrænkelse i forhold til personer under 18 år 

(sag 14, 22-2 og 39), hvoraf de 3 af anmeldelserne på anmeldelsestidspunk-

tet vedrørte forhold, der var mere end 15 år gamle (sag 4, 5 og 14), og 3 af 

anmeldelserne vedrørte aktuelle forhold (sag 11 (1975), sag 22-2 (1990) og 

sag 39 (2000)).  

 

Henset til oplysningerne i pkt. 6 vedrørende antallet af krænkelser mod børn 

generelt sammenholdt med oplysningerne om den generelle indsats i samfun-

det mod seksuelle krænkelser af børn og unge, jf. pkt. 7, finder Undersøgeren 

ikke, at der er grundlag for at antage, at antallet af underretninger om seksu-

elle krænkelser omfattet af straffeloven mod børn eller unge begået af præ-

ster m.fl. inden for Den Katolske Kirke i Danmark har haft et sådant niveau, 

at Den Katolske Kirke i Danmark af den årsag har haft anledning til skærpet 

opmærksomhed på området. Der henvises til pkt. 11. 

 

Den Katolske Kirke i Danmarks behandling af de sager, der er blevet anmeldt 
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til Den Katolske Kirke i Danmark, er gennemgået i pkt. 12. De ældste sager 

stammer fra 1890’erne samt fra 1919. I disse sager er der enten sket politi-

anmeldelser og dermed behandling i et strafferetligt regi eller sket behandling 

i internt kirkeretligt regi. Der henvises til pkt. 12.1.1 – 12.1.4 og 12.1.9. 

 

I relation til de sager om seksuelle krænkelser af børn og unge, hvor det ved 

undersøgelsen lægges til grund, at de er blevet anmeldt til ledelsen af Den 

Katolske Kirke i Danmark i perioden fra 1970 frem til årtusindskiftet, er det 

Undersøgerens vurdering, at Den Katolske Kirke i Danmark i væsentligt om-

fang har udvist passivitet i forhold til at undersøge sådanne sager. Undersø-

geren finder den udviste passivitet kritisabel, uanset at der tale om få sager. 

Der henvises til pkt. 12.1.9.  

 

Hovedparten af de sager, der blev anmeldt i perioden 2000 – 2009, vedrørte 

krænkelser af ældre dato, der på anmeldelsestidspunktet var forældede i så-

vel strafferetlig som erstatningsretlig henseende. Undersøgeren finder, at bi-

skop Kozon har udvist kritisabel passivitet i forhold til henvendelsen i sag 39. 

Undersøgeren finder ikke, at Den Katolske Kirke i Danmark i øvrigt har udvist 

passivitet i forhold til de anmeldelser om aktuelle sager, man har modtaget i 

perioden 2000 – 2009. Der henvises til pkt. 12.2.16. 

 

Som redegjort for i pkt. 12.2.16 har den tjenstlige forundersøgelse i 2008 i 

henhold til Canon 1717 givet anledning til kritik af de fulgte procedurer. 

 

For så vidt angår Den Katolske Kirke i Danmarks behandling af det meget be-

tydelige antal anmeldelser Den Katolske Kirke i Danmark modtog i foråret 

2010, henvises der til pkt. 12.3, 12.4 og 12.5. 

 

Undersøgeren finder, at Den Katolske Kirke i Danmark i to tilfælde har søgt at 

neddysse sager om seksuelle krænkelser af børn eller unge. Første tilfælde 

omfatter sag 2 fra 1919, hvor tidligere biskop von Euch efter de foreliggende 

oplysninger overtalte forurettedes familie til at undlade at indgive politianmel-

delse, mod at Den Katolske Kirke i Danmark forestod disciplinære foranstalt-

ninger i forhold til Præsten. Det andet tilfælde omfatter sag 18, hvor davæ-

rende biskop Martensen efter de foreliggende oplysninger var orienteret om, 

at præstens advokat søgte at dæmpe forurettedes families kritik ved trusler 

om retlige skridt (18-1-4). Der henvises til pkt. 12.1.9.  

 

Undersøgeren finder ikke grundlag for at antage, at Den Katolske Kirke i 
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Danmark skulle have søgt at forhindre opklaringen af eventuelle sager om 

seksuelle krænkelser af børn og unge begået i Perioden af præster eller andre 

medarbejdere i Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

Undersøgeren finder ikke grundlag for at antage, at Den Katolske Kirke i 

Danmark har tilsidesat afværgepligten i henhold til straffelovens § 141 eller 

anmeldelsespligten i henhold til servicelovens § 154.   
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14. Introduktion til beskrivelsen af de anmeldte forhold 

 

14.1. Beskrivelsen af de enkelte forhold følger en fast struktur opdelt på 6 punkter: 

 

- Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

- Den sigtedes bemærkninger til anmelders beskrivelse 

- Sagens omstændigheder i øvrigt 

- Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkelsen 

- Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

- Politianmeldelse 

 

I de sager, hvor der foreligger henvendelser fra flere forurettede vedrørende 

den samme præst m.fl., er de individuelle sagsforløb beskrevet under ét 

sagsnummer med anvendelse af samme systematik som i de øvrige sager. 

 

14.2. Alle til Undersøgeren indrapporterede forhold er medtaget, uden at der herved 

er foretaget en vurdering af, hvorvidt en krænkelse har fundet sted. Der er 

kun frasorteret henvendelser, hvor det efter de foreliggende oplysninger må 

konkluderes, at tilfældet ikke falder ind under kommissoriet for undersøgelsen, 

jf. pkt. 15. 

 

I overensstemmelse med kommissoriet for undersøgelsen foretages der ikke i 

forbindelse med beskrivelsen af de anmeldte forhold en vurdering af, hvorvidt 

der er begået handlinger, der udgør en overtrædelse af bestemmelserne i 

straffelovens kapitel 24 (Forbrydelser mod kønssædeligheden) eller tilsvaren-

de bestemmelser. Anvendelsen af ordet ”krænkelse” i beskrivelserne er såle-

des ikke udtryk for, at der er foretaget en vurdering af, at der foreligger et 

retsstridigt forhold i den pågældende sag.  

 

14.3. Bortset fra personer fra Den Katolske Kirke i Danmarks ledelse er personerne 

omtalt i beskrivelserne anonymiseret. I beskrivelsen af hvert forhold er ved 

angivelsen af de anonymiserede personer anvendt litreringen A, B, C osv. I 

det omfang det har været nødvendigt for at opretholde anonymiseringen, er 

stednavne og lignende også anonymiseret.  

 

14.4. Nummereringen af de anmeldte forhold følger den rækkefølge, som Den Ka-

tolske Kirke i Danmark har benyttet forud for oversendelsen af sagerne til Un-

dersøgeren. I det omfang Undersøgeren efter undersøgelsens start har mod-
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taget yderligere sager, er disse fortløbende nummereret, uanset hvornår det 

pågældende forhold har fundet sted, eller hvornår forholdet er anmeldt til Den 

Katolske Kirke i Danmark. Dette nummereringsprincip er benyttet af hensyn 

til at have et ensartet nummereringssystem hos Den Katolske Kirke i Dan-

mark og Undersøgeren med henblik på at lette kommunikation og udveksling 

af materiale vedrørende de enkelte forhold. 

 

 

15. Forhold der ikke er beskrevet i rapporten 

 

Det fremgår af kommissoriet for undersøgelsen, at Den Katolske Kirke i Dan-

mark anmoder Undersøgeren om at undersøge og beskrive samtlige henven-

delser, som før den 1. august 2010 er rettet til Den Katolske Kirke i Danmark 

vedrørende seksuelle krænkelser af børn eller unge (umyndige) i perioden 1. 

januar 1890 - 31. maj 2010 (”Perioden”).  

 

Der er blandt de henvendelser, som Undersøgeren har modtaget i forbindelse 

med undersøgelsen, eksempler på, at de nævnte tidsmæssige betingelser ik-

ke er opfyldt. Herudover er der eksempler på, at der er anmeldt seksuelle 

krænkelser begået af personer, der ikke er underlagt Den Katolske Kirke i 

Danmarks tilsyn, f.eks. fordi den pågældende person har virket som lærer på 

en selvejende uddannelsesinstitution. Undersøgeren har ikke undladt at be-

skrive henvendelser alene på grundlag af en vurdering af, at der ikke har fo-

religget en seksuel krænkelse. I det omfang et forhold er anmeldt som en 

seksuel krænkelse til Den Katolske Kirke i Danmark eller Undersøgeren, er 

henvendelsen beskrevet i rapporten, uanset om der foreligger et forhold, der 

efter en objektiv vurdering er omfattet af straffelovens bestemmelser om for-

brydelser mod kønssædeligheden, sexchikane eller en decorum krænkelse.  

 

Følgende henvendelser til Den Katolske Kirke i Danmark eller Undersøgeren er 

på baggrund af ovennævnte ikke beskrevet i rapporten: 

 

- I Den Katolske Kirke i Danmarks tjenstlige forundersøgelse af Præsten i 

sag 17 indgik et forhold, som Den Katolske Kirke i Danmark var blevet 

opmærksom på som følge af avisomtale. Der foreligger ikke en henven-

delse til Den Katolske Kirke i Danmark vedrørende forholdet, og foruret-

tede ønskede at være anonym. Ifølge den pågældende avisartikel hav-

de forurettede som 16 – 17-årig været udsat for seksuelle krænkelser 

af Præsten i forbindelse med overnatninger i præstegården.  
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- Den Katolske Kirke i Danmark og Undersøgeren har modtaget en hen-

vendelse af 9. januar 2011 fra en person, der mener sig udsat for sek-

suelle krænkelser af den i sag 17 omhandlede præst. Den pågældende 

henvendelse ligger uden for Perioden omfattet af kommissoriet. Den 

Katolske Kirke i Danmark har i øvrigt oplyst, at anklagen er trukket til-

bage. 

 

- Den Katolske Kirke i Danmark og Undersøgeren har modtaget en hen-

vendelse om befamlinger af forurettede og andre elever samt ophold i 

elevernes omklædningsrum under børnenes badning begået af en tidli-

gere skoleleder på en katolsk uddannelsesinstitution i perioden 2000 – 

2006. Den pågældende uddannelsesinstitution er en selvejende institu-

tion, der ikke er underlagt Den Katolske Kirke i Danmarks tilsyn og in-

struktioner. 

 

- I den Katolske Kirke i Danmarks forundersøgelse af den i sag 29 om-

handlede præst indgik en sag baseret på en tidsskriftartikel fra 1992 og 

to tv-udsendelser fra april og november 2010. Sagen drejede sig om 

befamling af en pige, da hun gik i 7. klasse. Der foreligger ikke en hen-

vendelse til Den Katolske Kirke i Danmark vedrørende krænkelsen. 

 

- I Den Katolske Kirke i Danmarks forundersøgelse vedrørende den i sag 

29 omhandlede præst indgik en telefonisk henvendelse til Den Katolske 

Kirke i Danmark i november 2010 om blufærdighedskrænkelser af en 

13 – 14-årig pige. Den pågældende henvendelse ligger uden for Perio-

den omfattet af kommissoriet. 
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16. Beskrivelse af de anmeldte forhold 

 

 

1. SAG 1 

 

1-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 2010. 

 

De forurettede kan ikke antages at være i live længere, da krænkelserne iføl-

ge anmelder fandt sted i 1898. 

 

Ifølge anmeldelsen drejer sagen sig om en lægbroders krænkelser af omkring 

15 børn på et kollegium. Sagen blev undersøgt i 1990’erne af den svenske 

professor Yvonne Maria Werner. I artiklen ”Historiska perspektiv på katolska 

kyrkan og pedofilskandalerne” fremgår, at krænkelserne fandt sted i 1898 og 

blev begået af en ikke præsteviet lægbroder i Jesuiterordenen, der gik til 

hånde på kollegiet (”Lægbroderen”). Lægbroderen blev taget i at befamle de 

mindreårige elever i sovesalen på kollegiet. De skriftlige kilder indeholder ikke 

en nærmere beskrivelse af krænkelserne. 

 

1-2. Lægbroderens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkel-

serne 

 

De skriftlige kilder indeholder ikke bemærkninger fra Lægbroderen vedrøren-

de hændelsesforløbet. 

 

1-3. Sagens omstændigheder i øvrigt  

 

Den katolske historiker har oplyst, at Lægbroderen også havde gjort sig skyl-

dig i en række disciplinærbrud. 

 

Kollegiet blev ifølge Den Katolske Kirke i Danmark lukket i 1920. 

 

1-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen  

 

Krænkelserne blev ifølge den katolske historiker opdaget i 1898. De nærmere 
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omstændigheder i forbindelse med opdagelsen, og hvor længe krænkelserne 

havde stået på, fremgår ikke af de skriftlige kilder.  

 

1-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Ifølge den katolske historiker blev Lægbroderen efter opdagelsen sendt til et 

af jesuitternes uddannelsessteder i Holland med henblik på streng ”botgöring”. 

Efterfølgende blev Lægbroderen udelukket fra jesuiterordenen. 

 

Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling i denne forbindelse er ikke be-

skrevet af den katolske historiker og har ikke kunnet belyses ved interviews 

eller tilgængelige skriftlige kilder. 

 

De skriftlige kilder indeholder ikke oplysninger om, hvordan Den Katolske Kir-

ke i Danmark har forholdt sig i forhold til de forurettede.  

 

1-6. Politianmeldelse 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har oplyst, at der blev indgivet politianmeldelse 

16. april 2010. 
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2. SAG 2 

 

2-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er på ny anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 2010. 

 

Forurettede kan ikke antages at være i live længere, da krænkelsen ifølge 

anmelder fandt sted i 1919. 

 

Ifølge Ulla Sander Olsens bog ”Peter Schindlers Birgittinske periode 1916 – 

1920” (”Bogen”) fandt krænkelsen sted i begyndelsen af 1919 og bestod 

i ”opfordring af en dreng til gensidig seksuel tilfredsstillelse, som dog ikke 

kom til udtryk i handling”, da Peter Schindler (”Præsten”) besindede sig. 

 

Det fremgår ikke, hvilken alder drengen havde på daværende tidspunkt, men 

at han var mindreårig. Ifølge Bogen var relationen mellem Præsten og foru-

rettede sandsynligvis, at forurettede var spejder, og Præsten var involveret i 

Spejderbevægelsen. 

 

2-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Ifølge de kilder der er gengivet i Bogen, har Præsten udtalt, at det ”ikke dre-

jede sig om homoseksualitet men om et vanvittigt øjebliks fristelse til gensidig 

selvbesmittelse”.  

 

2-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Efter afslutningen af sagen ved Kirkedomstolen (jf. 2-5 nedenfor) kom Præ-

sten til Kamillianerne i Aalborg i 3 måneder og udrejste derefter til Rom. Præ-

sten forblev præst. 

 

Ifølge Ulla Sander Olsen blev sexanklagen hængende ved Præsten efter 

krænkelsen, og sladderen efter den tid gik på, at Præsten var homoseksuel. 

Ulla Sander Olsen har dog ikke fundet konkrete beviser på, at dette skulle 

være tilfældet. 
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2-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Ifølge Bogen fik den daværende biskop ved et tilfælde kendskab til krænkel-

sen, og ud fra sammenhængen må dette antages at være sket i begyndelsen 

af 1919. 

 

2-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Ifølge Ulla Sander Olsens undersøgelse reagerede Den Katolske Kirke i Dan-

mark hurtigt i sagen. Der blev gennemført en kirkelig undersøgelse af ”Bi-

skoppens Råd” (Den Kirkelige Domstol), hvor Præsten blev dømt til at forlade 

landet. Sagens akter blev formentlig sendt til Rom, da sagen var afsluttet i 

Danmark. 

 

Undersøgeren har rekvireret akterne fra Den Kirkelige Domstol, der behandle-

de Præstens sag. Den Katolske Kirke i Danmark har i den forbindelse oplyst, 

at man ikke ligger inde med akter fra Den Kirkelige Domstols behandling af 

denne sag, men at der er forespurgt hos Propagandakongregationen om 

eventuelle akter hos dem. Disse akter er ikke modtaget ved undersøgelsens 

afslutning. Akterne i Præstens personalesag indeholder ikke oplysninger, der 

nærmere belyser Den Kirkelige Domstols sag. 

 

Bogen indikerer, at der var kontakt mellem Den Katolske Kirke i Danmark og 

forurettedes familie, idet det fremgår, at familien på den daværende biskops 

anmodning frafaldt strafansvar, mod at Præsten aldrig mere vendte hjem til 

Danmark. 

 

2-6. Politianmeldelse 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har oplyst, at der blev indgivet politianmeldelse 

16. april 2010. 
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3. SAG 3 

 

3-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af en unavngiven ældre 

kvinde (forurettede) i 2000. 

 

Da forurettedes navn ikke er oplyst, har det ikke været muligt at interviewe 

forurettede. 

 

I brevet fra forurettede – som nu er bortkommet – fremgik det ifølge Den Ka-

tolske Kirke i Danmark, at forurettede i 1930’erne havde været udsat for en 

seksuel krænkelse i [bynavn] af en katolsk præst. Forurettedes alder på 

krænkelsestidspunktet er ikke oplyst. Biskop Kozon har oplyst, at der ikke var 

oplysninger om Præstens identitet og krænkelsens karakter i brevet, som nu 

er bortkommet.  

 

3-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Som følge af det i 3-1 nævnte har det ikke været muligt at identificere Præ-

sten, som på baggrund af tidsforløbet i øvrigt må antages at være død på nu-

værende tidspunkt. 

 

3-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

3-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

På baggrund af oplysningerne om at forurettede fremsendte et brev til biskop 

Kozon omkring 2000 og biskoppens forklaring om, at han har modtaget et så-

dant brev, må det antages, at Den Katolske Kirke i Danmark har været be-

kendt med krænkelsen siden omkring 2000. 

 

3-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han ikke involverede andre i sagen, da han mod-
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tog brevet fra forurettede. Der var ifølge biskoppen tale om et fredeligt brev, 

der ikke gav udtryk for et ønske om, at der blev foretaget noget fra Den Ka-

tolske Kirke i Danmarks side. Under hensyntagen hertil og til den tid, der var 

gået siden krænkelsen, blev der ikke foretaget nærmere undersøgelser i an-

ledning af henvendelsen. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han sendte et svar på forurettedes henvendelse, 

hvor han på Den Katolske Kirke i Danmarks vegne beklagede det passerede. 

 

3-6. Politianmeldelse 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har oplyst, at der blev indgivet politianmeldelse 

16. april 2010.  
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4. SAG 4 

 

4-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i foråret 

2010. 

 

Forurettede har oplyst, at hun deltog i sommerlejre arrangeret af Præsten i 

tre på hinanden følgende år startende i midten af 1970’erne, da hun var ca. 8 

år. Forurettede kan ikke helt præcist tidsfæste, hvornår hun første gang del-

tog i en sommerlejr. 

 

Sommerlejrene foregik i udlandet, og der var mange deltagende børn. Præ-

sten var efter forurettedes erindring den eneste deltagende præst. En række 

forældre til børnene deltog som medhjælpere. 

 

Forurettede har oplyst, at Præsten på disse sommerlejre var nærgående over 

for børnene og ”tog temperatur” på børnene, hvilket forurettede dog undslog 

sig. Nogle af børnene omtalte Præsten som ”kusserageren”. 

 

Efter ca. 2 år blev forurettedes mor og Præsten kærester. Det er muligt, at de 

faktisk havde været kærester inden da, men det gik i hvert fald først op for 

forurettede på det tidspunkt. Præsten kom sidst i 1970’erne meget i foruret-

tedes og moderens hjem, og i forbindelse med at Præsten somme tider pas-

sede forurettede, udsatte Præsten forurettede for nogle grove seksuelle 

krænkelser, hvis karakter forurettede ikke har ønsket at komme nærmere ind 

på. Forurettede har dog oplyst, at krænkelserne i hjemmet gik langt videre 

end det, der var sket på sommerlejrene. 

 

I forbindelse med en sommerlejr sidst i 1970’erne, hvor forurettede og Præ-

sten kørte alene i bil til udlandet, skete der også krænkelser. Forurettede var 

på dette tidspunkt 10 – 12 år. 

 

4-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Forud for en planlagt børnelejr i udlandet blev forurettede syg, og forurette-

des mor spurgte forurettede, om Præsten skulle komme og passe hende og 

hjælpe hende med matematik. Forurettede fortalte da sin mor, at hun ikke 
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turde være alene med Præsten, og at han havde ”rørt hende under bukserne”. 

 

Forurettedes mor konfronterede Præsten med datterens oplysninger, og Præ-

sten erkendte, at han havde gjort det, som forurettede beskrev. Præsten be-

grundede det med, at forurettedes mor havde afbrudt forholdet til ham. 

 

Præsten døde omkring 2000, og der foreligger ikke oplysninger om andre be-

mærkninger fra Præsten vedrørende krænkelserne af forurettede. 

 

4-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Forurettedes mor har oplyst, at Præsten på et tidspunkt fortalte hende, at 

hans forflyttelse fra [land] til Danmark havde sammenhæng med, at nogle 

forældre i [land] havde klaget over ham på grund af hans adfærd over for 

børn. 

 

Da forurettedes mor blev bekendt med krænkelserne af forurettede, kontak-

tede hun en læge. Lægen gav hende det råd, at hun skulle gøre Præsten ban-

ge ved at fortælle ham, at der var fængselsstraf for den slags handlinger, og 

at forurettedes mor burde afbryde kontakten med Præsten fuldstændig. 

 

Forurettedes mor havde dog fortsat kontakt med Præsten, idet de bl.a. udfør-

te nogle oversættelsesopgaver sammen. Forurettedes mor og forurettede tog 

med på yderligere en børnelejr i udlandet, og forurettedes mor var meget 

opmærksom på, at Præsten ikke skulle være alene med pigerne, og hun smed 

ham ud af pigernes sovesal. 

 

På sommerlejren ”straffede” Præsten drengene ved at hive håndklædet fra 

dem efter badning, og Præsten ville give pigerne lavement, men det fik han 

ikke lov til af forurettedes mor. Efter hjemkomst fra denne tredje børnelejr 

afbrød forurettedes mor helt kontakten til Præsten. 

 

Forurettedes mor kontaktede ikke Den Katolske Kirke i Danmark eller politiet 

vedrørende krænkelserne mod forurettede i denne forbindelse – men først 

omkring 2000, jf. 4-4 og 4-5. 

 

Ifølge forurettedes mor skrev hun ”mange år” senere til Præsten og bebrejde-

de ham, hvad han havde gjort over for forurettede. I sit svar til forurettedes 

mor skrev Præsten blandt andet, at "det, der skete på rideskolen, var meget 



 

 

Dok 7592-1/del2.doc 114  

 

værre". Dette har ikke været muligt at få nærmere belyst i forbindelse med 

undersøgelsen. 

 

4-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Forurettedes mor har oplyst, at hun omkring 2000 stødte på Præsten i [bydel] 

tæt på det område, hvor forurettede boede. Dette førte til, at moderen kon-

taktede biskop Kozon. 

 

Ifølge forurettedes mor aftalte hun et møde med biskop Kozon, hvor hun for-

talte biskoppen, at Præsten havde krænket hendes datter og også andre børn. 

Moderen bad om, at biskoppen sørgede for, at Præsten blev sendt retur til 

Præstens hjemland, således at ikke flere danske børn blev krænket. Ifølge 

moderen var biskoppen afvisende og gav udtryk for, at han ikke troede på 

moderens oplysninger. Endvidere oplyste biskoppen, at Præsten var alvorligt 

syg og ikke ville leve meget længere. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han erindrer henvendelsen fra forurettedes mor. 

Forurettedes mor ringede, fordi hun havde hørt, at Præsten ville komme til-

bage til [bydel]. På dette tidspunkt var Præsten alvorligt syg. Forurettedes 

mor oplyste, at forurettede omkring 1980, hvor forurettede var 10 – 12 år 

gammel, havde været udsat for seksuelle krænkelser fra Præstens side, men 

hun oplyste ingen nærmere detaljer om krænkelserne. Forurettedes mors 

eneste udtrykkelige ønske i samtalen var, at forurettede ikke skulle møde 

Præsten igen, hvorfor biskoppen burde sikre, at Præsten ikke boede i [bydel], 

hvor forurettede boede. Dette gav biskop Kozon udtryk for, at han kunne ga-

rantere. 

 

Biskop Kozon har endvidere oplyst, at han ikke har haft noget møde med for-

urettedes mor. Der var alene tale om en telefonsamtale. Biskop Kozon har i 

øvrigt tilbagevist forklaringen fra forurettedes mor om, at han var afvisende, 

og at han havde givet udtryk for, at han ikke troede på forurettedes mor. 

 

4-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Kort efter at forurettedes mor havde afbrudt kontakten til Præsten, blev han 

ifølge forurettedes mor sendt til et kloster i udlandet til ”genopdragelse”. For-

urettedes mor er ikke bekendt med, om Den Katolske Kirke i Danmark på da-



 

 

Dok 7592-1/del2.doc 115  

 

værende tidspunkt var bekendt med Præstens forhold til hende eller krænkel-

serne af børn. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han ikke er bekendt med, hvorfor Præsten i no-

vember 1983 rejste til [land]. Præsten kom i december 1985 tilbage til Dan-

mark igen. Mellem oktober 1994 og november 1999 opholdt Præsten sig i 

[land], hvorefter han atter vendte tilbage til Danmark. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han ikke satte noget i værk efter telefonsamtalen 

med forurettedes mor omkring 2000 udover at omtale den for Præstens or-

densforesatte. Biskop Kozon konfronterede ikke Præsten med oplysningerne 

fra forurettedes mor. Dette skal ses i lyset af, at Præsten var alvorligt syg og 

døde i samme periode. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at da forurettedes mors eneste anliggende var, at 

forurettede ikke skulle møde Præsten, fandt han ikke nogen anledning til at 

kontakte forurettedes mor eller forurettede efter henvendelsen fra forurette-

des mor. 

 

Forurettede har bekræftet, at hun ikke modtog nogen henvendelse fra Den 

Katolske Kirke i Danmark, efter at forurettedes mor omkring 2000 havde ori-

enteret biskoppen om sagen. 

 

4-6. Politianmeldelse 

 

Forurettedes mor har oplyst, at da hun blev bekendt med krænkelserne af 

forurettede i starten af 1980’erne, talte hun med flere bekendte om, hvad hun 

skulle gøre. Disse råd og hensynet til at undgå en politiafhøring af forurettede 

var medvirkende til, at forurettedes mor ikke på daværende tidspunkt an-

meldte forholdet til politiet. 

 

Der blev indgivet politianmeldelse 19. april 2010 i forbindelse med anmeldel-

sen af sagen til Den Katolske Kirke i Danmark.  

 

Politiet besluttede 31. maj 2010 at indstille efterforskningen med henvisning 

til, at Præsten var død, og til at der var indtrådt forældelse. 
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5. SAG 5 

 

5-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i 2004. 

 

Krænkelsen havde efter forurettedes erindring fundet sted i det tidlige forår 

1989, hvor forurettede var 15 år og krænker (”Krænkeren”) i midt/slut-

20’erne. Krænkeren var på daværende tidspunkt spejderfører i den katolske 

spejderbevægelse og var endnu ikke begyndt at studere teologi og var ikke 

præsteviet. 

 

Forurettede havde sammen med to andre drenge og Krænkeren som leder 

været på en spejdertur til Norge, og kort efter denne tur holdt Krænkeren en 

fest for de tre drenge, der havde deltaget i turen. Der blev drukket større 

mængder alkohol til festen, og alle blev meget berusede. Forurettede blev 

dårlig og blev lagt i seng, og de to andre drenge gik hjem. Mens forurettede 

var meget beruset og omtumlet, blev han tvunget af Krænkeren til oralsex. 

Da forurettede kom lidt mere til sig selv, formåede han at komme hjem. Foru-

rettede blev ikke efterfølgende udsat for yderligere seksuelle krænkelser af 

Krænkeren. 

 

5-2. Krænkerens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Biskop Kozon kontaktede efter forurettedes henvendelse Krænkeren, som be-

kræftede dele af hændelsesforløbet. Krænkeren havde i øvrigt kun ringe erin-

dring om hændelsen på grund af alkoholindtag. 

 

Krænkeren har ikke ønsket at blive interviewet om henvendelsen. Krænkeren 

har over for andre givet udtryk for, at forholdet var frivilligt, og at der ikke 

var tale om en krænkelse. 

 

5-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Krænkeren var på tidspunktet for biskop Kozons henvendelse (jf. 5-2) med-

lem af en orden og tilknyttet ordenens kloster i Danmark. 
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5-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Forurettede rettede henvendelse til biskop Kozon om krænkelsen i juni 2004. 

 

5-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Efter at biskop Kozon blev orienteret om krænkelsen i 2004, ringede biskop 

Kozon til Krænkeren og orienterede ham om henvendelsen. Herefter oriente-

rede Krænkeren forstanderen for det kloster, hvor Krænkeren opholdt sig, om 

henvendelsen. 

 

Biskop Kozon spurgte en juridisk ekspert, om der var anledning til at gøre no-

get i forhold til det civile samfunds retsregler i anledning af henvendelsen. 

Den juridiske eksperts vurdering var, at sagen var forældet efter det civile 

samfunds retsregler. Derefter forfulgte Den Katolske Kirke i Danmark alene 

det kirkeretlige spor. 

 

Da Krænkeren var medlem af en orden, kontaktede biskop Kozon provincialen 

i ordenen (”Provincialen”). Provincialens umiddelbare reaktion på biskop 

Kozons henvendelse var, at sagen skulle behandles efter ordenens procedure. 

Proceduren foreskrev, at Krænkeren omgående skulle fjernes fra klosteret i 

Danmark og overføres til et kloster i [land] med henblik på nærmere under-

søgelse og behandling af Krænkeren. 

 

Det var Provincialens opfattelse, at man skulle anvende ordenens regler, selv-

om forholdet var begået, mens Krænkeren endnu ikke var medlem af ordenen. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han havde flere samtaler med forurettede med 

henblik på at afdække, om der var realitet i klagen. Forurettede gav udtryk 

for, at Krænkeren på baggrund af episoden var uegnet til at fortsætte som 

præst, men forurettede ønskede ikke at fortsætte sagen med krav om erstat-

ning el.lign. Den Katolske Kirke i Danmark foretog på denne baggrund ikke 

yderligere i relation til forurettede, men biskop Kozon orienterede Provincialen 

om, at der var realitet i klagen. 

 

Provincialen orienterede også Krænkeren om proceduren og havde flere sam-

taler med biskop Kozon for at holde biskoppen orienteret om sagen. 
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Provincialen besluttede herefter, at Krænkeren skulle rejse til [udlandet], 

hvilket skete i umiddelbar tilknytning til, at Provincialen havde modtaget de 

seneste oplysninger fra Danmark. På klosteret i [land] gennemgik Krænkeren 

først et 6-ugers undersøgelsesprogram, og opholdet blev derefter forlænget 

to gange. Provincialen mødtes med undersøgelsesteamet og blev i den forbin-

delse informeret om, at Krænkeren led af et alkoholmisbrug og en seksuel 

forstyrrelse. Undersøgelsesteamet konkluderede, at det var tvivlsomt, om 

Krænkeren var i stand til at varetage hvervet som præst. 

 

Provincialen og Krænkeren aftalte, at Krænkeren kunne rejse tilbage til Dan-

mark. Provincialen orienterede herefter biskop Kozon om undersøgelsestea-

mets konklusioner. Det blev vurderet, at det ikke var forsvarligt at få Krænke-

ren tilbage til et dansk kloster. 

 

Da Krænkeren kom tilbage fra [land], blev Krænkeren stillet over for valget 

mellem at komme til et kloster i [land] uden udadvendte aktiviteter eller at 

forlade ordenen. Den Katolske Kirke i Danmark ønskede ikke at tage ansvaret 

for Krænkeren, og han kunne derfor ikke genindtræde som præst. 

 

Krænkeren valgte at forlade ordenen, og proceduren med henblik på at ud-

træde af ordenen blev herefter indledt. Det var en lang procedure, og først 

omkring årsskiftet 2010/2011 modtog Provincialen underretning om, at 

Krænkeren var endeligt udtrådt. Provincialen sørgede for, at Krænkeren blev 

underrettet. 

 

Ordensforstanderen i Danmark har oplyst, at der ham bekendt ikke blev rettet 

henvendelse til politiet i 2004 i forbindelse med ordenens behandling af sagen. 

Den blev udelukkende håndteret af Provinsrådet og Provincialen, og ordens-

forstanderen er ikke bekendt med, om disse overvejede politianmeldelse. 

 

Ordensforstanderen har oplyst, at en politianmeldelse efter hans umiddelbare 

opfattelse ikke havde været relevant, idet forurettede i 1989 var over 15 år 

gammel og ifølge Krænkerens oplysninger selv havde udvist en adfærd, der 

kunne opfattes som at have taget initiativ til de seksuelle aktiviteter. 

 

5-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse i foråret 2010. 
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Københavns Politi besluttede 31. maj 2010 at indstille efterforskningen med 

henvisning til, at der er indtrådt forældelse. 
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6. SAG 6 

 

6-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 2010 af en person, 

der på anden hånd havde hørt om, at Præsten flere gange skulle have kræn-

ket en dreng i skolealderen på en katolsk skole og i en kirke i 1960'erne. 

Drengen skulle ifølge anmelder som voksen have fået problemer med sin sek-

sualitet og personlighed som følge af krænkelserne.  

 

6-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten er død omkring 2000, og der foreligger derfor ikke bemærkninger fra 

Præsten til anmelders oplysninger.  

 

6-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Anmelder har ikke kunnet oplyse nærmere om karakteren af krænkelserne og 

har oplyst, at forurettede har ønsket at være anonym. Det har derfor ikke 

været muligt at interviewe forurettede eller på anden vis fremskaffe yderlige-

re oplysninger om krænkelserne. 

 

6-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Ifølge anmelder henvendte forurettedes svigermor sig til biskop Kozon om-

kring 2000, og biskoppen skulle have givet udtryk for, at der ikke var grund-

lag for at forfølge sagen, da Præsten på daværende tidspunkt var døende.  

 

Anmelder har oplyst, at forurettedes svigermor ikke følte, at der var lydhør-

hed over for henvendelsen. 

 

Det har ikke været muligt at få oplyst svigermoderens identitet. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han alene kender sagen fra anmelder, der om-

kring 2000 – nogle måneder efter Præstens død – henvendte sig til biskop 

Kozon. 
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Ifølge biskop Kozon har anmelder ikke ønsket at oplyse den forurettedes eller 

vedkommendes svigermors identitet efter disses ønske. Biskop Kozon har af-

vist at have haft en samtale med forurettedes svigermor som oplyst af an-

melder. Biskop Kozon har oplyst, at han har kendt Præsten særdeles godt og 

har haft et nært forhold til ham, og han kan derfor med styrke fastholde, at 

hvis nogen havde henvendt sig til ham med en anklage som den omhandlede, 

ville han umuligt have kunnet glemme det.  

 

6-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har ikke foretaget nogen sagsbehandling på 

baggrund af den henvendelse til Den Katolske Kirke i Danmark, der ifølge 

anmelder skulle være foretaget i 2000 af forurettedes svigermor.  

 

6-6. Politianmeldelse 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har oplyst, at der blev indgivet politianmeldelse 

22. april 2010.  
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7. SAG 7 

 

Den Katolske Kirke i Danmark og Undersøgeren har modtaget to anmeldelser 

vedrørende denne præst (”Præsten”). 

 

De individuelle sagsforløb vil i det følgende blive beskrevet hver for sig ved 

anvendelse af samme systematik som i de øvrige sager. 

 

7-1. Sag 7-1 

 

7-1-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 2010 af en tidli-

gere katolsk præst (”Anmelder”) og vedrører krænkelser over for unge i alde-

ren 16 – 19 år. Ifølge anmeldelsen havde en katolsk præst ("Præsten") i for-

bindelse med Præstens virke som lærer på en katolsk uddannelsesinstitution 

danset med nøgen overkrop og kysset drengene på munden til en fest på ud-

dannelsesinstitutionen i 2001 eller 2002. Senere blev Præsten ifølge Anmel-

der ”anklaget for, hvad man må kalde for krænkende seksuel adfærd af ho-

moseksuel karakter", jf. 7-1-3.  

 

7-1-2. Præstens bemærkninger til Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Vedrørende episoden, der af Anmelder var beskrevet som "krænkende seksu-

el adfærd af homoseksuel karakter", har Præsten oplyst, at den kollega, der 

havde underrettet uddannelsesinstitutionens ledelse om hændelsen, havde 

misforstået situationen og havde afvist at tale med Præsten, da han henvend-

te sig for at forklare. 

 

7-1-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

En tidligere lærer på den pågældende uddannelsesinstitution ("Lærer A") har 

oplyst, at Præsten tidligere havde modtaget tjenstlige påtaler for at have op-

trådt med nøgen overkrop på et klassebillede i elevbogen for 2002/2003 og 

for at have danset tæt med en mandlig elev til en fest på uddannelsesinstitu-

tionen. Lærer A havde endvidere af en kollega fået oplyst, at kollegaen en dag 

– antageligvis i 2005 – 06 – traf Præsten liggende på gulvet i et klasselokale 

med en gruppe mandlige elever og lege "kildeleg". En anden kollega havde 
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oplyst til Lærer A, at Præsten havde kærtegnet en elev i nakken under et fo-

redrag.  

 

Om episoden, som Anmelder havde betegnet som "krænkende seksuel ad-

færd af homoseksuel karakter", har Lærer A oplyst, at hun i marts 2007 kom 

gående fra lærerværelset og så Præsten sidde tæt op ad/ind over en mandlig 

elev på en bænk på gangen.  

 

To tidligere elever på den pågældende uddannelsesinstitution har oplyst, at 

Præsten i visse situationer udviste en upassende adfærd for en katolsk præst 

og lærer i form af berøringer og sprogbrug, men at der generelt var tale 

om ”sjov”, og at ingen så ud til at føle sig krænket. 

 

Ifølge en tidligere rektor på uddannelsesinstitutionen gav episoderne, hvor 

Præsten havde optrådt med bar overkrop på et klassebillede og havde danset 

tæt med en mandlig elev til en fest, anledning til, at uddannelsesinstitutio-

nens daværende ledelse tog initiativ til en samtale med Præsten. Præsten 

modtog ikke en formel advarsel, og der blev ikke taget kontakt til uddannel-

sesinstitutionens styrelse eller Bispekontoret i anledning af disse episoder. 

Episoden vedrørende "kildeleg" kom ikke til skolens ledelses kendskab, da den 

fandt sted.  

 

Lærer A har oplyst, at efter episoden på gangen med en mandlig elev drøfte-

de Lærer A episoden med to studievejledere, som begge var af den opfattelse, 

at der burde ske indberetning til skolens ledelse. Lærer A indberettede deref-

ter episoden til uddannelsesinstitutionens nykonstituerede rektor, men denne 

bragte ikke sagen op i uddannelsesinstitutionens styrelse. Efterfølgende blev 

et styrelsesmedlem opmærksom på sagen og bad Lærer A om at udarbejde 

en skriftlig beskrivelse med henblik på behandling i uddannelsesinstitutionens 

styrelse. Sagen blev behandlet i styrelsen 25. eller 26. september 2007, men 

der blev ikke truffet nogen beslutning. 

 

Uddannelsesinstitutionens advokat har ved breve af 4. og 30. maj 2011 samt 

15. august 2011 oplyst, at ledelsen af uddannelsesinstitutionen finder de rej-

ste spørgsmål velbelyste og ikke finder behov for at deltage i undersøgelsen.  
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7-1-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Anmelder har oplyst, at han i 2002, da han var andenpræst ved en kirke i 

[bynavn], fik oplysning om Præstens adfærd fra en elev på uddannelsesinsti-

tutionen. 

 

Den pågældende elev har oplyst, at han ikke fortalte Anmelder om episoden 

med henblik på, at Anmelder skulle foretage sig noget i den anledning. 

 

Anmelder har oplyst, at han i 2005 havde en samtale med pastor Niels Engel-

brecht, hvorunder han bl.a. fortalte om en episode, hvor Præsten havde dan-

set i bar overkrop til en årsfest på uddannelsesinstitutionen og havde kysset 

flere af de mandlige elever på munden. Anmelder gav ikke udtryk for, at op-

lysningerne skulle opfattes som en officiel klage over Præsten, men han gjor-

de det klart, at han selv fandt Præstens opførsel upassende. Ifølge Anmelder 

syntes pastor Niels Engelbrecht at dele denne opfattelse, ligesom han lod An-

melder forstå, at det ikke var første gang, at han fik denne type henvendelser 

om Præsten. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har om samtalen med Anmelder oplyst, at Anmelder i 

2005 var i København for at holde et foredrag. Anmelder kom efter foredraget 

til natmad hos pastor Niels Engelbrecht. I løbet af aftenen fortalte Anmelder 

blandt andet pastor Niels Engelbrecht om episoden vedrørende Præstens op-

træden med bar overkrop til en fest på uddannelsesinstitutionen og episoden, 

hvor Præsten havde kysset flere mandlige elever. Omstændighederne taget i 

betragtning, herunder at det faldt uden for pastor Niels Engelbrechts davæ-

rende kompetenceområde, opfattede pastor Niels Engelbrecht ikke oplysnin-

gerne fra Anmelder som en henvendelse, han skulle handle på. 

 

Anmelder har oplyst, at han i efteråret 2007 kontaktede biskop Kozon vedrø-

rende Præstens ovenfor beskrevne adfærd. Ifølge Anmelder var biskop Kozon 

også blevet kontaktet i sensommeren 2007 om samme forhold af Anmelders 

bror.  

 

Sidst i 2007 rettede det styrelsesmedlem, der oprindeligt var blevet opmærk-

som på sagen på uddannelsesinstitutionen, henvendelse til styrelsesforman-

dens provincial og biskop Kozon vedrørende skolens ledelses behandling af 

episoden med den mandlige elev på gangen.  
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En tidligere rektor på uddannelsesinstitutionen har oplyst, at han havde en 

samtale med biskop Kozon i januar 2008, efter at han var fratrådt som rektor, 

hvor han kort nævnte episoderne vedrørende Præstens upassende adfærd 

over for elever på uddannelsesinstitutionen. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at der har været rygter om, at Præsten har ”om-

slynget” en ung mand i andres påsyn på en ungdomslejr. Biskop Kozon kon-

fronterede Præsten med dette rygte, da han skulle overtage en tillidspost i Bi-

spedømmet i begyndelsen af 2000. Præsten afviste, at der var foregået noget 

utilbørligt. 

 

Biskop Kozon har ikke hørt om andre konkrete grænseoverskridende episoder 

med unge vedrørende Præsten før episoderne på den omtalte uddannelsesin-

stitution. 

 

Ud over episoderne på uddannelsesinstitutionen har biskop Kozon modtaget 

en henvendelse fra en gift mand, der fortalte, at Præsten havde ”lagt an” på 

ham. 

 

7-1-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ingen oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark har fo-

retaget nogen sagsbehandlingsskridt i forhold til Præsten efter pastor Niels 

Engelbrechts samtale med Anmelder i 2005.  

 

Efter at biskop Kozon sidst i 2007 var blevet kontaktet af et styrelsesmedlem 

på uddannelsesinstitutionen, ringede biskoppen til Lærer A, der oprindelig 

havde indberettet sagen til skolens ledelse, og bad om en redegørelse. Efter 

at biskoppen havde modtaget redegørelsen, bad biskoppen Lærer A om at 

sende redegørelsen til styrelsesformanden for uddannelsesinstitutionen med 

henblik på, at sagen kunne tages op i uddannelsesinstitutionens styrelse. Ef-

ter det oplyste var biskoppen herefter ikke yderligere involveret i uddannel-

sesinstitutionens sagsbehandling. Denne endte med, at Præsten modtog en 

indskærpelse fra uddannelsesinstitutionens ledelse.  

 

Biskop Kozon har i øvrigt oplyst, at han skønner, at han over årene har haft 4 

– 5 samtaler med Præsten om hans generelle adfærd, men at der ikke er gi-

vet egentlige pålæg til Præsten. Samtalerne har drejet sig om Præstens virke 
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som præst og ikke specifikt hans virke som lærer.  

 

I 2010 indledte Den Katolske Kirke i Danmark på baggrund af henvendelsen 

fra Anmelder en undersøgelse vedrørende de indrapporterede episoder på den 

uddannelsesinstitution, hvor Præsten fungerede som lærer.  

 

Præsten har oplyst, at pastor Niels Engelbrecht kontaktede ham i maj 2010 

og fortalte, at det var bedst, hvis Præsten blev suspenderet under undersø-

gelsen. Dette blev først meddelt Præsten mundligt og senere skriftligt 25. 

april 2010. Ifølge Præsten fik han ikke nærmere information om baggrunden 

for suspensionen, og i en længere periode hørte han intet fra Den Katolske 

Kirke i Danmark – ikke før politiet havde afsluttet sit arbejde, hvilket var me-

dio juni 2010. Suspensionen af Præsten blev ophævet, efter at politiet havde 

afsluttet sit arbejde.  

 

Præsten har oplyst, at hans suspension også var blevet nævnt på Den Katol-

ske Kirke i Danmarks hjemmeside, hvilket han syntes var et forkert valg fra 

Den Katolske Kirke i Danmarks side. I den forbindelse havde en journalist fra 

et dagblad henvendt sig til pastor Niels Engelbrecht, som ifølge Præsten hver-

ken havde be- eller afkræftet journalistens spørgsmål.  

 

I forbindelse med undersøgelsen indkaldte Den Katolske Kirke i Danmark tre 

tidligere elever fra den pågældende uddannelsesinstitution til interview. Der 

var tale om én kvinde og to mænd. Ingen af de interviewede kunne bekræfte 

påstandene om løssluppen adfærd fra Præstens side. Kvinden forsvarede kraf-

tigt Præsten, mens de to mænd var mere neutrale. Forklaringerne var ifølge 

Stig Sørensen medvirkende til, at der ikke blev gennemført en Canon 1717-

undersøgelse vedrørende Præsten. Sagen blev afsluttet med, at Den Katolske 

Kirke i Danmark 15. juni 2010 gav en tjenstlig påtale til Præsten.  

 

Stig Sørensen har oplyst, at på baggrund af de foreliggende oplysninger om 

episoderne på uddannelsesinstitutionen har Den Katolske Kirke i Danmark 

vurderet, at der ikke var tale om seksuelle krænkelser – men snarere løsslup-

pen adfærd. Den Katolske Kirke i Danmark har på denne baggrund ikke fore-

taget yderligere i forhold til de mulige ofre end at indkalde ovennævnte 3 tid-

ligere elever fra uddannelsesinstitutionen til interview. Forklaringerne fra de 3 

tidligere elever var medvirkende til, at der ikke blev gennemført yderligere 

undersøgelser, herunder rettet henvendelse til andre mulige ofre.  
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7-1-6. Politianmeldelse 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har oplyst, at der blev indgivet politianmeldelse 

22. april 2010. 

 

7-2. Sag 7-2 

 

7-2-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i 2010 af en tidligere non-

ne på et kloster (”Anmelder”). 

 

Anmeldelsen drejede sig om mulige seksuelle krænkelser over for en ung 

mand (forurettede) begået af en katolsk præst (”Præsten”) i slutningen af 

1980'erne eller i begyndelsen af 1990'erne. 

 

Forurettede har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen.  

 

Ifølge anmeldelsen havde Anmelder hørt dels fra en abbedisse på det pågæl-

dende kloster (”Abbedissen”), dels fra forurettedes mor, at forurettede havde 

været udsat for ikke nærmere beskrevne seksuelle krænkelser begået af en 

præst.  

 

7-2-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har oplyst, at han først fik kendskab til denne sag i 2010, og at sa-

gen i øvrigt er grebet ud af luften. Præstens eneste forbindelse til forurettede 

var, at Præsten var ungdomspræst på det pågældende tidspunkt og kendte 

forurettedes bror.  

 

Præsten har endvidere oplyst, at han kun har mødt forurettede en enkelt 

gang i forbindelse med, at forurettedes bror blev gift.  

 

7-2-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Anmelder var stødt på forurettede i forbindelse med en sammenkomst på et 

kloster. Ved denne lejlighed havde forurettede givet udtryk for bitterhed over 

for Den Katolske Kirke i Danmark og undren over, at Præsten fortsat gjorde 

tjeneste som ungdomspræst.  
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Abbedissen har oplyst, at hun på et tidspunkt har hørt enten fra forurettedes 

mor eller fra en anden person, at forurettede skulle have været udsat for en 

seksuel krænkelse fra Præsten. Oplysningen gav anledning til, at Abbedissen 

havde sagt til forurettedes mor: "Hvorfor går du ikke til Bispedømmet?" Mo-

deren havde givet udtryk for, at det ønskede hun ikke.  

 

7-2-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Anmelder har oplyst, at forurettedes mor havde oplyst til Abbedissen (som 

havde refereret det for Anmelder), at forurettedes mor havde rettet henven-

delse til daværende biskop Martensen vedrørende sagen. Denne oplysning er 

ikke blevet bekræftet af Abbedissen.  

 

Daværende biskop Martensen kunne som følge af svækkelse på interviewtids-

punktet ikke udtale sig om sagen. 

 

Der foreligger i øvrigt ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark 

skulle være underrettet om en eventuel seksuel krænkelse af forurettede for-

ud for anmeldelsen i 2010. 

 

7-2-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Anmelder har oplyst, at daværende biskop Martensen i forbindelse med hen-

vendelsen fra forurettedes mor havde inviteret hende med på en rejse til 

Lourdes som en slags kompensation. Daværende biskop Martensen foretog 

sig ifølge Anmelder ikke andet i anledning af moderens henvendelse.  

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at han efter modtagelsen af anmeldelsen 

havde en telefonsamtale med forurettede. Forurettede oplyste, at det intet 

havde med ham at gøre. Pastor Niels Engelbrecht ringede også til forurettedes 

mor, som oplyste, at hun ikke kendte til sagen. 

 

7-2-6. Politianmeldelse 

 

Der foreligger ikke skriftligt materiale om en politianmeldelse i sagen.  

 



 

 

Dok 7592-1/del2.doc 129  

 

 

8. SAG 8 

 

8-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i december 

2009. 

 

Forurettede har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen. 

 

Forurettede har oplyst, at forurettede i forbindelse med sin værnepligt i de-

cember 1967 tog forbindelse til nogle ordenspræster ved en kirke nord for 

[bynavn]. Forurettede kom ofte hos ordenspræsterne og fik en venlig og kor-

rekt behandling. En af præsterne (Krænkeren) fortalte, at han ville ophøre 

med at være præst, og at han skulle giftes. 

 

Forurettede besøgte i 1968 Krænkeren i Krænkerens og hustruens lejlighed 

for at købe en gammel Velo Solex af Krænkeren. Krænkeren bød på en kop 

kaffe, idet Krænkerens hustru var på arbejde. Herefter begyndte Krænkeren 

at kysse forurettede og opfordrede forurettede til oralsex. Forurettede sled sig 

løs og stak af fra lejligheden. Herefter så forurettede aldrig Krænkeren igen. 

Forurettede var på daværende tidspunkt 21 år. 

 

8-2. Krænkerens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Krænkeren fratrådte som præst i 1968 og udrejste af Danmark til udlandet 1. 

februar 1974. Der foreligger ikke bemærkninger til anmelders beskrivelse af 

krænkelsen fra Krænkerens side. 

 

Under hensyntagen til at forurettede var 21 år på krænkelsestidspunktet, og 

at Krænkeren var fratrådt som præst på krænkelsestidspunktet, er der ikke 

søgt rettet henvendelse til Krænkeren med henblik på at gennemføre et inter-

view. 

 

8-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 
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8-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Af den skriftlige henvendelse fra forurettede fremgår ikke, om forurettede har 

henvendt sig til Den Katolske Kirke i Danmark vedrørende krænkelsen forud 

for december 2009.  

 

8-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 

Danmarks side forud for forurettedes henvendelse i december 2009.  

 

8-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse til Københavns Politi 19. april 2010. 

 

Politiet besluttede 31. maj 2010 at indstille efterforskningen med henvisning 

til, at der var indtrådt forældelse. 
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9. SAG 9 

 

9-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 2010 af en person, 

der var sygeplejerske på et hospice. 

 

Ifølge anmeldelsen henvendte et norsk ægtepar sig på hospice, formentlig i 

2007. Manden (forurettede) oplyste, at han som ca. 5-årig i midten af 

1950’erne havde oplevet seksuelle krænkelser begået af en munk (”Munken”) 

under en indlæggelse på en klinik (øre/næse/hals), der blev drevet af munke i 

den ejendom, der senere blev anvendt til hospice. Anmelder fik ikke navnet 

på Munken eller forurettede.  

 

9-2. Munkens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Da det ikke har været muligt at få oplyst Munkens navn, har det ikke været 

muligt at indhente Munkens bemærkninger til anmelders beskrivelse. 

 

9-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Den sygeplejerske, som tog imod det norske ægtepar, talte bl.a. med dem 

om Den Katolske Kirke i Danmarks beredskabsplan over for seksuelle kræn-

kelser og psykologhjælp og gav dem nummeret på Bispekontoret. 

 

Endvidere orienterede sygeplejersken Pater A om sagen. 

 

9-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Anmelder har oplyst, at Pater A kontaktede biskop Kozon få dage senere. Bi-

skop Kozon ringede til sygeplejersken for at indhente nærmere oplysninger 

om sagen. Biskop Kozon fik i denne forbindelse de oplysninger, som fremgår 

af sygeplejerskens skriftlige anmeldelse i sagen. Den Katolske Kirke i Dan-

mark har fået kendskab til sagen i 2007. 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at forurettede kontaktede Bispekontoret 

og/eller biskoppen efter mødet med sygeplejersken. 
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9-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han ikke foretog sig noget på baggrund af hen-

vendelsen fra anmelder, herunder forsøgte at få kontakt til forurettede, idet 

forurettedes identitet ikke kunne fastslås. 

 

De sidste munke forlod ifølge biskop Kozon klostret omkring 1980, og alle er i 

dag for længst døde.  

 

9-6. Politianmeldelse 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har oplyst, at der blev indgivet politianmeldelse 

16. april 2010. 
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10. SAG 10 

 

10-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i marts 2010 af forurette-

de. 

 

Forurettede har ikke ønsket at lade sig interviewe i forbindelse med undersø-

gelsen. 

 

I den skriftlige anmeldelse til Den Katolske Kirke i Danmark har forurettede 

oplyst følgende: 

 

Forurettedes familie var tilknyttet en lille menighed af [nationalitet A] flygt-

ninge, der blev betjent af en præst fra [land A] (”Præsten”), der var tilknyttet 

flere menigheder i Skandinavien. 

 

De seksuelle krænkelser fandt sted i 1971 – 72, da forurettede var 11 – 12 år. 

Krænkelserne fandt sted i en kirke, i forurettedes hjem og på en sommerlejr i 

udlandet. Præsten var tilknyttet sommerlejren som børne-/ungdomspræst. 

 

Første krænkelse foregik i kirken og bestod i, at forurettede skulle berøre 

Præstens erigerede lem gennem lommen i præstekåben. Præsten befamlede 

endvidere forurettede over hele kroppen.  

 

Krænkelserne i hjemmet foregik, når Præsten passede forurettede og foruret-

tedes søskende. Præsten lagde sig i forurettedes seng, og forurettede skulle 

onanere Præstens erigerede lem, mens Præsten stak fingrene ind i forurette-

des vagina.  

 

Krænkelserne på sommerlejren skete ifølge forurettede mod flere piger fra 

forskellige lande, der blev udsat for krænkelser i forbindelse med skrifte. Det 

har ikke været muligt at identificere de pågældende personer, da forurettedes 

henvendelse ikke indeholdt navne på dem, og forurettede ikke har ønsket at 

lade sig interviewe. 

 

Forurettedes søster har ifølge forurettede også været udsat for krænkelser af 

Præsten bestående i befamlinger intime steder, da søsteren var ca. 8 år 
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gammel. Forurettedes søster har ikke ønsket at lade sig interviewe. 

 

10-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten afgik ved døden omkring 2005, og der foreligger derfor ikke be-

mærkninger fra Præsten til anmelders beskrivelse. 

 

10-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Ifølge akter modtaget fra Den Katolske Kirke i Danmark var Præsten fra 1970 

knyttet til Den Katolske Kirke i [land B] frem til 1990, hvor Præsten vendte 

tilbage til [land A], hvor han efter de foreliggende oplysninger var tilknyttet 

Den Katolske Kirke frem til sin død. 

 

I forbindelse med at forurettede skulle konfirmeres som voksen, havde foru-

rettede en række samtaler i 2003/2004 med Pater A. 

 

Pater A har oplyst, at forurettede under samtalerne fortalte, at hun som barn 

havde været udsat for en eller flere krænkelser fra Præsten. Forurettede op-

søgte ikke Pater A for at fortælle om krænkelserne, men oplysningerne kom 

frem under de samtaler, der er en normal del af konfirmationsforberedelsen. 

Forurettede og Pater A drøftede ikke, at Pater A skulle gå videre med oplys-

ningerne. Dette havde ifølge Pater A sammenhæng med, at Præsten var ud-

rejst fra Danmark mange år tilbage, og Pater A formodede også, at Præsten 

var død på tidspunktet for samtalerne. Herudover var det Pater A’s opfattelse, 

at forurettede var kommet over krænkelserne på en god måde. 

 

Pater A gik ikke videre med sagen til biskoppen. Dette har Pater A begrundet 

med, at dette på ingen måde var fremkommet som et ønske fra forurettede, 

og at Pater A vurderede, at der ikke var et behov for at kontakte biskoppen, 

da der på grund af Præstens udrejse fra Danmark og mulige død ikke eksiste-

rede nogen risiko for en gentagelse. Pater A opfordrede heller ikke forurettede 

til at kontakte politiet, da sagen efter Pater A’s opfattelse formodentlig ville 

blive henlagt. Endelig var det Pater A’s indtryk, at forurettedes oplevelser i 

lang tid havde forpestet forurettedes forhold til Den Katolske Kirke i Danmark, 

men at det ikke længere var tilfældet, siden en konfirmation nu kom på tale. 

Pater A vurderede derfor, at forurettede ikke længere personligt led under op-

levelserne i svær grad. 
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10-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Som redegjort for i 10-3 fik Pater A i 2003/2004 viden om krænkelserne, men 

Pater A gik ikke videre med oplysningerne til biskoppen. 

 

Forurettede har oplyst, at forurettede herudover har fortalt om krænkelserne 

til to katolske præster. 

 

Der var dels tale om en [nationalitet A] præst bosiddende i [land C], og sam-

talen fandt sted ca. 1976 på en børnelejr i udlandet. Det har ikke været mu-

ligt at identificere denne præst, hvis navn ikke er oplyst. 

 

Dels har forurettede fortalt om krænkelserne til Pater B på en katolsk uddan-

nelsesinstitution i Danmark omkring 1977. Pater B er nu afgået ved døden. 

  

Forurettede anførte således i sin skriftlige anmeldelse til Den Katolske Kirke i 

Danmark: 

 

”Jeg har personligt fortalt om overgrebene til tre katolske præster i ti-

dens løb. Reaktionen var fuldstændig ens hver gang: flakkende blikke, 

temaskift, og sagen blev aldrig nævnt igen.” 

 

For så vidt angår sine samtaler med Pater A anførte forurettede: 

 

”Han fravalgte også at tro på mig/handle ansvarligt på oplysningerne.”  

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at forurettedes samtaler med tre forskelli-

ge præster om krænkelserne har ført til, at Den Katolske Kirke i Danmarks le-

delse er blevet orienteret om krænkelserne. 

 

Endelig har forurettede fortalt sine forældre om krænkelserne omkring 2000. 

Dette medførte, at forældrene ifølge forurettede skrev et brev til biskoppen i 

[land] og fortalte om krænkelserne og bad om, at den pågældende præst 

fremover ikke skulle have kontakt med børn. Ifølge forurettede svarede den 

pågældende biskop, at sagen var juridisk forældet, og at forurettede skulle 

ransage sin sjæl for usande anklager/løgne. 
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10-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om nogen sagsbehandling i forhold til foruret-

tede eller Præsten forud for forurettedes henvendelse til pastor Niels Engel-

brecht i marts 2010. 

 

10-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse 19. april 2010.  

 

Politiet besluttede 31. maj 2010 at indstille efterforskningen med henvisning 

til, at der var indtrådt forældelse. 
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11. SAG 11 

 

11-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt af forurettede til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 

2010. 

 

Forurettede har oplyst, at han i begyndelsen af 1970’erne som 10 – 13-årig 

udførte tjeneste som ministrant og sakristan i en kirke i [bynavn]. Forurettede 

var tæt knyttet til præsten ("Præsten") i den pågældende kirke og opholdt sig 

ofte hos Præsten i dennes bolig, hvor han havde sit eget værelse. Forurettede 

boede sammen med sin mor og to søskende. 

 

En dag i begyndelsen af 1970’erne, muligvis om eftermiddagen, muligvis om 

aftenen, oplevede han, at Præsten lå i sengen hos ham og befamlede ham. 

Ifølge forurettede skete der ikke penetration. Disse seksuelle aktiviteter fore-

gik over en periode. 

 

På et tidspunkt i denne periode fortalte forurettede sin mor om Præstens 

krænkelser. Herefter blev enhver forbindelse med Præsten afbrudt. 

 

Forurettede er ikke klar over, hvorvidt forurettedes mor rettede henvendelse 

til Den Katolske Kirke i Danmark eller til andre i anledning af krænkelserne. 

 

Forurettedes mors beskrivelse:  

 

Forurettedes mor har oplyst, at de var tilknyttet den pågældende kirke i mid-

ten af 1970’erne. 

 

Forurettede var knyttet til kirken som ministrant. Præsten kom i familiens 

hjem og passede indimellem børnene. I marts måned i året for krænkelsen 

blev forurettedes mor kaldt til Jylland, da hendes far lå for døden. Forurette-

des to søskende kunne overnatte hos en veninde, mens forurettede skulle 

overnatte hos Præsten. 

 

Ca. 4 uger efter faderens død fortalte forurettede, at Præsten havde voldtaget 

ham, mens moderen var i Jylland i forbindelse med faderens død. Forurettede 

fortalte endvidere, at dette var sket flere gange. 
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Forurettedes mor kontaktede herefter Præsten og bad ham om at komme på 

besøg. Under dette besøg fortalte hun Præsten om, hvad forurettede havde 

fortalt hende, og Præsten erkendte, at han havde foretaget krænkelserne, og 

at dette var forkert. 

 

Forurettedes mor har ikke ønsket at indgive politianmeldelse.  

 

11-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har oplyst, at han mødte forurettede, da forurettede var 12 år, og 

forurettede var glad for at komme i kirken som ministrant. Forurettede kom 

nærmest dagligt hos Præsten og lavede sine lektier, hjalp til mv. Det er mu-

ligt, at forurettede overnattede i Præstens lejlighed, men de sov ikke sammen. 

Der var flere soveværelser i lejligheden. Præsten og forurettede havde aldrig 

seksuelt samvær. 

 

Præsten har oplyst, at en dag var Præsten og forurettede i brusebad sammen, 

men der var ikke tale om seksuelt samvær – højst et klap bagi. Ifølge Præ-

sten fortalte forurettede tilsyneladende sin mor, at forurettede havde leget 

sexlege med Præsten.  

 

Vedrørende samtalen med forurettedes mor har Præsten oplyst, at dette var 

den eneste lejlighed, hvor Præsten besøgte forurettedes hjem. Forurettedes 

mor spurgte, hvad der var sket, og Præsten oplyste, at de blot havde været i 

brusebad, og at der ikke havde været tale om sex. Efter samtalen mellem 

Præsten og forurettedes mor fortsatte forurettede med at komme hos Præ-

sten i præstegården som hidtil. 

 

I øvrigt har Præsten taget afstand fra forurettedes og moderens forklaring på 

alle punkter bortset fra, at det var muligt, at forurettede overnattede hos 

Præsten, da forurettedes mor skulle til Jylland i forbindelse med sin fars syg-

dom. 

 

Præsten har oplyst, at han blev kæreste med en kvinde omkring årsskiftet i 

året for den hævdede krænkelse. Præsten og kvinden giftede sig i foråret i 

året for den hævdede krænkelse. Et par uger forud for brylluppet talte Præ-

sten med daværende biskop Martensen om ægteskabsplanerne. I forlængelse 

af samtalen med daværende biskop Martensen anmodede Præsten om at bli-
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ve frigjort fra sine løfter. 

 

11-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

11-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Ifølge forurettedes mor kontaktede hun i 1975 efter samtalen med Præsten 

Pater A. Pater A tilkendegav, at der skulle skrides ind over for Præsten. Foru-

rettedes mor understregede over for Pater A, at forurettede ikke ønskede en 

retssag eller lignende. Forurettedes mor hørte kort efter, at Præsten havde 

forladt Den Katolske Kirke i Danmark og var blevet gift med en kvinde. Pater 

A er død.   

 

Senere i 1975 kom forurettedes mor på retræte på et kloster, hvor hun fortal-

te daværende biskop Martensen om krænkelsen. Daværende biskop Marten-

sen gav, ifølge forurettedes mor, udtryk for, at han tidligere havde hørt om 

krænkelser fra Præstens side fra Pater A, men at han ikke var klar over, hvem 

der var den forurettede. 

 

Forurettedes mor har oplyst, at hun i slutningen af 1970’erne/begyndelsen af 

1980’erne fortalte en ansat på Bispekontoret (Person B), der hjalp hende med 

at læse korrektur på en oversættelse af en bog, om de krænkelser, som foru-

rettede havde været udsat for. Person B er død. 

 

Forurettedes mor har oplyst, at hun i 2009 var i København i forbindelse med 

Pater C’s jubilæum. Ved dette besøg fortalte hun Pater C om krænkelserne. 

Pater C blev meget vred over at høre om krænkelserne. Besøget fandt sted 

kort før Pater C’s død. 

 

Forurettede har oplyst, at forurettede i 2003 – 04 rettede henvendelse til Pa-

ter D i forbindelse med, at forurettede ønskede at blive udmeldt af Den Katol-

ske Kirke i Danmark. Forurettede orienterede ikke Pater D om de krænkelser, 

han havde været udsat for. Ifølge forurettede var Pater D ikke særlig interes-

seret i forurettedes bevæggrunde for at udmelde sig af Den Katolske Kirke i 

Danmark. 
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Forurettede rettede herefter telefonisk henvendelse til Bispekontoret i Køben-

havn, hvor Person B tog telefonen. Forurettede redegjorde for sit ønske om at 

blive udmeldt af Den Katolske Kirke i Danmark og baggrunden herfor, herun-

der de krænkelser forurettede havde været udsat for. Efter forurettedes erin-

dring udtalte Person B herefter: ”Vi har hele tiden haft kendskab til forholdet.”  

 

Daværende biskop Martensen kunne som følge af svækkelse på interviewtids-

punktet ikke udtale sig om sagen. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at oplysningerne, der måtte være modtaget af Per-

son B, ikke blev givet videre til biskop Kozon. Person B havde de sidste år en 

sekretærfunktion på Bispekontoret og arbejdede også på Pastoralcentret. Tid-

ligere havde Person B været aktiv præst og medbroder til Præsten indtil 1970 

– 1971. Person B er død for år tilbage. Biskop Kozon har yderligere oplyst, at 

han ikke har modtaget information om krænkelserne fra Pater A, som døde, 

før biskop Kozon blev biskop. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at en kvinde i menigheden, som var ven-

inde til forurettedes mor, i 1970’erne fortalte pastor Niels Engelbrecht, der på 

det tidspunkt var almindeligt medlem af Den Katolske Kirke i Danmark, om en 

dreng (der blev ikke nævnt noget navn), der havde været udsat for seksuelle 

krænkelser af præsten i en nærmere angivet kirke.  

 

11-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark har fore-

taget nogen sagsbehandling i relation til forurettede eller Præsten vedrørende 

seksuelle krænkelser forud for 2010. 

 

Præsten var fratrådt som præst på det tidspunkt, hvor daværende biskop 

Martensen og Person B på Bispekontoret blev orienteret om krænkelserne. 

 

11-6. Politianmeldelse 

 

Sagen blev anmeldt til Københavns Politi i foråret 2010. 

 

Politiet besluttede 31. maj 2010 at indstille efterforskningen med henvisning 

til, at der var indtrådt forældelse. 
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12. SAG 12 

 

12-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede ved e-mail 

af 24. marts 2010. 

 

Forurettede har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen. 

 

I anmeldelsen har forurettede oplyst, at hun i 1970’erne var elev på en ka-

tolsk skole, hvor forurettede blev udsat for seksuelle krænkelser af en nonne 

(”Nonnen”), der underviste på skolen. 

 

Forurettede var den eneste katolik i 1. og 2. klasse og fik derfor eneundervis-

ning i kristendom. Krænkelserne fandt sted i forbindelse med kristendomsun-

dervisningen, hvor forurettede må antages at have været 7 – 8 år. Krænkel-

serne bestod i, at forurettede skulle sidde på skødet og tungekysse med Non-

nen samt røre ved Nonnens bryster uden på kjolen. 

 

12-2. Nonnens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Nonnen er død i midten af 1990’erne. Der foreligger derfor ikke bemærknin-

ger fra Nonnen til forurettedes beskrivelse af krænkelsen. 

 

12-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

12-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Der foreligger ikke oplysninger, der indikerer, at Den Katolske Kirke i Dan-

mark er blevet bekendt med krænkelserne før anmelders henvendelse i marts 

2010. 

 

12-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 
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Danmarks side i forhold til Nonnen eller forurettede forud for forurettedes 

henvendelse i marts 2010.  

 

12-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse i foråret 2010. 

 

Politiet besluttede 31. maj 2010 at indstille efterforskningen med henvisning 

til, at der ikke var en rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som for-

følges af det offentlige, var begået, samt at der var indtrådt forældelse. 
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13. SAG 13 

 

13-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i marts 

2010. 

 

Forurettede har ikke besvaret Undersøgerens henvendelser om at deltage i 

undersøgelsen. 

 

Ifølge forurettedes anmeldelse var han elev på en katolsk uddannelsesinstitu-

tion i 1985 – 1988, hvor forurettede må antages at have været 16 – 19 år. 

Krænkelserne blev begået af en katolsk præst, der fungerede som engelsklæ-

rer på uddannelsesinstitutionen. 

 

Krænkelserne bestod i, at Præsten på insisterende vis tilbød forurettede at 

tage billeder af forurettede, og forurettede blev bedt om at følge med Præsten 

ned til et kammer, hvor der var mange billeder af drenge i bar overkrop. Der 

forekom ikke fysiske tilnærmelser. 

 

13-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Undersøgeren har rettet henvendelse til Præsten, der i dag er bosiddende i 

udlandet. I den forbindelse har Undersøgeren modtaget svar fra en advokat 

på vegne af Præstens ordenssamfund i det pågældende land. Advokaten har 

oplyst, at Præsten ikke kender forurettede og ikke har mulighed for at oplyse 

nærmere om sagen. Endvidere har advokaten oplyst, at Præsten i dag er i 

90’erne og ikke i stand til at gennemføre et telefoninterview. 

 

13-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

13-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark har haft 

kendskab til krænkelsen forud for forurettedes henvendelse til Den Katolske 
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Kirke i Danmark i marts 2010. 

 

13-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark har fore-

taget sagsbehandling i forhold til Præsten eller forurettede forud for forurette-

des henvendelse i marts 2010.  

 

13-6. Politianmeldelse 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har oplyst, at der blev indgivet politianmeldelse 

16. april 2010. 
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14. SAG 14 

 

14-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i foråret 

2010. 

 

Forurettede har i anmeldelsen til Den Katolske Kirke i Danmark oplyst, at for-

urettede gik på en katolsk skole fra 1. – 8. klasse, dvs. fra 1976 til 1984/85. 

Religionsundervisningen på skolen startede i 1. klasse og indebar bl.a., at 

eleverne skulle skrifte regelmæssigt på en præsts (”Præsten”) kontor i præ-

stegården, der lå ved siden af skolen. Eleverne ventede samlet i venterummet 

foran Præstens kontor og blev kaldt ind enkeltvis for at skrifte. I de første år 

oplevede forurettede ikke ubehagelige oplevelser i forbindelse med skriftemå-

lene. 

 

Da forurettede blev i 11 – 12-års alderen, dvs. i 1980 – 81, begyndte Præsten 

at stille seksuelt relaterede spørgsmål, som f.eks. om forurettede masturbe-

rede, hvordan forurettede masturberede, hvad forurettede tænkte på under 

masturbation o.lign. Hvis forurettede ikke besvarede spørgsmålene, havde 

Præsten en tendens til at presse på for et svar, f.eks. med en bemærkning 

om, at ”sådan noget gør alle raske drenge da” el.lign. Præsten var under dis-

se skriftemål jovial, gik typisk rundt i lokalet og ”kom til” at røre ved foruret-

tede på en måde, som forurettede fandt ubehagelig, herunder berøringer i 

skridtet. 

 

Indtil 6. eller 7. klasse var der ikke mulighed for at nægte at deltage i disse 

skriftemål. Herefter blev det frivilligt at deltage, og da valgte forurettede ikke 

at deltage i yderligere skriftemål. 

 

14-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten er død omkring 2000. Der foreligger derfor ikke bemærkninger fra 

Præsten til forurettedes beskrivelse. 

 

14-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Forurettedes forældre har oplyst, at de er bekendt med, at udnævnelsen af 
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Præsten i 1970 som sognepræst blev accepteret af menighedsrådet under den 

forudsætning, at Præsten ikke måtte have med børn eller unge at gøre, men 

forurettedes forældre har ikke konkret viden om, hvad der var baggrunden for 

dette. 

 

Forurettedes forældre har endvidere oplyst, at daværende biskop Martensen 

forud for udnævnelsen af Præsten til sognepræst havde haft et møde med 

menighedsrådet for at drøfte udnævnelsen af Præsten. 

 

Daværende biskop Martensen kunne som følge af svækkelse på interviewtids-

punktet ikke udtale sig om sagen. 

 

Den første formand (Person A) for det pågældende menighedsråd, der blev 

oprettet i 1972, har oplyst, at Præsten var udnævnt, da han indtrådte i me-

nighedsrådet. Person A har ikke hørt om eller deltaget i et møde mellem med-

lemmer af menigheden og daværende biskop Martensen vedrørende udnæv-

nelsen af Præsten. 

 

Et tidligere medlem af menighedsrådet (Person B) har oplyst, at Præsten var 

udnævnt, da hun indtrådte i menighedsrådet i 1975. 

 

14-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Mens forurettede var barn/ung, fortalte forurettede ikke andre – hverken for-

ældre eller klassekammerater – om Præstens adfærd. Da både forurettede og 

forurettedes to år yngre søster fra starten af 1980’erne holdt sig væk fra kir-

ken, fik forurettedes forældre en følelse af, at noget var galt, men de var ikke 

klar over hvad.  

 

Forurettede har oplyst, at forurettede i forbindelse med et guldbryllup i 2001 

eller 2002 havde en samtale med Pater A og i den forbindelse kom ind på år-

sagen til forurettedes brud med Den Katolske Kirke i Danmark, herunder om 

oplevelserne med Præsten. 

 

Pater A har oplyst, at han i forbindelse med guldbryllupsfesten aftalte med 

forurettedes mor, at han skulle tage en samtale med forurettede om oplevel-

serne med Præsten nogle dage senere. 
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Biskop Kozon har oplyst, at Pater A kontaktede ham telefonisk før Pater A’s 

samtale med forurettede. Der var tale om en henvendelse til orientering – ik-

ke en henvendelse, der umiddelbart skulle handles på. 

 

Forurettede har oplyst, at han et par dage senere havde samtalen med Pater 

A i forurettedes lejlighed. Ifølge forurettede antydede Pater A i den forbindel-

se, at der var andre lignende sager vedrørende Præsten. Pater A gav også ud-

tryk for, at forurettede burde overveje, om han skulle søge hjælp fra Den Ka-

tolske Kirke i Danmark, f.eks. i form af psykologbistand eller økonomisk kom-

pensation. Det var ikke klart for forurettede, om der var tale om et egentligt 

tilbud fra Den Katolske Kirke i Danmarks side eller Pater A’s personlige råd. 

Ifølge forurettede gav Pater A under besøget ikke udtryk for, at han agtede at 

foretage sig yderligere vedrørende Præsten. Forurettede gav heller ikke over 

for Pater A udtryk for, at der burde gøres noget konkret. 

 

Pater A har oplyst, at han bl.a. fortalte forurettede, at han eventuelt kunne gå 

videre med sagen til biskoppen. Ifølge Pater A svarede forurettede, at foruret-

tede ikke følte, at der var noget at gå videre med. Pater A følte sig beroliget 

over, at der ikke var tale om ”noget voldsomt”. 

 

Efter samtalen med forurettede ringede Pater A igen til biskop Kozon og ori-

enterede biskoppen om, hvad forurettede havde fortalt. Hverken Pater A eller 

biskop Kozon kan huske konklusionerne på denne samtale, eller om der blev 

iværksat nogen tiltag.  

 

14-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at biskop Kozon foretog noget i sagen ef-

ter Pater A’s orientering om samtalen med forurettede. Pater A har ikke oplyst 

om sagsbehandling efter sin samtale med forurettede og biskop Kozon. Foru-

rettede har oplyst, at der efter Pater A’s besøg ikke skete yderligere i sagen. 

Det antages, at Den Katolske Kirke i Danmark ikke har foretaget nogen sags-

behandling før forurettedes henvendelse til Den Katolske Kirke i Danmark i 

marts 2010. 

 

14-6. Politianmeldelse 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har oplyst, at der blev indgivet politianmeldelse 

16. april 2010. 
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15. SAG 15 

 

Den Katolske Kirke i Danmark og Undersøgeren har modtaget tre anmeldelser 

vedrørende denne præst (”Præsten”). 

 

De individuelle sagsforløb vil i det følgende blive beskrevet hver for sig ved 

anvendelse af samme systematik som i de øvrige sager. 

 

15-1. Sag 15-1 

 

15-1-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettedes søster i 

marts 2010. 

 

Forurettedes søster har ikke besvaret Undersøgerens henvendelser om at del-

tage i undersøgelsen. 

 

Præsten havde et embede som præst ved en kirke og virkede også som lærer 

på en katolsk skole, hvor forurettede var elev. Ifølge anmeldelsen skete 

krænkelserne i forbindelse med lærergerningen tidligt i 1960'erne. Forurette-

de begik selvmord i midten af 1980’erne, kort efter at forurettede havde for-

talt sin mor om krænkelserne. Forurettede nåede ikke at give en detaljeret 

beskrivelse af, hvad krænkelserne havde bestået i. Ifølge anmelder var kræn-

kelserne af forurettede som barn en medvirkende årsag til, at forurettede se-

nere tog sit eget liv.  

 

15-1-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten er død omkring 2005. Der foreligger derfor ikke bemærkninger fra 

Præsten til anmelders beskrivelse.  

 

15-1-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 
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15-1-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Der foreligger ikke oplysninger om henvendelser til Den Katolske Kirke i Dan-

mark vedrørende krænkelserne forud for forurettedes søsters henvendelse til 

Den Katolske Kirke i Danmark i marts 2010.  

 

15-1-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 

Danmarks side forud for forurettedes søsters henvendelse i marts 2010.  

 

15-1-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse i foråret 2010. 

 

Politiet besluttede at indstille efterforskningen 31. maj 2010 med henvisning 

til, at der var indtrådt forældelse. 

 

15-2. Sag 15-2 

 

15-2-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i april 2010. 

 

Forurettede startede på en katolsk skole i 1957, hvor forurettede var 7 år. I 

perioden mens forurettede gik i 2. – 3. klasse (dvs. i 1958 – 59), hvor foru-

rettede var 8 – 9 år, blev forurettede udsat for fire seksuelle krænkelser af in-

spektøren på skolen, der også var præst (”Præsten”). Forurettede har beskre-

vet de fire seksuelle krænkelser således: 

 

Første krænkelse fandt sted i 2. klasse. Forurettede var sendt uden for døren 

på gangen, og Præsten kom og hentede forurettede op til sit kontor. Præsten 

bad forurettede om at vælge i et bundt af spanskrør, hvilket et afstraffelsen 

skulle ske med. Forurettede fik at vide af sin bror, at når forurettede skulle 

have spanskrør, så skulle forurettede vælge en tyk/mellem, ellers ville Præ-

sten bare tage det tyndeste spanskrør. Præsten havde til forurettede 

sagt: ”Den tykke slår, den tynde svirper”. Herefter gav Præsten forurettede 
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mange slag med det valgte spanskrør på forurettedes bare numse. Efter at 

Præsten var færdig med at slå, kontrollerede han, om forurettedes lem var 

blevet erigeret som følge af slagene. Derefter skulle forurettede lægge sig på 

knæ og skrifte samt modtage ”Herrens velsignelse”. 

 

Anden krænkelse fandt også sted i 2. klasse. Forurettede var sendt uden for 

døren på gangen, og Præsten kom og hentede ham op til sit kontor. Præsten 

bad forurettede om at vælge i et bundt af spanskrør, hvilket et afstraffelsen 

skulle ske med. Forurettede huskede, hvad hans bror havde fortalt ham: ”Den 

tykke slår, den tynde svirper”. Herefter gav Præsten forurettede mange slag 

med det valgte spanskrør. Efter at Præsten var færdig med at slå, kontrolle-

rede han, om forurettedes lem var erigeret, hvilket det ikke var. Herefter for-

talte Præsten om, hvordan et lem bliver erigeret, hvorefter han udførte oral-

sex på forurettede. Derefter skulle forurettede lægge sig på knæ på gulvet og 

skrifte samt modtage ”Herrens velsignelse”, hvilket gav forurettede opfattel-

sen af, at det passerede var forurettedes egen skyld. Præsten truede ham 

endvidere til tavshed. 

 

Tredje krænkelse fandt sted i 2. eller 3. klasse. Forurettede var sendt uden 

for døren på gangen, og Præsten kom og hentede ham op til sit kontor. Præ-

sten bad forurettede om at vælge i et bundt af spanskrør, hvilket et afstraffel-

sen skulle ske med. Forurettede huskede også denne gang, hvad hans bror 

havde fortalt ham: ”Den tykke slår, den tynde svirper”. Herefter gav Præsten 

forurettede mange slag med det valgte spanskrør. Efter at Præsten var færdig 

med at slå, kontrollerede han, om forurettedes lem var erigeret, hvilket det 

ikke var. Herefter tvang Præsten forurettede til gensidig oralsex. Derefter 

skulle forurettede lægge sig på knæ på gulvet og skrifte samt modtage ”Her-

rens velsignelse”, hvilket gav forurettede opfattelsen af, at det passerede var 

forurettedes egen skyld. Præsten truede ham endvidere til tavshed. 

 

Fjerde krænkelse fandt sted i 3. klasse. Forurettede var sendt uden for døren 

på gangen, og Præsten kom og hentede ham op til sit kontor. Præsten bad 

forurettede om at vælge i et bundt af spanskrør, hvilket et afstraffelsen skulle 

ske med. Ligeledes kunne forurettede huske, hvad broderen havde sagt: ”Den 

tykke slår, den tynde svirper”.  Herefter gav Præsten forurettede mange slag 

med det valgte spanskrør. Efter at Præsten var færdig med at slå, kontrolle-

rede han, om forurettedes lem var erigeret, hvilket det ikke var. Herefter for-

søgte Præsten at gennemføre et analt samleje med forurettede, hvilket ikke 

lykkedes. Derefter skulle forurettede lægge sig på knæ på gulvet og skrifte 
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samt modtage ”Herrens velsignelse”, hvilket gav forurettede opfattelsen af, at 

det passerede var forurettedes egen skyld. Præsten truede ham endvidere til 

tavshed. 

 

Ved en senere lejlighed forsøgte Præsten at få fat i forurettede på gangen for 

at tage ham med på kontoret, men dette blev opdaget af en søster på skolen, 

som blev meget gal på Præsten og bad ham gå i kirke og skrifte sine synder. 

 

Forurettede har oplyst, at det sidste krænkelsesforsøg fra Præstens side var 

en episode på skolens legeplads. Forurettede råbte ”Fingrene væk”, da Præ-

sten prøvede at røre ved ham. Episoden udspillede sig, mens der var mange 

andre børn til stede. Episoden udviklede sig derfor ifølge forurettede ikke til 

en krænkelse. 

 

Forurettede har oplyst, at han dumpede i 3. klasse, fordi han var indlagt på 

sanatorium og børnehospital i en periode, hvilket var en direkte følge af de 

seksuelle krænkelser. Under forurettedes skoleforløb var forurettede indlagt 

mindst tre gange på et sanatorium og børnehospital. 

 

15-2-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten er død omkring 2005. Der foreligger derfor ikke bemærkninger fra 

Præsten til forurettedes beskrivelse. 

 

15-2-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Forurettede er bekendt med, at andre drenge fik mange tæsk af Præsten. 

 

Forurettede har oplyst, at pastor Niels Engelbrecht har oplyst ham om, at Pa-

stor A, der var lærer på den pågældende skole omkring 1968 – 1972, for-

mentlig havde begået seksuelle krænkelser af homoseksuel karakter – dog 

formentlig ikke over for børn og unge under 18 år. Dette var ifølge forurette-

de allerede rygtedes flere år tidligere. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at Den Katolske Kirke i Danmark alene 

har fået underretning om, at Pastor A havde bedt en af sine mandlige elever 

om lov til at fotografere ham med nøgen overkrop. 

 

 



 

 

Dok 7592-1/del2.doc 152  

 

 

15-2-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Da forurettede forlod Den Katolske Kirke i Danmark som 18-årig, fortalte han 

ikke, hvad der var årsagen hertil. Forurettede har oplyst, at han første gang 

fortalte om krænkelserne til en psykolog i 1979. Forurettede fortalte sin kone 

om krænkelserne i 1990. Omkring 2000 fortalte forurettede om krænkelserne 

til sin mor, som på dette tidspunkt var 85 år. Ellers har forurettede ikke for-

talt nogen om krænkelserne før anmeldelsen til Den Katolske Kirke i Danmark 

i 2010. 

 

Forurettede har oplyst, at det efter hans opfattelse må have været klart for de 

øvrige ansatte på skolen, at der var noget ”galt” med Præsten. 

 

15-2-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Forurettede har oplyst, at Præsten blev sendt til udlandet i midten af 

1960’erne, men de nærmere omstændigheder og baggrunden herfor kender 

forurettede ikke til. Forurettede har fået oplysningen fra pastor Niels Engel-

brecht i 2010. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har i den forbindelse oplyst, at Præsten var på studi-

er i udlandet i midten af 1960’erne. Af Præstens personalemappe fra Præ-

stens ordenssamfund fremgår i et brev fra viceprovincialen, at studieopholdet 

havde været planlagt længe med henblik på at befri Præsten fra byrden af at 

være skoleleder i længere tid. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han ikke er bekendt med, hvem der forestod Præ-

stens forflyttelse til udlandet i midten af 1960’erne – eller baggrunden herfor. 

 

Biskop Kozon har i den forbindelse oplyst, at han kun har kendt Præsten som 

en gammel mand – og ikke særlig godt. Biskop Kozon har ikke hørt rygter om 

Præsten vedrørende seksuelle anklager – alene om Præstens afstraffelsesme-

toder. 

 

Daværende biskop Martensen kunne som følge af svækkelse på interviewtids-

punktet ikke udtale sig om sagen. 
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Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling i øvrigt fra Den Katolske 

Kirke i Danmarks side vedrørende Præsten. 

 

15-2-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse i forbindelse med forurettedes henvendelse 

til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 2010. 

 

Politiet besluttede 31. maj 2010 at indstille efterforskningen med henvisning 

til, at Præsten var død, og at der var indtrådt forældelse. 

 

15-3. Sag 15-3 

 

15-3-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i april 2010. 

 

Forurettede har oplyst, at han fra 1953 og 7 år frem, fra han var 7, til han var 

14/15 år, gik på en katolsk skole. Præsten underviste på skolen. 

 

Forurettede deltog i 1954 i en sommerlejr, hvor han havde hjemve. Præsten 

tog derfor forurettede ind på sit værelse for at trøste ham. På værelset ona-

nerede Præsten, mens han holdt om forurettede. Forurettede forstod ikke, 

hvad der skete, og han blev pludselig smidt ud af Præstens værelse igen. 

 

De følgende 7 år blev forurettede slået af Præsten med spanskrør, nøglebundt 

og flad hånd. Der var ifølge forurettede tale om voldsom og meget hårdhæn-

det fysisk afstraffelse. Præsten forsøgte sig ikke senere med seksuelle aktivi-

teter i forhold til forurettede. 

 

15-3-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten er død omkring 2005. Der foreligger derfor ikke bemærkninger fra 

Præsten til forurettedes beskrivelse. 

 

15-3-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Forurettede mener ikke, at man har talt om Præstens seksuelle tilbøjeligheder 

blandt drengene på skolen. 
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15-3-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

I 2006 – 07 deltog forurettede i et julearrangement hos en nabo. Under en 

samtale med Pater A kom forurettede ind på Præsten. Pater A oplyste, at han 

kendte Præsten. Forurettede fortalte Pater A om episoden på sommerlejren. 

Pater A svarede hertil: ”Ja, det var jo hans svaghed.” Forurettede er sikker på, 

at bemærkningen faldt i relation til pædofile krænkelser. 

 

Forurettede har ikke rettet henvendelse til Den Katolske Kirke i Danmark om 

krænkelserne før ved anmeldelsen i april 2010, jf. 15-3-1. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at han også har gået på den pågældende 

skole, og at der på skolen blev sagt om Præsten, at han tog på folk. Præsten 

var også slem til at slå eleverne. Pastor Niels Engelbrecht er ikke bekendt 

med, om man vidste dette på Bispekontoret. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han kun har kendt Præsten som en gammel mand 

– og ikke særlig godt. Biskop Kozon har ikke hørt rygter om Præsten vedrø-

rende seksuelle anklager – alene om Præstens afstraffelsesmetoder. 

 

15-3-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der henvises til 15-2-5. 

 

15-3-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse i forbindelse med forurettedes anmeldelse 

til Den Katolske Kirke i Danmark i april 2010.  

 

Politiet besluttede 31. maj 2010 at indstille efterforskningen med henvisning 

til, at Præsten var død, og at der var indtrådt forældelse. 
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16. SAG 16 

 

16-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt af forurettede til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 

2010. 

 

Ifølge anmeldelsen gik forurettede midt i 1990’erne til konvertitundervisning 

hjemme hos Præsten. På daværende tidspunkt var forurettede voksen. 

 

Forurettede har oplyst, at Præsten en aften ved undervisningens afslutning 

forsøgte at tilbageholde forurettede. Præsten kyssede forurettede på håret, 

ansigt og hals og havde lagt to kondomer klar. I forbindelse med at Præsten 

blev forstyrret af telefonen, lykkedes det forurettede at slippe væk fra lejlig-

heden. Fra sin entredør råbte Præsten efter forurettede, at hun skulle komme 

til at fortryde det. 

 

16-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten er død for nogle år siden. Der foreligger derfor ikke bemærkninger 

fra Præsten til forurettedes beskrivelse.  

 

16-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

I perioden efter episoden med Præsten oplevede forurettede, at mange med-

lemmer af menigheden undgik hende, og hun formoder, at dette skyldes, at 

Præsten fortalte usandheder om hende i menigheden. Forurettede opsøgte 

Præsten i kirken 2 – 3 måneder efter episoden i lejligheden for at undersøge 

muligheden for at løse konflikten, men Præsten afviste hende. 

 

16-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Forurettede har oplyst, at en veninde i efteråret 1996 etablerede kontakt til 

pastor Niels Engelbrecht, der på det tidspunkt var præst i Ordrup. Pastor Niels 

Engelbrecht foreslog forurettede at skifte til en anden kirke. Forurettede har 

oplyst, at hun i detaljer beskrev krænkelsen over for pastor Niels Engelbrecht. 

Forurettede beskrev også den efterfølgende oplevelse af isolation i menighe-
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den over for pastor Niels Engelbrecht.  

 

Forurettede bad ikke pastor Niels Engelbrecht om, at der skulle "ske noget" 

med Præsten. Pastor Niels Engelbrecht foreslog ikke tiltag i forhold til Præsten, 

ligesom pastor Niels Engelbrecht ikke gjorde forurettede opmærksom på mu-

ligheden for at indgive politianmeldelse. Samtalen med pastor Niels Engel-

brecht havde ikke karakter af et skriftemål. Efter mødet med pastor Niels En-

gelbrecht hørte forurettede ikke yderligere fra Den Katolske Kirke i Danmark 

vedrørende sagen. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at forurettede henvendte sig til ham, fordi 

hun følte sig dårligt behandlet af Præsten og ønskede at skifte sognebånd, 

men at der ikke blev nævnt noget om en seksuel krænkelse i forbindelse med 

henvendelsen. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har endvidere oplyst, at en henvendelse om skift af 

sognebånd ikke var usædvanlig, da medlemmer af menigheden kunne være 

meget positive eller meget negative over for Præsten. Det var således ikke 

usædvanligt, at medlemmer af menigheden kontaktede et andet sogn for at 

skifte sognebånd. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at han på baggrund af den tidligere sam-

tale med forurettede blev meget overrasket, da han så forurettedes anmeldel-

se i foråret 2010.  

 

Der foreligger ikke oplysninger om yderligere henvendelser til Den Katolske 

Kirke i Danmark vedrørende krænkelsen forud for henvendelsen i foråret 2010. 

 

16-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 

Danmarks side – ud over pastor Niels Engelbrechts samtale med forurettede – 

forud for forurettedes henvendelse til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 

2010. 

 

I e-mail af 19. juni 2010 til biskop Kozon har forurettede rejst spørgsmålet 

om, hvad Den Katolske Kirke i Danmark ”overordnet har tænkt at gøre/yde 

for at kompensere ofrene for præsternes overgreb”. Efterfølgende sendte Stig 

Sørensen uddrag af den nye beredskabsplan til forurettede og meddelte med 
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henvisning hertil forurettede, at Den Katolske Kirke i Danmark kun udbetaler 

erstatning og godtgørelse for tort i henhold til dom, eller hvis det må anses 

for overvejende sandsynligt, at Den Katolske Kirke i Danmark vil blive pålagt 

et erstatningsansvar af domstolene. Dette vurderede Den Katolske Kirke i 

Danmark ikke at være tilfældet i nærværende sag. 

 

16-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse i foråret 2010. 

 

Politiet besluttede ifølge forurettede at indstille efterforskningen med henvis-

ning til, at Præsten var død. 
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17. SAG 17 

 

Den Katolske Kirke i Danmark og Undersøgeren har modtaget fire anmeldel-

ser vedrørende denne præst (”Præsten”). 

 

De individuelle sagsforløb vil i det følgende blive beskrevet hver for sig ved 

anvendelse af samme systematik som i de øvrige sager. 

 

17-1. Sag 17-1 

 

17-1-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i april 2010. 

 

Forurettede har deltaget i undersøgelsen. 

 

Forurettede har i anmeldelsen oplyst, at forurettede i forbindelse med en 

messe i sommeren 1987 mødte Præsten, der tilbød, at forurettede kunne 

komme ned på præstegården og være nogle weekender. Forurettedes foræl-

dre var på det tidspunkt på vej ud i skilsmisse og skændtes derfor meget. 

 

I løbet af efteråret 1987 begyndte forurettede regelmæssigt at overnatte i 

præstegården, typisk i weekender og ferier. Ifølge forurettede var Præsten fra 

starten kærlig og påtog sig en form for faderrolle over for forurettede. Præ-

sten var fra starten meget fysisk og gav mange kram, kærtegn med hænder-

ne i ansigtet og kys på panden, men forurettede kunne se, at de andre dren-

ge og unge mænd også fik en del berøringer. Præsten kom ofte med seksuelle 

hentydninger og klappede drengene bagi.  

 

Som 16-årig blev forurettede i påsken 1988 optaget i Den Katolske Kirke i 

Danmark, og Præsten blev gradvis mere nærgående. Når forurettede og Præ-

sten skulle køre i bil til og fra kirkerne i de menigheder, som Præsten betjente, 

lod Præsten forurettede styre bilen med venstre hånd, mens Præsten kærteg-

nede forurettede på lårene. Forurettede kunne ikke lide det og flyttede ofte 

Præstens hånd væk. Præsten kunne reagere ved at sige, at forurettede ikke 

skulle være så "stiv og forskræmt".  

 

Om aftenen gik forurettede ofte med Præsten over i kirken for at forberede de 
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næste andagter og messer. I denne forbindelse var Præsten meget nærgåen-

de og kom med mange seksuelle bemærkninger, f.eks. i forbindelse med, at 

han skar gammel stearin af toppen af de store alterlys.  

 

Præsten havde sit soveværelse på 1. sal i præstegården ved siden af foruret-

tedes. Nogle nætter inviterede Præsten forurettede ind at ligge ved siden af 

sig i sengen, hvor han krammede forurettede og lagde sig tæt ind til foruret-

tede. Efterhånden blev tilnærmelserne mere direkte, og Præsten begyndte at 

komme ind og lægge sig i forurettedes seng om natten kun iført underbukser. 

En nat kom Præsten ind til forurettede kun iført underbukser og lagde sig tæt 

ind til forurettede, mens han rørte forurettede på brystet og gennem under-

bukserne på kønsdelene. Forurettede vristede sig fri og løb grædende neden-

under i præstegården. Præsten fulgte efter og forsøgte at dæmpe forurettede, 

så andre i præstegården ikke blev vækket.  

 

Forurettede havde det dårligt dagene efter, men forlod ikke præstegården, 

idet Præsten ifølge forurettede gjorde det tydeligt, at det ville være et "svigt" 

og "forræderi", hvis forurettede forsøgte at trække sig væk fra miljøet i præ-

stegården. 

 

Forurettede begyndte at deltage i nogle af Danmarks Unge Katolikkers arran-

gementer og opdagede, at dette miljø var meget anderledes end i præstegår-

den hos Præsten. I foråret 1989 mødte forurettede en pige, som han blev for-

elsket i, og forurettede begyndte derefter at trække sig væk fra Præsten. 

 

17-1-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har i forbindelse med Den Katolske Kirke i Danmarks undersøgelse 

oplyst, at han har været venlig over for forurettede og nok givet forurettede 

et kram, men aldrig mere end det. 

 

Præsten har endvidere oplyst, at han efter tidspunktet for den påståede 

krænkelse vedvarende har haft kontakt til forurettede. Dette stod på, indtil 

forurettede fik sin seneste kæreste. Dette understøtter efter Præstens opfat-

telse, at forurettede oprindeligt ikke følte sig krænket af hans adfærd. 

 

17-1-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 
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17-1-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Forurettede rettede henvendelse til Den Katolske Kirke i Danmark vedrørende 

krænkelsen i april 2010. 

 

17-1-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Ved modtagelsen af forurettedes anmeldelse anbefalede pastor Niels Engel-

brecht forurettede at indgive politianmeldelse mod Præsten, hvilket forurette-

de den næste dag gjorde. 

 

Præsten sygemeldte sig den 11. april 2010 og blev den 21. april 2010 su-

spenderet. Det blev meddelt, at suspensionen indebar, at Præsten indtil vide-

re ikke offentligt kunne udøve sit præsteembede. Biskop Kozon orienterede 

samtidig menighederne om de foretagne skridt. 

 

Biskop Kozon konstituerede samtidig en anden præst som sognepræst i me-

nighederne. 

 

Det var i starten af juni 2010 opfattelsen i O-gruppen, at der hurtigst muligt 

efter afslutningen af sagerne hos politiet skulle træffes beslutning om iværk-

sættelse af eventuelle tjenstlige undersøgelser. I juni 2010 fik Præsten under-

retning om, at der ville blive indledt en forundersøgelse i henhold til Canon 

1717, og at suspensionen opretholdtes. Endvidere blev menighedsrådsfor-

manden orienteret. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark gennemførte en forundersøgelse, hvor flere af 

de forurettede blev interviewet, og der kom flere nye oplysninger frem i den-

ne forbindelse. 

 

Dette gav anledning til, at der efter pastor Niels Engelbrechts opfattelse var et 

andet vurderingsgrundlag end i 2008, hvor sag 17.2 og sag 17.3 var blevet 

henlagt, der gav Den Katolske Kirke i Danmark større grund til at antage, at 

forklaringerne fra disse forurettede var korrekte. 

 

På et møde 10. december 2010 drøftede O-gruppen en eventuel ophævelse af 

suspensionen af Præsten. Den overvejende opfattelse i O-gruppen og biskop 
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Kozons beslutning blev, at suspensionen skulle opretholdes indtil afslutningen 

af den tjenstlige forundersøgelse. 

 

Pastor Niels Engelbrecht og Stig Sørensen afgav 10. marts 2011 en rapport 

vedrørende forundersøgelsen. Indstillingerne i rapporten til biskop Kozon var 

pastor Niels Engelbrechts og Stig Sørensens fælles formuleringer, og de gav 

udtryk for en ret klar holdning vedrørende Præsten. Overordnet var konklusi-

onen, at forklaringerne fra de forurettede var troværdige, og der syntes også 

at være en recidivrisiko. 

 

Også efter Stig Sørensens opfattelse forelå et ændret vurderingsgrundlag i 

forhold til i 2008. Anmeldelsen fra forurettede i sag 17-2 var ikke længere 

trukket tilbage, og der var også den nye anmeldelse fra forurettede i nærvæ-

rende sag, som angik et grovere forhold end de øvrige. Endvidere forelå der 

nu et interview af forurettede i sag 17-3, hvor han bl.a. blev konfronteret med 

sine dagbogsnotater fra opholdet i præstegården, men havde en troværdig 

forklaring om den anmeldte krænkelse. Det var Stig Sørensens vurdering, at 

selvom man lagde Præstens version af sagsforløbene til grund, var der tale 

om forhold, der lå udover, hvad en præst burde gøre. Hertil kom, at der syn-

tes at være et mønster. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har om genoptagelsen af sagerne vedrørende de for-

urettede i sag 17-2 og 17-3 oplyst, at da der fra disse forurettedes side var 

blevet rejst tvivl om, hvorvidt sagerne i 2008 var afsluttet på rette måde, 

kontaktede han de forurettede i disse sager med henblik på at underrette 

dem om, at Den Katolske Kirke i Danmark ville genoptage deres sager, så-

fremt de ønskede det, hvilket de gjorde. 

 

Biskop Kozon har supplerende oplyst, at der i 2010 var kommet så meget til, 

herunder anmeldelsen fra forurettede i nærværende sag, samt at Præsten 

under interviewet i henhold til Canon 1717 i 2010 havde erkendt, at han hav-

de udvist en for en præst grænseoverskridende ”fysisk” adfærd, hvad Præ-

sten ikke havde gjort i 2008. Selvom nogle af anklagerne ikke holdt stik, ville 

det være vanskeligt for Præsten at fortsætte i menighederne på en troværdig 

måde. Biskop Kozon har medgivet, at man måske kunne være skredet ind før, 

men i 2010 stod de gamle sager i et stærkere relief end tidligere. 

 

Efter at forundersøgelsen var afsluttet i marts 2011, drøftede O-gruppen iføl-

ge biskop Kozon primært den rette fremgangsmåde i sagen. Det var vurde-
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ringen i gruppen, at det var vanskeligt for Præsten at blive i embedet, selvom 

sagerne var forældet, og selvom der ikke forelå nogen ultimative beviser. 

Vurderingen var, at det samlede sagskompleks omkring Præsten var så bela-

stende, at der ville være for megen uro omkring Præstens person, hvis Præ-

sten fortsatte i embedet. 

 

Ud over de anmeldte krænkelsessager lagde man ifølge biskop Kozon vægt på 

det specielle miljø i præstegården, herunder Præstens omgang med unge 

mænd. Der var ikke et forkyndelses-/liturgiproblem. Ifølge biskop Kozon var 

afgørelsen om afslutningen på sagen alene baseret på de kendte krænkelses-

sager, herunder Præstens indrømmelse af, at han i visse tilfælde ikke havde 

overholdt de ”fysiske” grænser, der gælder for en præst. 

 

Efter forundersøgelsens afslutning blev der aftalt et møde 29. marts 2011 

med Præsten og dennes advokat. 

 

På mødet fik Præsten valget mellem at gå på pension, eller at der skulle ind-

ledes en procedure efter Canon 1740 ff. Præsten valgte at gå på pension. 

 

Præsten har oplyst, at han gennem forløbet i 2010 med beskyldninger om 

seksuelle krænkelser har følt en mangel på støtte fra biskop Kozon, at biskop 

Kozon burde have været langt mere synlig og omsorgsfuld over for de ankla-

gede præster, og han havde haft en oplevelse af, at ikke bare ofre og presse 

men også biskop Kozon var imod ham. Præsten har ligeledes givet udtryk for 

den opfattelse, at biskop Kozon ikke holdt sine løfter, og at dette gav anled-

ning til frustration hos de anklagede præster og i menighederne. 

 

Præsten har givet udtryk for, at han anser det som forkasteligt, at Den Katol-

ske Kirke i Danmark opfordrede forurettede i sag 17-2 og i sag 17-3 til at ta-

ge sagerne op igen i 2010. 

 

17-1-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse i april 2010. 

 

Politiet besluttede 11. oktober 2010 at indstille efterforskningen med henvis-

ning til, at der var indtrådt forældelse. 
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17-2. Sag 17-2 

 

17-2-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i januar 

2008. 

 

Forurettede har ikke ønsket at deltage i denne undersøgelse. 

 

I den skriftlige henvendelse til Den Katolske Kirke i Danmark fra januar 2008 

oplyste forurettede, at han har kendt Præsten siden 1994. I foråret 1999, da 

forurettede var i begyndelsen af 20’erne, kontaktede forurettede Præsten 

med henblik på at flytte ind på præstegården som et led i forurettedes forbe-

redelse af et kommende præstestudium. Den første del af opholdet forløb 

godt. Forurettede og Præsten havde lange og dybe samtaler om teologi og 

psykologi. Efterhånden ændrede forholdet sig, og Præsten blev sødere og sø-

dere over for forurettede samt krammede, kyssede og kildede forurettede, 

hvilket forurettede på det tidspunkt ikke lagde noget særligt i. 

 

En søndag i 1999 assisterede forurettede Præsten ved en messe i en anden 

by. Præsten og forurettede skulle køre i samme bil. Under køreturen begyndte 

Præsten at befamle forurettedes inderlår og skridt. Forurettede afviste til-

nærmelserne, men Præsten ignorerede afvisningen og sagde grinende: ”Åh, 

hold nu op med det pjat. Du kan godt li’ det.” Forurettede greb Præstens 

hånd og smed den tilbage i Præstens skød og sagde, at nu kunne det være 

nok. Præsten og forurettede fortsatte til kirken og gennemførte messen, 

hvorefter de kørte tilbage i tavshed. 

 

Efter denne hændelse ændrede Præstens adfærd sig. Der var ikke herefter 

venlige og morsomme bemærkninger. Præsten blev meget fokuseret på fejl 

ved forurettede og irettesatte ham voldsomt, hvis der blev begået fejl. Præ-

sten begyndte også at overbelaste forurettede med arbejde og pligter og kom 

ofte uanmeldt ind på forurettedes værelse for at skælde forurettede ud. Dette 

havde til følge, at forurettede langsomt begyndte at blive psykisk nedbrudt. 

Til sidst meddelte forurettede Præsten, at han ønskede at forlade præstegår-

den, hvilket Præsten noterede sig med kulde og nedladenhed. 
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17-2-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har afvist at have befølt forurettede, således som forurettede har be-

skrevet, herunder forurettedes beskrivelse af hændelserne under køreturen. 

Præsten har oplyst, at forurettede havde vanskeligt ved at finde sig til rette i 

præstegården, særligt i relation til de pligter der naturligt følger i forbindelse 

med et sådant ophold. Præsten har i den forbindelse oplyst, at forurettede, 

efterhånden som tiden gik, fik et mere belastet forhold til de personer, der i 

øvrigt opholdt sig i præstegården. Dette var efter Præstens opfattelse bag-

grunden for, at forurettede til sidst valgte at forlade præstegården. 

 

17-2-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

17-2-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Forurettede har oplyst, at forurettede, i perioden efter han forlod præstegår-

den, fortalte familiens skriftefader, Pater A, om Præstens adfærd. Pater A er 

afgået ved døden i 2001. Pater A foretog sig ifølge forurettede ikke noget i 

anledning af forurettedes henvendelse, men rådede ham til at tilgive og 

glemme. 

 

Ifølge de i sagen foreliggende oplysninger har Den Katolske Kirke i Danmark 

først fået underretning om det af forurettede beskrevne forløb i januar 2008. 

 

17-2-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Forurettede udarbejdede sin beretning om opholdet hos Præsten i 1999 på 

foranledning af pastor Niels Engelbrecht. 

 

Efter modtagelsen af beretningen blev sagen ultimo januar/primo februar 

2008 behandlet i Det Fagetiske Råd. 10. februar 2008 blev forurettede heref-

ter indkaldt til et møde med konsulent Tulle Kofoed og advokat Henrik Steen 

Andersen. 13. marts 2008 mødtes forurettede med konsulent Tulle Kofoed og 

advokat Henrik Steen Andersen. Under samtalen uddybede forurettede den 

skriftlige klage. Konsulent Tulle Kofoed og advokat Henrik Steen Andersen 

udarbejdede følgende bedømmelse af forurettede og dennes klage: 
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”Det er vort indtryk, at [forurettede] i sin tid befandt sig i et dilemma: 

[Præsten] var hans rådgiver og skulle indføre ham i det teologiske uni-

vers. Han havde svært ved at bryde den loyalitet, han som underordnet 

følte at skylde den, som havde fået betroet hans kirkelige opdragelse. 

Han var samtidig rystet og uforstående over for den totale afvisning, 

han blev udsat for, efter at den beskrevne episode havde fundet sted. 

Han vidste ikke sine levende råd, hvilket formentlig er grunden til, at 

han ikke betroede sig til andre end sin moder og familiens skriftefader. 

 

Vi har overvejet, om [forurettedes] anklage kunne skyldes skuffede for-

ventninger med hensyn til hans daværende planer om at uddanne sig til 

katolsk præst. Det er imidlertid ikke vort indtryk. 

 

Det er vor umiddelbare opfattelse, at [forurettede] har berettet om en 

episode, han har oplevet og ikke noget, der udspringer af hans fantasi. 

Det bygger vi på, at hans beskrivelse af hændelsen var meget klar og 

ledsaget af beskrivende fagter. Han var i stand til at formulere sig præ-

cist, jf. også hans ordvalg i forbindelse med omtalen af den tidligere 

episode ved lampeopsætningen.” 

 

Det oplyses endvidere i det af advokat Henrik Steen Andersen udarbejdede 

notat, at der er indtrådt strafferetlig forældelse. 

 

Biskop Kozon udpegede i medfør af Canon 1717 pastor Niels Engelbrecht til at 

undersøge sagen. Pastor Niels Engelbrecht blev bemyndiget til selv at tilrette-

lægge undersøgelsen. Ifølge biskop Kozons dekret omfattede undersøgelsen 

forurettede i denne sag samt forurettede i sag 17-3. 11. juni 2008 indkaldte 

pastor Niels Engelbrecht Præsten til en samtale i præstegården til afholdelse 

16. juli 2008. 

 

14. juli 2008 meddelte Præstens advokat, at han ønskede at deltage i samta-

len som bisidder for Præsten. Endvidere meddelte Præstens advokat følgende: 

 

”Idet der i øvrigt – efter det for mig oplyste – er tale om en falsk an-

meldelse, kan det oplyses, at de herfor ansvarlige agtes sagsøgte til 

straf for overtrædelse af straffelovens § 267.” 

 

Under interviewet, hvor Præstens advokat deltog som bisidder, afviste Præ-
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sten at have forulempet forurettede. Efter interviewet indkaldte pastor Niels 

Engelbrecht en medarbejder, der opholdt sig i præstegården i stort set hele 

den periode, hvor Præsten har beboet denne. Medarbejderen forklarede ens-

lydende med Præsten om de vanskeligheder, som forurettede efter medarbej-

derens opfattelse havde haft med at finde sig tilpas i præstegården, jf. det i 

17-2-2 anførte. 

 

19. august 2008 havde pastor Niels Engelbrecht et interview af forurettede, 

som gentog de centrale punkter i den skriftlige anmeldelse fra januar 2008. 

 

Forurettedes mor oplyste over for pastor Niels Engelbrecht, at forurettede, ef-

ter at han havde forladt præstegården, havde fortalt hende, at Præsten havde 

befølt ham på inderlår og skridt under en køretur. 

 

20. august 2008 afgav Præstens advokat et 31 sider langt indlæg til brug for 

forundersøgelsen i denne sag og i sag 17-3. 

 

20. september 2008 forelagde pastor Niels Engelbrecht referatet af forurette-

des forklaringer og anden kommunikation med forurettede og forurettede i 

sag 17-3 for Præsten. Dette gav anledning til, at Præsten udarbejdede en 

række spørgsmål og bemærkninger, der ønskedes forelagt for forurettede. 

Forurettede deltog herefter 14. november 2008 i et nyt interview, hvor også 

Præstens advokat deltog. Under interviewet 14. november 2008 fik Præstens 

advokat mulighed for at stille spørgsmål til forurettede. Pastor Niels Engel-

brecht har bl.a. oplyst følgende om interviewet: 

 

”Efter interviewet spurgte [forurettede] p. Niels Engelbrecht, hvad der 

kunne ske, hvis han gik videre med sagen. P. Niels Engelbrecht oplyste, 

at [Præstens advokat] havde truet med en injuriesag i denne situation. 

[Forurettede] tilbagekaldte efterfølgende sin klage. P. Niels Engelbrecht 

er ikke bekendt med, at der skete yderligere imellem [forurettede] fik 

denne oplysning og tilbagekaldelsen af klagen den 21. december 2008. 

[Forurettede] havde selv udformet den erklæring, hvor han trækker 

klagen tilbage.” 

 

Forurettede sendte 21. december 2008 følgende erklæring til pastor Niels En-

gelbrecht: 

 

”Jeg, [forurettede], bekræfter hermed med min egenhændige under-
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skrift, at jeg fredag den 14/1-2008 har trukket alle mine anklager mod 

[Præsten], sognepræst i [bynavne], tilbage, og at jeg ved samme lej-

lighed har givet det løfte aldrig nogensinde mere at nævne disse ankla-

ger igen.” 

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at han herefter forelagde sagen for biskop 

Kozon til stillingtagen til det videre forløb. Biskop Kozon traf afgørelse om at 

stoppe sagen i dialog med pastor Niels Engelbrecht. Pastor Niels Engelbrecht 

har oplyst, at hovedbegrundelsen for at stoppe sagen var, at klagen var ble-

vet tilbagekaldt. 

 

Præsten blev suspenderet i april 2010. Der henvises til den i 17-1-5 omtalte 

undersøgelse i henhold til Canon 1717. 

 

17-2-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse ultimo april 2010. 

 

Politiet besluttede 11. oktober 2010 at indstille efterforskningen med henvis-

ning til, at der var indtrådt forældelse. 

 

17-3. Sag 17-3 

 

17-3-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i janu-

ar/februar 2008 samtidig med anmeldelsen af sag 17-2. 

 

Forurettede har deltaget i denne undersøgelse. 

 

I løbet af foråret 2008 udarbejdede forurettede en skriftlig redegørelse til Den 

Katolske Kirke i Danmark. 

 

Ifølge forurettedes skriftlige redegørelse til Den Katolske Kirke i Danmark kom 

forurettede til Præstens præstegård i begyndelsen af januar 2000. Forurette-

de havde netop afsluttet gymnasiet og var således 19 år. De første måneder 

på præstegården var ifølge forurettede underholdende, og Præsten var meget 

morsom. Da forurettede havde været på præstegården i omkring et halvt år, 

begyndte Præsten at ville holde forurettede i hånden, når de kørte i bil sam-
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men for at køre til messe i kirkerne i sognet. Præsten ville også gerne have 

knus og kram, og forurettede vidste ikke, hvordan han skulle håndtere det. 

Forurettede lod derfor tingene ske, og sådan blev det ved i lang tid.  

 

En aften, antageligvis i 2000, bad Præsten forurettede om at komme ind i 

stuen, hvor Præsten ville spille noget musik, der handlede om kærligheden 

mellem to mænd. Præsten satte sig tæt op af forurettede i sofaen og så foru-

rettede i øjnene med et bedende blik. Efter at have siddet i sofaen et stykke 

tid og lyttet til musikken rejste forurettede sig og kom væk. Bagefter stod 

forurettede og Præsten i mellemgangen eller entreen, hvor Præsten sagde, at 

han elskede forurettede. Forurettede turde ikke sige andet, end at forurettede 

også elskede Præsten. Herefter gik forurettede i seng.  

 

Forurettede forlod præstegården kort efter denne episode. 

 

17-3-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har i en skriftlig redegørelse udarbejdet til Den Katolske Kirke i Dan-

mark oplyst, at forurettede havde henvendt sig til ham med et ønske om et 

ophold i præstegården. Først efter et stykke tid gik det op for Præsten, at for-

urettedes seksuelle orientering i forhold til sit eget køn voldte forurettede 

sjælelige problemer, herunder særligt i relation til spørgsmålet om en eventu-

el optagelse i en katolsk orden. 

 

Præsten har bekræftet, at han har spillet en plade af en kunstner med tekster, 

der omhandlede ikke bare homoseksuel kærlighed men i al almindelighed 

spørgsmålet om egen og andres accept af at være anderledes. Under pladeaf-

spilningen sad de sammen i sofaen og fulgte med i teksten. 

 

Præsten har afvist, at der skulle være foregået noget utilbørligt. Præsten har 

yderligere oplyst i forbindelse med sagens undersøgelse i 2008, at han, nogle 

år efter at forurettede havde forladt præstegården, modtog en skriftlig hilsen 

fra forurettede, som han besvarede. Det var ikke Præstens indtryk, at foruret-

tede havde noget anstrengt forhold til Præsten. 

 

17-3-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

I en skriftlig redegørelse til pastor Niels Engelbrecht gav forurettede udtryk 

for, at han gerne ville tage imod et tilbud om psykologhjælp. Forurettede har 
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senere oplyst, at han ikke efterfølgende har modtaget nogen opfølgning på 

denne anmodning fra Den Katolske Kirke i Danmarks side. 

 

17-3-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Ifølge de i sagen foreliggende oplysninger har Den Katolske Kirke i Danmark 

fået underretning om det af forurettede beskrevne forløb i januar/februar 

2008. 

 

17-3-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Forurettede udarbejdede sin skriftlige beretning om opholdet hos Præsten på 

foranledning af pastor Niels Engelbrecht, der modtog klagen i januar/februar 

2008. Sagen blev herefter ultimo januar/primo februar 2008 behandlet i Det 

Fagetiske Råd. 

 

26. februar 2008 blev forurettede indkaldt til et møde med konsulent Tulle 

Kofoed og advokat Henrik Steen Andersen til afholdelse 13. marts 2008 kl. 17. 

Forurettede meldte 13. marts 2008 afbud til mødet med konsulent Tulle Kofo-

ed og advokat Henrik Steen Andersen, og først 3. juni 2008 lykkedes det at 

gennemføre mødet. På mødet 3. juni 2008 med deltagelse af konsulent Tulle 

Kofoed og advokat Henrik Steen Andersen vedstod forurettede den tidligere 

udarbejdede skriftlige redegørelse. 

 

I en indberetning dateret 4. juni 2008 til Den Katolske Kirke i Danmark frem-

kom konsulent Tulle Kofoed og advokat Henrik Steen Andersen med følgende 

bedømmelse af forurettedes beretning: 

 

”Det er vort indtryk, at [forurettede] fortæller sandheden. Vore supple-

rende spørgsmål afdækkede ikke nogen tvivl eller usikkerhed hos [foru-

rettede]. 

 

[Præstens] handlinger overfor en da 20-årig ung mand rummer næppe 

nogen strafferetlig overtrædelse. Handlingerne må snarere karakterise-

res som seksuel chikane, der har stået på gennem relativt lang tid, og 

hvor navnlig de mundtlige tilkendegivelser har været meget påtræn-

gende. 
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Vi finder, at [Præstens] personlige henvendelse til [forurettedes] foræl-

dre, der øjensynlig har haft til formål at afdække, om [forurettede] 

havde ”sladret”, er stærkt kritisabel.” 

 

Under mødet  3. juni 2008 med konsulent Tulle Kofoed og advokat Henrik 

Steen Andersen oplyste forurettede yderligere: 

 

”Om [Præstens] henvendelse til hans forældre oplyser han, at [Præsten] 

ikke oplyste forældrene om, hvad der var foregået mellem ham og [for-

urettede]. Han forklarede kun, at han og [en i præstegården værende 

medarbejder] ikke var sure over, at [forurettede] havde besluttet sig til 

at flytte. [Forurettede] opfatter det sådan, at [Præsten] ville undersøge 

hvad og hvor meget forældrene vidste. [Forurettede] fortalte ikke den-

gang sine forældre, hvad der lå bag hans ønske om at flytte fra [by-

navn]. Det har han gjort senere.” 

 

I forbindelse med fremsendelsen af indberetningen til Den Katolske Kirke i 

Danmark anførte advokat Henrik Steen Andersen følgende i en e-mail til pa-

stor Niels Engelbrecht: 

 

”Som vedhæftet fil følger referat af Tulle Kofoeds og min samtale med 

[forurettede], hvortil jeg henviser. 

 

Jeg føjer hertil nogle personlige bemærkninger: 

 

1. Jeg synes, beredskabet er for længe om at reagere i forhold til [Præ-

sten]. Anklageskriftet fra den anden klager, [forurettede i sag 17-2], 

er dateret 9. januar 2008. 

 

2. Vi har nu hørt om to tilfælde, hvor unge mennesker var i ”praktik” i 

[bynavn], hvor de boede. Er sådanne praktikophold noget, der koor-

dineres med kirkens ledelse, eller er det noget, de enkelte præster 

selv aftaler med praktikanten? 

 

3. Holdes kirkens ledelse på nogen måde orienteret om, hvorledes 

praktikantforløbet går? 

 

Det var måske en idé at bede praktikanterne om med mellemrum at 

rapportere til kirkens ledelse. 
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4. Har kirkens ledelse kendskab til, hvor mange praktikanter [Præsten] 

i tidens løb har haft boende? 

 

Det siges, at [Præsten] aktuelt har en praktikant hos sig. Måske 

kunne det være anledningen til, at man bad praktikanten aflægge en 

lille rapport om, hvordan det går. Man kunne vel begrunde det med, 

at kirkens ledelse af hensyn til unge menneskers ønsker og med ti-

den et virke i kirkens tjeneste gerne vil følge med i ”uddannelsesfor-

løbet”. 

 

Det ligger naturligvis i mit baghoved, at der kan have været ganske 

mange unge mennesker, som siden år 2000 har været i praktik hos 

[Præsten] og andre. Har de eventuelt haft lignende oplevelser som 

[forurettede i sag 17-2 og 17-3]?.” 

 

Der foreligger ikke et svar fra pastor Niels Engelbrecht på denne mail i sagens 

materiale. 

 

Der henvises til 17-2-5, for så vidt angår etableringen af undersøgelsen i 

henhold til Canon 1717 i 2008, og for så vidt angår undersøgelsen i henhold 

til Canon 1717 i 2010 til 17-1-5. 

 

16. juli 2008 blev der gennemført et interview af Præsten med deltagelse af 

Præstens advokat. Under afhøringen afviste Præsten, at der var foregået no-

get utilbørligt mellem ham og forurettede. 

 

25. juli 2008 fremsendte Præstens advokat et indlæg til pastor Niels Engel-

brecht bilagt uddrag af en ”dagbog”, som forurettede havde efterladt i præ-

stegården. En læsning af dagbogsnotaterne kunne ifølge advokaten efterlade 

det indtryk, at forurettede havde været glad for at opholde sig i præstegården, 

og at Præsten havde hjulpet forurettede frem til en afklaring af hans personli-

ge forhold. 

 

12. august 2008 fremsendte Præsten en række skriftlige kommentarer til for-

urettedes skriftlige redegørelse. 

 

26. august 2008 skrev pastor Niels Engelbrecht bl.a. følgende til forurettede: 
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”Jeg har nu i den officielle undersøgelse talt både med [Præsten] og [en 

i præstegården værende medarbejder]. 

 

[Præsten] har derefter sendt mig en kommentar til din redegørelse, 

som jeg videresender til dig. 

 

Desuden har han sendt mig fotokopier fra en dagbog, som du angiveligt 

skulle have efterladt, da du forlod [bynavn], og have hentet senere. Jeg 

har endnu ikke læst dagbogsuddraget, da jeg først vil bede om din tilla-

delse til dette. 

 

[Præstens] forklaring på hændelsen med afspilningen af grammofon-

pladen med Robert Long er, at den var del af et længere forløb, idet 

han siger, at du, da du kom til [bynavn] var meget nedbøjet efter et 

forhold til en anden mand, og at du søgte ind i ordensliv for at gøre bod 

og for at kunne leve med din seksualitet. Han skulle have hjulpet dig til 

at forstå, at man ikke kan flygte fra sin seksualitet i ordenslivet, og at 

du skulle lære at leve med den. Derfor havde han spillet pladen med 

Robert Long for dig og siddet sammen med dig i sofaen og læst teksten. 

Han bestrider ikke en omfavnelse bagefter, eller at han skulle have sagt 

noget i retning af: ”Jeg er glad for, at du er her.” 

 

Jeg beder dig om at læse [Præstens] kommentar igennem og tage stil-

ling til den. Desuden beder jeg dig om tilladelse til at læse de fremsend-

te afsnit af dagbogen.” 

 

9. september 2008 rykkede pastor Niels Engelbrecht forurettede for et svar. 

Samme dag skrev forurettede til pastor Niels Engelbrecht følgende: 

 

”Kære Niels 

 

Tak for dit brev. 

 

Det var interessant at se [Præstens] iagttagelser på den redegørelse du 

bad mig skrive. 

 

Jeg har ikke rigtig nogen kommentarer til hans fremlægning. Den over-

rasker mig ikke. [Præsten] har naturligvis ingen interesse i at stille sig 

selv i et dårligt lys og jeg skal da heller ikke udelukke, at han rent fak-
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tisk har oplevet hele forløbet sådan som han beskriver det. 

 

Jeg betragter sagen, for mit vedkommende, som afsluttet. At den over-

hovedet blev halet frem efter alle disse år skete jo også kun på hen-

vendelse fra [forurettede i sag 17-2]. Klagepunkterne i hans redegørel-

se vejer også langt tungere end mine små ubehageligheder fra [by-

navn]. Mit bidrag tjener mest til at give en personkarakteristik af [Præ-

sten], der kan gøre det lettere at nå til en afgørelse om hans fremtid og 

hvilke konsekvenser hans handlinger skal have. 

 

Jeg kan kun sige, at det ikke ville overraske mig det mindste hvis [Præ-

sten] har gjort det han bliver anklaget for. Hvorvidt den katolske kirke 

her i landet fortsat ønsker at lade sig repræsentere af ham er heldigvis 

ikke min afgørelse. 

 

Hvis du ønsker at læse dagbogsuddraget er du velkommen til det. Det 

siger ikke så meget, men er mest min egen ungdommelige efterrationa-

lisering af forløbet, mens det hele endnu var for tæt på.” 

 

10. september 2008 forespurgte pastor Niels Engelbrecht forurettede, om 

hans mail af 9. september 2008 skulle betragtes som hans officielle svar, som 

kunne forelægges for Præsten og dennes bisidder, hvilket forurettede bekræf-

tede. 

 

10. november 2008 forespurgte forurettede via e-mail pastor Niels Engel-

brecht, om der var nyt i sagen. Denne henvendelse blev ikke besvaret af pa-

stor Niels Engelbrecht, der ikke har nogen erindring om at skulle have modta-

get den omhandlede mail. 

 

Sagen blev sammen med anmeldelsen i sag 17-2 henlagt, og om baggrunden 

herfor har pastor Niels Engelbrecht forklaret: 

 

”Da p. Niels Engelbrecht modtog [forurettede i sag 17-3’s] mail af 9. 

september 2008, hvor han skrev, at han “for sit vedkommende anså 

sagen som afsluttet”, opfattede p. Niels Engelbrecht det som en tilba-

gekaldelse af klagen. 

 

Præsten havde forinden forelagt nogle dagbogssider for [forurettede i 

sag 17-3], som han havde efterladt, da han forlod præstegården. I dis-
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se notater gav han udtryk for, at han havde haft en god tid i [bynavn], 

og at han var taknemlig for, at præsten havde hjulpet ham med at ac-

ceptere sin seksuelle identitet. I mailen fra 9.september 2008 havde 

[forurettede i sag 17-3] også ytret sig på en måde, der kunne tages 

som udtryk for, at Præstens opfattelse af sagen kunne være rigtig. P. 

Niels Engelbrecht forelagde på dette grundlag sagen for biskoppen til 

stillingtagen om det videre forløb. Biskoppen traf afgørelse om at stop-

pe sagerne uformelt i dialog med p. Niels Engelbrecht. 

 

P. Niels Engelbrecht oplyste, at hovedbegrundelsen for at stoppe sager-

ne var, at klagerne var blevet tilbagekaldt. For p. Niels Engelbrecht per-

sonligt spillede det også ind, at vurderingen af klagernes troværdighed 

havde ændret sig blandt andet på baggrund af [forurettedes i sag 17-3] 

dagbogsnotater.” 

 

Præsten blev suspenderet i april 2010. Der henvises til den i 17-1-5 omtalte 

undersøgelse i henhold til Canon 1717. 

 

17-3-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse i april 2010. 

 

Politiet besluttede 11. oktober 2010 at indstille efterforskningen med henvis-

ning til, at der var indtrådt forældelse. 

 

17-4. Sag 17-4 

 

17-4-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i april 2010. 

 

Det har ikke været muligt at få kontakt til forurettede med henblik på et in-

terview til brug for undersøgelsen, da de eneste kontaktoplysninger til foru-

rettede i Den Katolske Kirke i Danmarks besiddelse er en e-mail-adresse, som 

ikke længere er gældende. 

 

Ifølge anmeldelsen flyttede forurettede i 1988 til en provinsby på Sjælland, 

hvor forurettede begyndte i en katolsk skole. Præsten var skolepræst på den 

pågældende skole, og han viste forurettede stor opmærksomhed, således at 
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forurettede følte sig som Præstens yndlingsministrant. Forurettede blev også 

meget betaget af Præsten, og der opstod et godt forhold mellem forurettedes 

familie og Præsten. Præsten var til middage hos familien, og forurettedes fa-

milie blev inviteret til middag hos Præsten. 

 

I 1990 da forurettede var 12 år, foreslog Præsten, at de skulle gå i svømme-

hallen sammen. Dette fandt forurettede mærkeligt, og forurettede afslog for-

slaget. Præstens reaktion på afslaget var, at Præstens adfærd over for foru-

rettede ændrede sig fra at være åben og imødekommende til at være kold og 

kontant. Forurettede følte, at han ikke længere var Præstens yndling. 

 

17-4-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har benægtet at have haft kontakt med forurettede, ligesom Præsten 

har benægtet at have besøgt forurettedes familie eller have haft besøg af for-

urettedes familie. 

 

17-4-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

17-4-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i april 2010. 

Der foreligger ikke oplysninger om, at sagen tidligere skulle have været fore-

lagt for Den Katolske Kirke i Danmark.  

 

17-4-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Præsten blev suspenderet i april 2010. Der henvises til den i 17-1-5 omtalte 

undersøgelse i henhold til Canon 1717. 

 

17-4-6. Politianmeldelse 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har oplyst, at der blev indgivet politianmeldelse 

27. april 2010. 
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18. SAG 18 

 

Den Katolske Kirke i Danmark og Undersøgeren har modtaget fire anmeldel-

ser vedrørende denne præst (”Præsten”). 

 

De individuelle sagsforløb vil i det følgende blive beskrevet hver for sig ved 

anvendelse af den samme systematik som vedrørende de øvrige sager. 

 

18-1. Sag 18-1 

 

18-1-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er første gang anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark ved et brev fra 

forurettedes far i september 1984. 

 

Sagen er igen anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettedes bror i 

april 2010. 

 

Ingen af anmelderne har ønsket at deltage i denne undersøgelse. 

 

Forurettede havde begået selvmord i 1984 på en katolsk sommerlejr. 

 

Ifølge faderens anmeldelse fra september 1984 havde forurettede været ud-

sat for en homoseksuel oplevelse med Præsten. 

 

Ifølge en af familiens advokat i december 1984, jf. nedenfor i 18-1-4, udar-

bejdet politianmeldelse drejede det sig om et samleje på et tidspunkt omkring 

1980, hvor forurettede var 17 år. 

 

18-1-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har afvist at have haft nogen seksuel eller en på anden vis utilbørlig 

relation til forurettede. 

 

Præsten har yderligere oplyst, at forurettedes forældre i 1979/1980 havde be-

tydelige ægteskabelige problemer, som han forsøgte at bistå dem med at løse. 

Præstens forhold til forældrene blev forværret i perioden herefter, i hvilken 

forbindelse forurettedes mor forlod menighedsrådet i 1981 og løste sogne-
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bånd i 1983. 

 

Præsten har yderligere oplyst, at han på trods af det anspændte forhold til 

forældrene fortsat havde kontakt til forurettede, der fortsat deltog i ungdoms-

arbejdet i Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

18-1-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

De foreliggende oplysninger vedrørende et konkret seksuelt forhold mellem 

forurettede og Præsten peger alle på, at forurettedes daværende kæreste 

skulle være fremkommet med disse oplysninger kort tid efter forurettedes død 

i 1984. Den daværende kæreste er alene omtalt ved fornavn, og det har ikke 

været muligt nærmere at identificere vedkommende. 

 

18-1-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Præsten har oplyst, at han i sensommeren 1984 af Pater A blev gjort bekendt 

med beskyldningerne imod ham. Beskyldningerne gik på, at han skulle have 

haft et seksuelt forhold til forurettede, hvilket bl.a. skulle være baggrunden 

for forurettedes selvmord i 1984. Forurettede skulle inden selvmordet have 

fortalt sin kæreste, at han tidligere havde haft et forhold til Præsten. Da Præ-

sten hørte om dette, forsøgte han igennem en periode at tage kontakt til da-

værende biskop Martensen, hvilket ikke lykkedes. Præsten er ikke bekendt 

med årsagen hertil. 

 

Efter ca. 2 måneder blev Præsten indkaldt af daværende biskop Martensen til 

et møde, under hvilket de drøftede den klage, som forurettedes far havde 

indgivet til biskoppen i september 1984. 

 

I forurettedes fars klage fra september 1984 fremgik det endvidere, at man 

på det tidspunkt ikke ønskede at indgive politianmeldelse, idet man ville give 

Den Katolske Kirke i Danmark mulighed for at ordne sagen og derved undgå 

for megen opmærksomhed om den. 

 

I november 1984 modtog daværende biskop Martensen en henvendelse fra 

forurettedes forældres advokat bilagt et udkast til en politianmeldelse (dateret 

3. december 1984) med følgende indhold: 
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”Anmeldelse 

 

I forbindelse med behandlingen af boet efter [forurettede], født den 

[xx.xx.xxxx], og som den [xx.xx.xxxx] begik selvmord, er familien ble-

vet bekendt med, at [forurettede] i januar 1980 er blevet forført af 

 

[Præsten] 

 

Forholdet var nærmere det, at [Præsten] deltog i kirkens ungdomsar-

bejde, dvs. deltog i sommerlejre, mødeaftener mv. 

 

[Præsten] viste stor interesse for [forurettede], idet han offentligt be-

rørte ham på lårene og andre steder. I januar 1980, da den pågælden-

de var på besøg hos [forurettedes] familie, hørte moderen lyde fra 

drengens værelse, som hun dengang mente lød som samlejebevægel-

ser, men slog det hen som usandsynligt. Det er først i dag, hvor [foru-

rettede] er død, og [forurettedes] forlovede har fortalt moderen, at 

[forurettede] det seneste år, var stærkt deprimeret, fordi han havde 

haft samleje med præsten og derved følte dyb skyldfølelse, at moderen 

med sikkerhed kan tolke, hvad hun hørte i januar 1980 som samleje. 

 

At [Præsten] har stor forkærlighed for drenge, kan ligeledes bekræftes 

af [forurettedes] bror, som har følt sig generet af [Præstens] befølinger. 

 

På grund af [forurettedes] eftermæle, beder jeg Dem i videst muligt 

omfang skåne familien, således, at navnet på ingen måde offentliggøres. 

Henvendelse i sagen bør ske hertil.” 

 

Der udspandt sig herefter en korrespondance mellem forurettedes families 

advokat og Præstens advokat, ligesom det af sagsakterne fremgår, at en 

række andre personer med tilknytning til menigheden efterhånden blev invol-

veret i korrespondancen, i hvilken forbindelse daværende biskop Martensen 

løbende modtog kopi af en række af de fremsendte breve, herunder et brev 

fra Præstens advokat af 3. januar 1985 til afdøde forurettedes far med bl.a. 

følgende passager: 

 

”[Præsten] har kontaktet mig vedr. forskellige ubehagelige oplevelser 

han har haft som følge af Deres handlemåde. 
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Jeg er bekendt med, at De gennem en Københavnsk advokat har indgi-

vet en anmeldelse mod [Præsten], en anmeldelse som må forekomme 

ethvert fornuftigt tænkende menneske aldeles grundløs, og som Deres 

advokat ikke engang har konkretiseret i en sådan grad, at man overho-

vedet ud af anmeldelsen kan se, hvad det egentlig er min klient evt. 

skulle tiltales og domfældes for. 

 

Jeg måtte måske herved, som mangeårig advokat indenfor strafferets-

plejen, erindre Dem om straffelovens § 164 der er sålydende: 

 

”Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med for-

sæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet straf-

feretlig retsfølge for et strafbart forhold straffes med hæfte eller fæng-

sel indtil 6 år. 

 

….. 

 

Dette er utilstedeligt og f.s.v. som det fortsætter fra Deres side må min 

klient overveje hvilke muligheder retssystemet giver ham for at stoppe 

disse grundløse men for hans virke ubehagelige beskyldninger.” 

 

Korrespondancen ophørte i løbet af februar/marts måned 1985. 8. marts 1985 

skrev Præstens advokat således til daværende biskop Martensen: 

 

”I fortsættelse af mit brev til hr. Biskoppen af 3. januar d.å., skal jeg 

herved meddele, at de beskyldninger, som [forurettedes familie] har 

fremført over for [Præsten] nu er ophørt, efter min henvendelse af 3. 

januar 1985 til [forurettedes familie], af hvilken henvendelse hr. Bi-

skoppen modtog genpart med min ovennævnte skrivelse af 3. januar 

d.å. 

 

Jeg har nu forstået på min klient, at der er ro omkring hans arbejde. 

 

Om end jeg således beklageligvis har været inddraget i sagen, er det 

mig en glæde at kunne konstatere, at de mod min klient rettede grund-

løse og usande beskyldninger nu er manet i jorden, således at arbejdet 

indenfor Kirken og specielt i menigheden i [bynavn], ikke længere skal 

generes af den form for bagvaskelse. 
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Jeg har ved afslutning af sagen, da jeg tidligere har orienteret hr. Bi-

skoppen om dennes forløb, ønsket at orientere om afslutningen.” 

 

19. marts 1985 svarede daværende biskop Martensen Præstens advokat såle-

des: 

 

”Jeg takker Dem for Deres brev af 8. marts 1985. Det er en stor lettelse, 

at beskyldningerne mod [Præsten] er blevet erkendt som grundløse og 

nu er ophørt og ikke mere kan genere [Præsten] og menigheden i [by-

navn]. 

 

Jeg takker Dem for den hjælp, som De har givet [Præsten] i denne 

sag.” 

 

Daværende biskop Martensen kunne som følge af svækkelse på interviewtids-

punktet ikke udtale sig om sagen. 

 

18-1-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

I en af Præsten udarbejdet redegørelse fra 1985, som han har vedstået, 

fremgår bl.a.: 

 

”Hos biskoppen blev jeg konfronteret med et brev fra [forurettedes far] 

med en masse anklager og samtidig meddelt, at der var kommet et 

brev fra et medlem af DUK (Danmarks unge Katolikker), som var meget 

beskidt. Navne måtte jeg ikke høre, men DUK-skriveren hævdede, at 

det var almindelig kendt i DUK, at jeg var homosexuel og at jeg også 

skulle have sagt til nogen, at jeg klarede mit cølibat ved at have sex 

med de små drenge, ”og da jeg også var spejderpræst, hvad mon jeg 

så lavede med de små spejderdrenge”. Nu hævder biskoppen overfor 

min vennegruppe, at dette brev ikke eksisterer, at det er noget han har 

hørt mundtligt. 

 

Biskoppen sagde, at begge brevskrivere forlangte at jeg blev forflyttet 

fra sognet. Han sagde også, at han uanset denne sag, havde besluttet 

at flytte mig. Jeg erklærede min totalt manglende forståelse, men han 

sagde, at han nu også havde fået tilkendegivelser fra medlemmer af 

sognet som påviste, at der var dybe skår. Heller ikke dette ville jeg an-

erkende, da disse ikke findes. Jeg skulle tænke over 
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Jeg bad biskoppen om at tage kontakt til [forurettedes kæreste] og den 

grove brevskriver. Og to måneder efter blev jeg igen indkaldt til bi-

skoppen. Jeg forstod aldrig om han havde talt med nogen af personerne. 

Men han sagde, at han havde ”lavet undersøgelser”, og at han havde 

hørt tilsvarende fra andre – fra mennesker som ikke kunne have det fra 

familien [forurettedes familie]. Han ville ikke nævne nogen navne. Men 

han havde besluttet at han ville forflytte mig når mit ansættelsesbrev 

udløb til august. Han forstod ikke min bemærkning om, at han dermed 

dømte mig til at være en gris, og at denne dom så ville blive hængende 

over mig resten af mine dage, samt give familien [forurettedes familie] 

en sød hævn. Jeg fik to dage til at overveje denne samtale og fik pålagt 

at sætte mig ind i CIC vedr. de canons som omhandler forsættelse af 

præster, samt hvad der sker hvis de ikke lystrer. 

 

Samme aften indkaldte jeg menighedsrådet samt andre rep. fra menig-

heden hvor jeg lagde alle kortene på bordet (på trods af at biskoppen 

havde ment at jeg nu ikke skulle sætte en hel masse i værk, men blot 

overveje..). Jeg fik en pragtfuld opbakning og kunne to dage senere 

meddele biskoppen min utilfredshed med hele hans holdning til mig og 

mine problemer i al den tid jeg har været præst, og at det var stik imod 

CIC. Samtidig kunne jeg meddele ham, at vennegruppen i [bynavn] 

den samme aften forventede hans besøg sammen med generalvikar Ib 

Andersen. Tilsyneladende blev han glad for dette forslag og mødte frem. 

Jeg deltog ikke selv i mødet, som blev ledet efter alles mening, særde-

les fremragende af [Person A]. 

 

Biskoppen opsøgte mig bagefter og udtrykte sin tilfredshed og glæde 

over mødets forløb. Vennerne havde opnået, at jeg ikke bliver flyttet.” 

 

Et medlem (Person B) af det daværende menighedsråd for Præstens menig-

hed har oplyst, at der i begyndelsen af 1980’erne opstod ballade i menighe-

den vedrørende forurettedes familie. Menighedsrådet blev meddelt, at davæ-

rende biskop Martensen ville forflytte Præsten. Man kendte ikke den specifik-

ke baggrund for ønsket, udover at man ville skabe ro i menigheden. 

 

Menighedsrådet indkaldte derefter daværende biskop Martensen til møde. Til 

mødet var Præsten kun med til første del, hvor han orienterede om baggrun-

den for mødet. Så vidt Person B husker, var Person A ordfører. Menighedsrå-
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dets medlemmer var meget vrede, ikke mindst Person C (ifølge Person B for-

mentlig formanden for menighedsrådet). Fra Bispekontoret deltog daværende 

biskop Martensen og generalvikaren. 

 

Præsten var af forurettedes mor blevet anklaget for at være skyld i forurette-

des selvmord. Mødet drejede sig kun om denne anklage. 

 

Person B kan ikke genkalde sig det konkrete forløb af mødet, men mødets 

udgang blev, at Præsten alligevel ikke skulle flyttes. 

 

Medlemmer af menighedsrådet (Person B og Person C) engagerede en advo-

kat til at støtte Præsten. Person B mener at vide, at advokaten bl.a. kontak-

tede forurettedes familie og meddelte, at han forbeholdt sig ret til et injurie-

søgsmål, hvis ikke anklagerne mod Præsten straks ophørte. 

 

Efter mødet med menighedsrådet havde daværende biskop Martensen en 

samtale med forurettedes mor, men Person B kender ikke det nærmere ind-

hold af denne samtale. 

 

Person B kan ikke huske, om menighedsrådet modtog et brev som formel af-

slutning på sagen, men Person B synes svagt at kunne huske et brev fra Ad-

vokat D vedrørende sagens afslutning. 

 

Der foreligger ikke i sagen yderligere oplysninger om, hvilke skridt Den Katol-

ske Kirke i Danmark foretog i anledning af forurettedes families henvendelse i 

1984. 

 

Daværende biskop Martensen kunne som følge af svækkelse på interviewtids-

punktet ikke udtale sig om sagen. 

 

I forbindelse med henvendelserne til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 

2010 og de deraf følgende anmeldelser til politiet blev Præsten fritaget for 

tjeneste 11. april 2010 af Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

Præsten blev ultimo juni 2010 orienteret om, at der ville blive indledt en un-

dersøgelse i henhold til Canon 1717, samt at suspensionen ville blive opret-

holdt. 

 

Herefter indledte pastor Niels Engelbrecht og Stig Sørensen en undersøgelse i 
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henhold til Canon 1717, i hvilken forbindelse der gennemførtes interviews af 

de forurettede og andre personer. 

 

Præsten blev interviewet 9. september 2010 på Bispekontoret med deltagelse 

af sin advokat som bisidder. 

 

30. november 2010 forelå der en rapport vedrørende den tjenstlige forunder-

søgelse. Rapporten indeholdt ikke nogen klar konklusion for så vidt angår 

nærværende sag, mens man i sag 18-2 – 18-4 vurderede de forurettedes for-

klaringer som troværdige. 

 

Ved brev af 21. december 2010 blev de forurettede og Præsten orienteret om 

udfaldet af undersøgelsen. I den forbindelse blev det bl.a. anført, at ingen af 

anklagerne handlede om pædofilt misbrug af børn, at anklagerne handlede 

om adfærd over for unge og unge voksne, som i givet fald vil være helt uac-

ceptabel for en katolsk præst og i strid med forpligtelsen til at vise sig værdig 

til den tillid og agtelse, som embedet kræver, at alle anklager vedrørte forhold, 

der lå mindst 30 år tilbage, at alle forholdene var både strafferetligt og kirke-

retligt forældede, at Præsten afviste alle anklager, at de forurettede fastholdt 

deres anklager, og at en seriøs behandling af de forurettedes henvendelser – 

trods grundig undersøgelse – ikke havde peget på, at det ville være muligt at 

anse anklagerne for bevist eller modbevist. 

 

Med henvisning til, at der var tale om stærkt forældede sager, og princippet 

om, at tvivlen skal komme den anklagede til gode, henlagde Den Katolske 

Kirke i Danmark sagerne uden kirkeretlige konsekvenser for Præsten. Su-

spensionen blev ophævet 21. december 2010. 

 

Præsten er fremkommet med følgende bemærkninger til Den Katolske Kirke i 

Danmarks sagsbehandling: 

 

”Det har været ganske forfærdeligt at blive hængt ud i medierne og i 

Kirken i 8 måneder uden at have mulighed for at tage til genmæle. Kun 

den store opbakning fra nære venner og rigtig mange katolikker gjorde, 

at jeg ikke gik helt i stykker. Biskoppen betragtede mig (og mine 3 kol-

leger) som skyldige helt fra begyndelsen. ”De stakkels ofre”, som han 

hele tiden nævnte i medierne, var ikke hans egne præster. Niels Engel-

brecht udtalte (da jeg endelig efter mange måneder kom til min første 

samtale), at biskoppen søgte en løsning, som kunne tilfredsstille alle 
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parter. Og i en samtale under fire øjne spurgte min chef, om jeg dog 

ikke kunne indrømme lidt af det, jeg var anklaget for. For det var jo så 

længe siden, så jeg kunne da fortsætte i mit arbejde. 

 

….. 

 

Jeg har også haft problemer med, at en mange år gammel sag, som 

dengang sled hårdt på mig, og som blev afsluttet (med ofre fra min 

side), uden videre tages op igen. 

 

…..  

 

Jeg har også haft store problemer med at acceptere hastigheden i den 

interne undersøgelse. Både Niels E og biskoppen passede deres norma-

le arbejde, og foretog rejse til Oberammergau, mens vi anklagede præ-

ster bare sad og ventede. Og hver eneste dag var som et helvede. Jeg 

ønsker ikke sådan en situation for min værste fjende.” 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han ikke har udtalt sig som beskrevet af Præsten 

under samtalen med denne. Under samtalen spurgte biskop Kozon, om Præ-

sten ikke kunne genkende noget i anklagerne, men biskop Kozon bad ikke 

Præsten indrømme noget, Præsten ikke havde gjort, og nævnte ikke betingel-

ser, der kunne opfattes som en ”handel”. Biskop Kozon har oplyst, at han ale-

ne ønskede at tilkendegive, at en ubegrundet frygt for kirkeretlige sanktioner 

ikke måtte afholde Præsten fra at indrømme noget, der måtte have fundet 

sted. 

 

18-1-6. Politianmeldelse 

 

Forurettedes families advokat indgav i december måned 1984 politianmeldel-

se mod Præsten. 

 

Ifølge de foreliggende oplysninger besluttede politiet, at der ikke var grundlag 

for at forfølge sagen. 

 

Forurettedes bror indgav i april 2010 fornyet politianmeldelse. 

 

Politiet besluttede i maj 2010 at henlægge sagen med henvisning til, at der 

var indtrådt forældelse. 
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18-2. Sag 18-2 

 

18-2-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i april 2010. 

 

Forurettede har oplyst, at han deltog i Den Katolske Kirke i Danmarks ung-

domsarbejde fra 1974. Forurettede blev leder inden for ungdomsarbejdet om-

kring 1976, og det var i denne forbindelse, at han lærte Præsten at kende. 

 

På et tidspunkt i 1979 ringede Præsten til forurettede og fortalte, at han holdt 

af ham, hvilket forurettede blev noget overrasket over. Forurettede og Præ-

sten begyndte at se hinanden. På dette tidspunkt var forurettede 18 år. 

 

Præsten og forurettede havde seksuelt samvær 5 – 6 gange i løbet af det år, 

deres forhold stod på. Samværet var frivilligt fra forurettedes side, og foruret-

tede følte det ikke som en krænkelse. Efterfølgende er det blevet klart for for-

urettede, at Præsten udnyttede sin position til at opnå et seksuelt forhold. 

 

Forurettede og Præsten holdt forholdet hemmeligt, men ifølge forurettede 

kunne det nok ses. Efter ca. 1 år ønskede forurettede ikke at fortsætte forhol-

det. Forurettede følte bl.a., at han fik en ”dobbeltrolle” i forhold til de andre 

unge, som ikke kendte til forholdet. Forurettede afbrød derfor forholdet, hvil-

ket Præsten blev ked af. Præsten forsøgte ikke at fastholde forurettede i for-

holdet. 

 

18-2-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har afvist, at der skulle have været tale om et seksuelt forhold til 

forurettede. Ifølge Præsten var der tale om et tæt og smukt platonisk forhold. 

Præsten har oplyst, at han og forurettede tog på flere ture sammen, herunder 

en motorcykeltur til Holland. 

 

18-2-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Forurettede har oplyst, at forurettedes forældre må have forstået, at foruret-

tede og Præsten havde et forhold, men de har formentlig ikke kendt til de 

nærmere detaljer. På et tidspunkt fortalte forurettede sin far, at Præsten hav-
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de fortalt forurettede, at han fik hjertebanken, når han så ham. Dette fik foru-

rettedes far til at sende bud efter Præsten, som fik læst og påskrevet, at Præ-

stens adfærd ikke var velset. Forurettedes forældre henvendte sig ikke til Den 

Katolske Kirke i Danmarks ledelse omkring forholdet. 

 

Endvidere har forurettede oplyst, at en af forurettedes bekendte rettede hen-

vendelse til daværende biskop Martensen vedrørende en mistanke om, at 

Præsten muligvis havde forhold af seksuel karakter med unge. Den pågæl-

dende bekendte var på daværende tidspunkt i ledelsen af en katolsk ung-

domsorganisation. Forurettede er ikke bekendt med, om der kom noget ud af 

den pågældende henvendelse til daværende biskop Martensen. 

 

18-2-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Forurettede har oplyst, at han – mens forholdet til Præsten stod på – ikke for-

talte om det til nogen. Dette hang sammen med, at det efter kirkelige normer 

ikke var ”rigtigt” at have et forhold af denne karakter, ligesom det var meget 

privat. 

 

Nogle år efter at forholdet mellem forurettede og Præsten var ophørt – for-

mentlig i 1984 – fortalte forurettede om forholdet til Præsten til Pater A og en 

konsulent i ungdomsforeningen. Det lå ikke i samtalen, at forurettede forven-

tede, at de pågældende personer skulle gå videre med oplysningerne til Den 

Katolske Kirke i Danmarks ledelse. Der var efter forurettedes opfattelse tale 

om en fortrolig samtale, og forurettede omtalte forholdet til Præsten som fri-

villigt. 

 

Pater A har oplyst, at samtalen med forurettede ikke skete i fortrolighed. 

Samtalen fandt sted i køkkenet i et kollektiv, og han husker det, som om der 

var andre til stede. Forurettede havde ikke henvendt sig til Pater A i forvejen 

og bedt om at tale med ham, og oplysningerne faldt helt uforberedt. Det var 

ikke Pater A’s opfattelse, at der var tale om informationer, som forurettede 

forventede, at Pater A bragte videre. 

 

Ifølge Pater A fandt samtalen sted i sensommeren 1984. Under samtalen 

drøftede de endvidere det i sag 18-1 beskrevne selvmord. 

 

Kort efter samtalen med forurettede henvendte Pater A sig til daværende bi-
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skop Martensen for at videregive forurettedes oplysninger, idet Pater A fandt 

oplysningerne kompromitterende og ødelæggende for Den Katolske Kirke i 

Danmarks integritet. Samtalen med daværende biskop Martensen fandt sted 

på Bispekontoret. Pater A kan ikke længere præcist huske forløbet af samta-

len. Pater A husker tydeligt, at det virkede, som om daværende biskop Mar-

tensen var meget ubehageligt til mode ved oplysningerne, og det virkede, 

som om daværende biskop Martensen havde kendskab til forholdene i forve-

jen. Biskoppen tilkendegav ikke, hvad han ville foretage sig i den anledning, 

og Pater A har ikke sidenhen spurgt til forløbet. 

 

Person B har oplyst, at han i midten af 1980’erne var medlem af ledelsen af 

Danmarks Unge Katolikker. 

 

Efter det i sag 18-1 omtalte selvmord anmodede Person B om et møde med 

daværende biskop Martensen. Mødet fandt sted i Person B’s hjem. Under det-

te møde oplyste Person B over for daværende biskop Martensen, at han hav-

de hørt forlydender om, at forurettede i nærværende sag og forurettede i sag 

18-4 havde været udsat for mulige seksuelle krænkelser fra Præstens side. 

Under det samme møde gav Person B udtryk for, at han også havde hørt et 

forlydende om, at den i sag 17 omhandlede præst skulle have begået seksuel-

le krænkelser af børn og unge. Person B opfordrede daværende biskop Mar-

tensen til at undersøge dette nærmere, hvilket daværende biskop Martensen 

tilkendegav, at han ville gøre. Person B orienterede herefter den øvrige ledel-

se af Danmarks Unge Katolikker om forløbet af mødet. Person B fulgte ikke op 

på mødet i forhold til daværende biskop Martensen. 

 

Omkring 2000 ringede Person C til Person B for at spørge, hvad der kom ud af 

henvendelsen til daværende biskop Martensen i midten af 1980’erne. Person 

B oplyste, at det vidste han ikke, idet han ikke havde hørt yderligere fra Den 

Katolske Kirke i Danmark. Person C henvendte sig efterfølgende til Bispekon-

toret, men der kom ikke noget ud af Person C’s henvendelse. 

 

Daværende biskop Martensen kunne som følge af svækkelse på interviewtids-

punktet ikke udtale sig om sagen. 

 

Person B henvendte sig til pastor Niels Engelbrecht i april 2010 om sagen, i 

hvilken forbindelse pastor Niels Engelbrecht efterfølgende oplyste, at de rele-

vante dokumenter måtte være bortkommet i forbindelse med flytningen af 

Bispekontoret fra Bredgade. 
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18-2-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 

Danmarks side vedrørende dette forhold før forurettedes henvendelse til Den 

Katolske Kirke i Danmark i april 2010. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at sagen derefter blev behandlet som en 

del af den Canon 1717-undersøgelse vedrørende Præsten, der blev gennem-

ført efter henvendelserne til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 2010. Der 

henvises til beskrivelsen af denne i 18-1-5. 

 

18-2-6. Politianmeldelse 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har oplyst, at der blev indgivet politianmeldelse 

27. april 2010. 

 

18-3. Sag 18-3 

 

18-3-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettedes bror i juni 

2010. 

 

Forurettede har oplyst, at hun siden 14-års alderen har været medlem af en 

katolsk ungdomsklub. Da forurettede blev 18 – 19 år, blev hun leder af ung-

domsklubben. Præsten var tilknyttet ungdomsklubben som præst. Ledelsen af 

ungdomsklubben bestod af forurettede, en yngre mand (Person A) og Præ-

sten. Præstens tilknytning til ungdomsklubben indebar, at han deltog i en stor 

del af ungdomsklubbens arbejde og diverse udflugter mv. 

 

Da forurettede var 18 – 19 år (dvs. i midten af 1970’erne), var hun, Person A 

og Præsten i sommerhus sammen i forbindelse med arbejdet for ungdoms-

klubben. Efter at de havde indtaget en del vin, viste Præsten sig for hende 

delvist afklædt, i hvilken forbindelse han udviste en stærkt grænseoverskri-

dende ikke fysisk adfærd, idet han ønskede samleje med hende. Præsten for-

søgte ikke at tiltvinge sig samleje. Forurettede blev chokeret og afviste Præ-

sten, hvilket han accepterede. 
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Forurettede og Præsten talte aldrig efterfølgende om episoden. 

 

Forurettede var chokeret over oplevelsen, og hun opfattede den som et stort 

tillidsbrud fra Præstens side. Forurettede prøvede derfor i den efterfølgende 

tid at undgå Præsten. 

 

Præsten ændrede ikke adfærd over for forurettede. 

 

Forurettede forlod det katolske ungdomsarbejde omkring 1 år efter episoden 

og Den Katolske Kirke i Danmark nogle år senere. 

 

18-3-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har oplyst, at han ikke har nogen erindring om, at han skulle have 

deltaget i det nævnte ophold. Præsten har afvist, at han på nogen måde skul-

le have foretaget tilnærmelser til forurettede. 

 

18-3-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Person A har oplyst, at han erindrer at have deltaget i et ophold i Præstens el-

ler Præstens families sommerhus sammen med forurettede og Præsten i for-

bindelse med planlægningen af arbejdet i den katolske ungdomsklub. Det var 

en blanding af arbejde, gåture og spise god mad. Efter Person A’s erindring 

blev der alene drukket vin i begrænsede mængder. Huset var ikke ret stort. 

 

Person A har oplyst, at han altid sover tungt. Han har ikke nogen erindring 

om, hvornår han gik i seng den pågældende aften. Person A har i øvrigt ikke 

nogen erindring om, at der den næste morgen skulle have været dårlig stem-

ning eller lignende. 

 

Forurettede rettede ikke henvendelse til Den Katolske Kirke i Danmark på da-

værende tidspunkt. Dette var primært begrundet i, at forurettede ønskede at 

beskytte sin mor. Hvis forurettedes mor havde fået kendskab til episoden, 

ville det have ramt hende hårdt. 

 

Forurettede har videre oplyst, at hun i kraft af sit arbejde i ungdomsklubben 

blev bekendt med, at forurettede i sag 18-1 skulle have haft et seksuelt for-

hold til Præsten, ligesom forurettede i sag 18-4 skulle have haft et kortvarigt 

seksuelt forhold til Præsten. Det var forurettedes indtryk, at Præstens aktivi-
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teter i denne relation var kendt i en videre kreds, og at forholdene var frivilli-

ge fra de unge mænds side. 

 

Forurettede rettede ikke henvendelse til Den Katolske Kirke i Danmark om-

kring disse forhold, da forurettede var overbevist om, at Den Katolske Kirke i 

Danmarks ledelse ikke ville stole på hende, hvis hun fortalte, hvad hun vidste. 

Forurettede kunne ikke forestille sig, at Den Katolske Kirke i Danmarks ledel-

se ville have fjernet Præsten. 

 

18-3-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Forurettedes bror rettede henvendelse til Den Katolske Kirke i Danmark ved-

rørende krænkelsen i juni 2010. 

 

Der foreligger ikke oplysninger, der indikerer, at Den Katolske Kirke i Dan-

mark har modtaget information om dette forhold før 2010. 

 

18-3-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om en eventuel sagsbehandling fra Den Katol-

ske Kirke i Danmarks side vedrørende dette forhold før forurettedes henven-

delse til Den Katolske Kirke i Danmark i juni 2010. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at sagen derefter blev behandlet som en 

del af den Canon 1717-undersøgelse vedrørende Præsten, der blev gennem-

ført efter henvendelserne til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 2010. Der 

henvises til beskrivelsen af denne i 18-1-5. 

 

18-3-6. Politianmeldelse 

 

Der foreligger ikke skriftligt materiale om en politianmeldelse i sagen, men 

der foreligger oplysninger, der indikerer, at sagen blev anmeldt til politiet i 

foråret 2010, men ikke førte til nogen sigtelse. 
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18-4. Sag 18-4 

 

18-4-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Forurettede underrettede først Den Katolske Kirke i Danmark om krænkelsen, 

da forurettede blev kontaktet af pastor Niels Engelbrecht fra Den Katolske 

Kirke i Danmark i sommeren 2010 i forbindelse med Den Katolske Kirke i 

Danmarks undersøgelse vedrørende Præsten. 

 

Forurettede har oplyst, at han mødte Præsten i forbindelse med det katolske 

ungdomsarbejde, som Præsten var tilknyttet. 

 

På et tidspunkt omkring 1978, hvor forurettede var 16 år, overnattede foru-

rettede i Præstens bolig. I denne forbindelse blev forurettede udsat for seksu-

elle tilnærmelser fra Præstens side. Der var ikke tale om fysiske berøringer, 

men klare seksuelle tilnærmelser, som forurettede afviste. 

 

Forurettede forlod præsteboligen dagen efter og overnattede der ikke igen. 

 

Forurettede har i anden relation oplyst, at han som 16-årig deltog i en katolsk 

lejrtur til et kloster i udlandet. Forurettede, en anden jævnaldrende ung mand 

og Præsten sov på samme værelse. I forbindelse med overnatningen foreslog 

Præsten, at de skulle udleve kærligheden i ordets bogstaveligste forstand. De 

afviste Præsten. 

 

18-4-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har afvist at have haft nogen seksuel eller på anden vis utilbørlig re-

lation til forurettede. 

 

18-4-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

18-4-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Der henvises i denne forbindelse til de oplysninger, der findes i 18-2-4 afgivet 

af Person B til daværende biskop Martensen. 
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18-4-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling  

 

Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 

Danmarks side vedrørende dette forhold i Perioden. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at sagen derefter blev behandlet som en 

del af den Canon 1717-undersøgelse vedrørende Præsten, der blev gennem-

ført efter henvendelserne til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 2010. Der 

henvises til beskrivelsen af denne i 18-1-5. 

 

18-4-6. Politianmeldelse 

 

Der foreligger ikke skriftligt materiale om en politianmeldelse i sagen, men 

der foreligger oplysninger, der indikerer, at sagen blev anmeldt til politiet i 

foråret 2010, men ikke førte til nogen sigtelse. 
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19. SAG 19 

 

19-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt i april 2010 til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede, 

som ønskede at være anonym. 

 

Forurettede har således ikke deltaget i undersøgelsen. 

 

Ifølge anmeldelsen fandt krænkelserne sted i 1970'erne på en katolsk skole 

og bestod i befølinger/befamlinger af forurettede, der var barn og elev på 

skolen. Krænkelserne kom i stand ved, at Præsten hentede forurettede ud af 

lektioner til en "samtale". Krænkelserne kunne finde sted på skolens gange, i 

kortrummet mv.  

 

19-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten er død i begyndelsen af 1990’erne. Der foreligger derfor ikke be-

mærkninger fra Præsten til forurettedes beskrivelse.  

 

19-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Forurettede har oplyst, at Præsten blev "overført til andet arbejde" hos bi-

skoppen det år, forurettede forlod skolen.  

 

Forurettede har ikke fortalt om krænkelserne til nogen. Forurettedes henven-

delse til Den Katolske Kirke i Danmark vedrørende krænkelserne blev udløst 

af, at forurettede så en katolsk kvinde i tv, som understregede, at der var tale 

om påståede krænkelser.  

 

19-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Ifølge forurettedes oplysninger har hun ikke før henvendelsen til Den Katolske 

Kirke i Danmark i april 2010 fortalt om krænkelserne til nogen, herunder Den 

Katolske Kirke i Danmark. 
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19-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 

Danmarks side forud for forurettedes henvendelse i april 2010. 

 

19-6. Politianmeldelse 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har oplyst, at der blev indgivet politianmeldelse 

16. april 2010. 
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20. SAG 20 

 

20-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i april 2010. 

 

Anmelders oplysninger stammer fra en tidligere ministrantleder i den kirke, 

som den pågældende præst ("Præsten") var tilknyttet. Anmelder skulle have 

modtaget oplysningerne i 1993/94. Krænkelsen skulle ifølge anmeldelsen væ-

re foregået i 1975 mod en her til landet akkrediteret specifikt angivet ambas-

sadørs mindreårige søn. Krænkelsen skulle være foregået i forbindelse med, 

at ambassadørens 22-årige datter var blevet viet her i landet af Præsten. 

Præsten skulle i den forbindelse have aflagt flere besøg i ambassadørboligen, 

og i tilknytning til et af disse besøg skulle ambassadøren have grebet Præsten 

og den mindreårige søn på sønnens værelse i en seksuel aktivitet, som ikke 

nærmere er angivet. Ifølge anmelder skulle forholdet være grunden til, at 

Præsten forlod sin stilling som sognepræst og rejste til udlandet i 1975. 

 

20-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten døde i midten af 1990’erne. Der foreligger derfor ikke bemærkninger 

fra Præsten til anmelders oplysninger. 

 

20-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Den pågældende ambassadørs datter har oplyst, at hendes far var ambassa-

dør i København i perioden 1971 – 1977. Ambassadørens datter blev gift i 

København i 1975, hvor hun var 22 år. Hendes bror var på daværende tids-

punkt 26 år og hendes søster 19 år, og de boede begge i udlandet. De var 

begge i København på ferie i forbindelse med brylluppet. 

 

Ifølge ambassadørens datter boede udelukkende hendes mor, far (ambassa-

døren) og et ægtepar, der hjalp med husholdningen, samt deres 1-årige søn i 

ambassadørboligen.  
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20-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Ifølge anmelder skulle ambassadøren være blevet meget vred efter at have 

overrasket Præsten og sønnen i en seksuel handling og have henvendt sig til 

daværende biskop Martensen og krævet, at Præsten skulle sendes ud af lan-

det, idet ambassadøren ellers ville gå til politiet. 

 

Daværende biskop Martensen kunne som følge af svækkelse på interviewtids-

punktet ikke udtale sig om sagen. 

 

20-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Anmelder har oplyst, at han ikke præcist kan huske, hvordan han blev be-

kendt med, at Præsten flyttede til udlandet i 1975. Han formoder, at han kan 

have fået oplysningen fra ”Katolsk Orientering”, der bl.a. indeholder oplysnin-

ger om forflyttelser mv. 

 

Anmelder troede på daværende tidspunkt, at forflyttelsen havde sammen-

hæng med et nervesammenbrud hos Præsten – evt. i sammenhæng med 

Præstens ret omfattende drikkeri og omfarende liv i øvrigt. Anmelder har op-

lyst, at den person, der fortalte ham om krænkelsen, var ministrantleder og 

som følge heraf havde sin næsten daglige gang i præsteboligen. Det var i 

denne forbindelse, ministrantlederen havde hørt om hændelsen.  

 

Da det ikke har været muligt at identificere personer med førstehåndsviden 

om baggrunden for Præstens forflyttelse til udlandet og den forudgående 

sagsbehandling, har det ikke været muligt at afdække, om og i givet fald hvil-

ken sagsbehandling der har været iværksat af Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

20-6. Politianmeldelse 

 

Den Katolske Kirke i Danmark har oplyst, at der blev indgivet politianmeldelse 

23. april 2010. 
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21. SAG 21 

 

21-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i april 2010. 

 

Forurettede gik til religionsundervisning hos en præst i en periode fra sidst i 

1950’erne til sidst i 1960’erne, fra forurettede var 8 år, og frem til forurettede 

blev konfirmeret som ca. 15-årig. Undervisningen fandt sted en gang om 

ugen efter skoletid og varede ca. 1½ time pr. gang. I den første tid hvor foru-

rettede gik til undervisning, var der ingen problemer. 

 

Forurettede blev i skolen drillet med, at han var den eneste, der gik til katolsk 

præst, og han udeblev derfor sommetider fra den ugentlige undervisning. Når 

forurettede udeblev fra undervisning, blev forurettede straffet af præsten 

(”Præsten”) næste gang, der var undervisning. Straffen bestod i, at Præsten 

gentagne gange slog forurettede med en bambuskæp bagi og over fingrene. 

Dette gjorde forurettede så bange, at han tissede i bukserne. 

 

Herefter vaskede Præsten forurettede, og i den forbindelse kom Præsten både 

i berøring med forurettedes kønsdele og bagdel. Der var ikke tale om berørin-

ger af direkte seksuel karakter. 

 

Herefter blev forurettede lukket inde i et mørkt rum, hvor han skulle sidde 

uden tøj på, indtil hans tøj var blevet tørt – typisk efter 1½ - 2 timer. Dette 

gentog sig, hver gang forurettede var udeblevet fra religionsundervisningen 

ugen forinden, mens der ikke skete noget, når forurettede ugen forinden var 

mødt op til undervisningen. Forurettede syntes, det var meget ubehageligt at 

stå nøgen foran en fremmed mand og blive vasket, men han turde ikke sige 

fra over for Præsten. 

 

21-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

De præster, der virkede i området i den pågældende periode, er døde. Der fo-

religger derfor ikke bemærkninger fra Præsten til oplysningerne fra forurette-

de. 
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21-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at der i den periode, hvor forurettede gik 

til religionsundervisning, har boet to forskellige præster på den pågældende 

præstegård. 

 

Forurettede fortalte kun sin bedstefar om krænkelserne. Bedstefaderen op-

søgte herefter Præsten, hvilket førte til et større skænderi. Herefter kom foru-

rettedes bedstefar ikke længere i Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

Forurettede har oplyst, at Præstens krænkelser af ham fortsatte, efter at bed-

stefaderen havde opsøgt Præsten. 

 

Forurettede fortalte aldrig sine forældre eller andre om Præstens krænkelser 

af ham. 

 

Forurettede har oplyst, at han kendte en anden dreng, der også gik til under-

visning hos Præsten. Denne dreng blev, så vidt forurettede ved, ikke udsat for 

krænkelser. 

 

Forurettede har oplyst, at han ikke har vist sig i Den Katolske Kirke i Danmark 

efter sin konfirmation. 

 

21-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Forurettede har oplyst, at han første gang kontaktede Den Katolske Kirke i 

Danmark om Præstens krænkelser 19. april 2010. 

 

Forurettede har forud for henvendelsen til Den Katolske Kirke i Danmark i 

2010 kun fortalt sin bedstefar om krænkelserne, og der foreligger ikke oplys-

ninger om, at forurettedes bedstefar skulle have opsøgt andre inden for Den 

Katolske Kirke i Danmark end Præsten. 

 

21-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark har fore-

taget sagsbehandling vedrørende krænkelserne forud for forurettedes hen-

vendelse til Den Katolske Kirke i Danmark i april 2010. 
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Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at forurettede har givet udtryk for, at han 

ønsker erstatning som følge af krænkelserne. Pastor Niels Engelbrecht har i 

overensstemmelse med den gældende beredskabsplan henvist forurettede til 

at rejse kravet ved de civile domstole. 

 

21-6. Politianmeldelse 

 

Forurettede anmeldte krænkelserne til politiet 26. april 2010. 

 

Politiet besluttede 28. maj 2010 at indstille efterforskningen med henvisning 

til, at der var indtrådt forældelse. 

 

Forurettede klagede 8. juni 2010 over afgørelsen om at indstille efterforsknin-

gen til Statsadvokaten for København og Bornholm. 

 

Statsadvokaten besluttede 16. juli 2010 at opretholde politiets afgørelse med 

den begrundelse, der var anført af politiet. 
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22. SAG 22 

 

Den Katolske Kirke i Danmark og Undersøgeren har modtaget to anmeldelser 

vedrørende denne kirkelige medarbejder (”Medarbejderen”). 

 

De individuelle sagsforløb vil i det følgende blive beskrevet hver for sig ved 

anvendelse af samme systematik som i de øvrige sager. 

 

22-1. Sag 22-1 

 

22-1-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i april 2010. 

 

Forurettede har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen. 

 

Forurettede har i anmeldelsen oplyst, at han i starten af 1990’erne som barn 

jævnligt kom i en kirke i [bynavn]. Ved denne kirke var Medarbejderen, der 

ifølge forurettedes anmeldelse gik ”langt over grænsen i sin omgang med mig, 

bl.a. afklædning, intim befamling etc.”. 

 

Forurettede har i øvrigt oplyst i anmeldelsen, at Medarbejderen havde om-

gang med mange unge mennesker igennem sit hverv i Den Katolske Kirke i 

Danmark, og at Medarbejderen i sit hovederhverv uden for Den Katolske Kir-

ke i Danmark i betydeligt omfang havde med børn at gøre. 

 

22-1-2. Medarbejderens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkel-

sen 

 

Medarbejderen har i forbindelse med undersøgelsen oplyst, at ”hele forløbet 

har ikke noget med kirken at gøre”. Herudover har Medarbejderen meddelt, 

at han p.t. ikke er i stand til at bidrage yderligere til undersøgelsen. 

 

22-1-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Under hensyntagen til Medarbejderens erhverv uden for Den Katolske Kirke i 

Danmark, har det mellem pastor Niels Engelbrecht og Stig Sørensen været 

drøftet, om der var behov for at orientere Medarbejderens arbejdsgiver om 
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ovennævnte sager. Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at der efterfølgende 

er taget kontakt til den relevante politimyndighed om denne problemstilling. 

Sagen er efter politiinspektørens råd nu sendt til politiet til vurdering af, om 

politiet skal gå videre med sagen. 

 

22-1-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark har væ-

ret bekendt med krænkelserne af forurettede før i april 2010. 

 

22-1-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Stig Sørensen har oplyst, at han har haft en samtale med Medarbejderen ved-

rørende anmeldelsen fra forurettede, og Medarbejderen blev fritaget for tje-

neste, mens sagen undersøges. 

 

Ifølge Stig Sørensen havde biskop Kozon i forbindelse med en valfart hen-

vendt sig til Medarbejderen om sagen, og biskop Kozon ringede på den bag-

grund til Stig Sørensen og gav udtryk for, at han gerne ville have en Canon 

1717-lignende undersøgelse sat i gang. 

 

I forbindelse med denne Canon 1717-lignende undersøgelse er der indtil vide-

re gennemført et interview af sognepræsten i det pågældende sogn og et in-

terview af Medarbejderen.  

 

22-1-6. Politianmeldelse 

 

Forurettede har indgivet politianmeldelse 21. april 2010.  

 

Københavns Politi besluttede 31. maj 2010 at indstille efterforskningen med 

henvisning til, at der var indtrådt forældelse. 

 

22-2. Sag 22-2 

 

22-2-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen antages at være anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i begyndel-

sen af 1990’erne. 
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Forurettede har ikke besvaret Undersøgerens henvendelse om forurettedes 

deltagelse i nærværende undersøgelse. 

 

I forbindelse med den Canon 1717-lignende undersøgelse af sag 22-1 er der 

kommet oplysninger frem om, at Medarbejderen i begyndelsen af 1990’erne 

havde inviteret ministranterne hjem, og i forbindelse med at de så tv, havde 

Medarbejderen sat sig tæt sammen med forurettede. I denne forbindelse 

havde forurettede gennem tøjet mærket, at Medarbejderen fik erigeret lem, 

hvilket pågældende fandt stærkt ubehageligt. 

 

22-2-2. Medarbejderens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkel-

sen 

 

Der henvises til 22-1-2. 

 

22-2-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

22-2-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Den Katolske Kirke i Danmark antages at være orienteret om sagen i begyn-

delsen af 1990’erne, idet Den Katolske Kirke i Danmark kontaktede forurette-

des familie, som ikke ønskede at gå videre med sagen, der derfor blev hen-

lagt. 

 

22-2-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Stig Sørensen har oplyst, at det er hensigten at gennemføre et separat inter-

view af Medarbejderen vedrørende nærværende sag. Der er sendt forslag til 

tidspunkter for gennemførelse af interview til Medarbejderen, men Medarbej-

deren har ikke reageret endnu. 

 

22-2-6. Politianmeldelse 

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at han ved en telefonsamtale den 12. au-

gust 2011 har forelagt den relevante politimyndighed et referat af Den Katol-
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ske Kirke i Danmarks interview af forurettede. Politiinspektør Svend Foldager 

udtalte i den forbindelse, at sagen var forældet, og at resultatet af en anmel-

delse ville være, at anmeldelsen ville blive afvist som forældet. Der blev på 

denne baggrund ikke indgivet politianmeldelse vedrørende dette forhold. 
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23. SAG 23 

 

Den Katolske Kirke i Danmark og Undersøgeren har modtaget to anmeldelser 

vedrørende denne kirkelige medarbejder (”Medarbejderen”). 

 

De individuelle sagsforløb vil i det følgende blive beskrevet hver for sig ved 

anvendelse af samme systematik som i de øvrige sager. 

 

23-1. Sag 23-1  

 

23-1-1. Forurettedes beskrivelse  

 

Forurettede har oplyst, at han i 2001 var indlagt i ca. 4 måneder på et pro-

vinssygehus på grund af et epileptisk anfald og mistanke om en blodprop i 

hjernen. På daværende tidspunkt var forurettede 10 – 11 år. Under forurette-

des indlæggelse fik en præst og Medarbejderen forbud mod at komme på sy-

gehuset, idet sygehuset og/eller den stedlige kommune mistænkte den på-

gældende præst og/eller Medarbejderen for at have begået seksuelle kræn-

kelser mod forurettede. Efterfølgende blev mistanken om seksuelle krænkel-

ser afkræftet i forbindelse med en psykologundersøgelse af forurettede. 

 

23-1-2. Medarbejderens bemærkninger til forurettedes beskrivelse 

 

Medarbejderen har afvist at have begået seksuelle krænkelser mod forurette-

de.  

 

23-1-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

23-1-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Biskop Kozon har oplyst, at overlægen på det sygehus, hvor forurettede var 

indlagt i 2001, henvendte sig til biskoppen. Lægen gav udtryk for, at ”dren-

gen virker skadet.” Overlægen gav biskop Kozon navnet på en person i kom-

munen, som biskop Kozon kunne henvende sig til. Overlægen antydede me-

get forsigtigt, at der kunne være tale om et misbrug af drengen. Kommunen 



 

 

Dok 7592-1/del2.doc 205  

 

fandt, efter at have undersøgt forurettede, ikke grundlag for at antage, at en 

krænkelse havde fundet sted. 

 

23-1-5. Den Katolske Kirkes sagsbehandling 

 

Da Biskop Kozon havde talt med overlægen og medarbejderen i kommunen, 

rettede han ikke henvendelse til Præsten. Præsten fik imidlertid kendskab til 

biskop Kozons kontakt til overlægen og kommunen og henvendte sig til bi-

skop Kozon. 

 

Biskop Kozon fandt ikke, at der på baggrund af oplysningerne fra overlægen 

og især kommunen var anledning til at foretage yderligere i forhold til Præ-

sten og Medarbejderen.  

 

23-1-6. Politianmeldelse 

 

Der foreligger ikke oplysninger om en politianmeldelse i sagen.  

 

23-2. Sag 23-2 

 

23-2-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af et medlem af menighe-

den i foråret 2010. 

 

Anmelder har ikke ønsket at medvirke i undersøgelsen. 

 

Af anmeldelsen, der vedrører en episode i starten af 2000’erne, hvor foruret-

tede var 10 – 11 år, fremgår bl.a.: 

 

"Så en aften, ved en af de middage, som der blev afholdt i præstegår-

den, og inden vi satte os til bords og alle stod rundt omkring i grupper 

og snakkede, kom jeg til at vende mig om og så [Medarbejderen] sidde 

på et bord og foran ham stod hans ældste barnebarn og befamle-

de/kælede med ham på indersiden af lårene og i skridtet, helt klart sek-

suelt, [Medarbejderen] trak sig ikke væk, det så afgjort ud som det var 

velkendt." 

 

Forurettede har oplyst, at han er kommet på præstegården hos den lokale 
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præst (”Præsten”) og Medarbejderen gennem hele sit liv, idet Medarbejderen 

er forurettedes morfar. Forurettede har oplyst, at han ikke kan genkende an-

melders beskrivelse, og at han i øvrigt ikke kan erindre nogen episoder af  

seksuel karakter med Medarbejderen. 

 

23-2-2. Medarbejderens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkel-

sen 

 

Medarbejderen har afvist anmelders oplysninger, og at der skulle have været 

tale om berøringer af en seksuel karakter. 

 

23-2-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

23-2-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Der foreligger ikke oplysninger, der indikerer, at Den Katolske Kirke i Dan-

mark er blevet bekendt med krænkelsen forud for anmelders henvendelse i 

april 2010. 

 

23-2-5. Den Katolske Kirkes sagsbehandling 

 

Efter modtagelsen af henvendelsen fra anmelder fritog biskop Kozon 28. april 

2010 Medarbejderen for tjeneste med øjeblikkelig virkning. 

 

Ved brev af 5. maj 2010 ophævede biskop Kozon suspensionen med følgende 

begrundelse:  

 

”Efter nogen overvejelse, og efter at have lyttet til, hvor meget også 

din familie er påvirket af den fritagelse for tjeneste, som den 28. april 

blev pålagt dig, har jeg besluttet at ophæve den, således, at du formelt 

kan genindtræde i din tjeneste som [stilling].” 

 

Samtidig oplyste biskop Kozon, at sagen allerede var overgivet til politiet, 

men at der ikke ville blive foretaget yderligere, før politiet havde udtalt sig om 

anklagen.  
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23-2-6. Politianmeldelse 

 

 Den Katolske Kirke i Danmark har oplyst, at der blev indgivet politianmeldelse 

 27. april 2010.  
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24. SAG 24 

 

24-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede 1. maj 2010. 

 

Forurettede har forud for dette tidspunkt bragt indlæg i Katolsk Orientering, 

der omhandler seksuelle krænkelser, jf. 24-3. 

 

Ifølge forurettedes redegørelse til Den Katolske Kirke i Danmark var foruret-

tede ministrant hos en gejstlig (”Præsten”) i begyndelsen af 1960’erne, hvor 

forurettede var 20 – 21 år. Forurettede fungerede også sommetider som 

chauffør for Præsten, når Præsten varetog gudstjenester i andre kirker. Foru-

rettede og Præsten havde mange samtaler bl.a. om det at være præst og 

munk, teologi og andre kirkelige forhold. 

 

Forurettede har oplyst, at Præsten ønskede, at de skulle sidde tæt sammen 

på Præstens sofa, så Præsten kunne lægge armen om forurettede og kysse 

ham. Når forurettede sagde farvel, omfavnede Præsten ham altid og kyssede 

ham på munden, selvom forurettede bad Præsten om at lade være. Hvis foru-

rettede drejede sit hoved væk, tog Præsten det i sine hænder og tvang foru-

rettede til at modtage hans kys. Forurettede kunne også nogle gange mærke, 

at Præstens lem blev stift, hvilket han følte ubehageligt. Herudover var der 

ikke tale om fysiske krænkelser. 

 

24-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten døde i slutningen af 1990’erne. Der foreligger derfor ikke bemærk-

ninger fra Præsten til forurettedes beskrivelse. 

 

24-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Forurettede har oplyst, at han i 2002 sendte et indlæg til Katolsk Orientering, 

der omhandlede det i 24-1 beskrevne forløb. Indlægget blev ikke trykt. Ka-

tolsk Orientering meddelte skriftligt, at indlægget ikke kunne bringes. Foru-

rettede er ikke i besiddelse af indlægget eller det skriftlige svar fra Katolsk 

Orientering. 
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I 2004 skrev forurettede igen et indlæg til Katolsk Orientering om samme 

emne, men denne gang uden at nævne nogen navne. Indlægget blev heller 

ikke bragt ved denne lejlighed. 

 

Den ansvarshavende redaktør på Katolsk Orientering i 2003 – 2004 har oplyst, 

at forurettedes indlæg fra 2004 ikke blev bragt, fordi det var mere end dob-

belt så langt som den gældende grænse for læserindlæg. Begrundelsen blev i 

overensstemmelse med redaktionens praksis meddelt forurettede. Endvidere 

har den ansvarshavende redaktør oplyst, at indlægget vedrørte et andet em-

ne. 

 

I maj 2005 indsendte forurettede endnu en kommentar til Katolsk Orientering, 

som ikke blev bragt.  

 

Af kommentaren fremgik bl.a.: 

 

”Hvor er det glædeligt, at den katolske kirke nu er ved at etablere et 

beredskab, som kan træde til, når præster har forgrebet sig seksuelt på 

børn. Men det har taget sin tid, for emnet blev allerede drøftet på den 

nordiske bispekonference i 2002 (Katolsk Orientering 27.3.2002). Hvor-

for har vi skullet vente tre år på et beredskab, ja det bliver vel fire, må-

ske fem, for man er jo kun ved at etablere det? 

 

….. Biskop Kozon siger endvidere til Ritzau, at han ikke har kendskab til 

sager herhjemme om præsters seksuelle krænkelser af børn. Jamen, 

har han glemt, hvad han sagde til Radioavisens ugemagasin Refleks i 

2002? Åbenbart, for her kunne han fortælle, at han havde kendskab til 

to sager, men at de begge involverede præster, der var døde (Berl. Tid. 

28.4.2002). I de katolske kredse, jeg færdes, går der rygter om en nu-

levende præsts misbrug af en dreng, men de rygter er tilsyneladende 

ikke nået [Præsten]. Eller også har han ment, at de var fuldstændig 

grundløse. Og det er da også muligt. Desuden har jeg for et år siden 

fortalt ham, hvorledes jeg som ung havde været udsat for gentagne 

seksuelle chikaner af [Præsten]. Det syntes dog ikke at gøre større ind-

tryk på ham, for hans eneste kommentar hertil var, at det vidste han 

ikke.” 

 

I 2007 indsendte forurettede endnu et indlæg til Katolsk Orientering bl.a. om 

Præsten, dog uden at nævne nogen navne. Denne gang blev indlægget trykt. 
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Indlægget omtalte også rygter om seksuelle krænkelser (af andre end foru-

rettede) begået af en nulevende præst. Af indlægget fremgik bl.a.: 

 

”…Derudover har jeg som ung gennem mange år selv været udsat for 

særdeles grov sexchikane, men hver gang jeg har skrevet derom, 

har ”Katolsk Orientering” ikke villet lade det trykke. Var det fordi en så-

dan kedelig sag ikke vedkom offentligheden?” 

 

Som følge af indlægget skrev biskop Kozon 13. februar 2007 bl.a. følgende til 

forurettede: 

 

”Jeg er enig med dig i afstandtagen fra og forebyggelse af overgreb i 

Kirken. Derimod synes jeg, at din antydning af, at en fungerende præst 

i bispedømmet ifl. rygter skulle være behæftet med en mistanke for 

misbrug, er yderst uheldig. Dels siger du selv, at det er på rygtebasis, 

dels er det – når det er på rygtebasis – ikke korrekt at antyde det of-

fentligt. Hvis du har et navn, og du mener, at sagen bør tages op, vil 

jeg bede dig henvende dig til mig og i fald skriftlig mærket ”fortroligt”.” 

 

Forurettede besvarede biskop Kozons brev 24. februar 2007 og fremsendte i 

den forbindelse navnet på den i indlægget omtalte præst i en lukket kuvert. 

 

Biskop Kozon besvarede forurettedes brev af 24. februar 2007 7. marts 2007 

og anførte bl.a. følgende: 

 

”M.h.t. navnet i den separate kuvert, kan jeg kun gå videre, hvis du har 

yderligere oplysninger om bestemte episoder, personer og tidspunkter, 

man kan nævne over for vedkommende.” 

 

24-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at forurettedes indlæg, der blev sendt til 

Katolsk Orientering men ikke bragt i 2002 og 2004, kom til Den Katolske Kir-

ke i Danmarks ledelses kundskab. Den daværende ansvarshavende redaktør 

for Katolsk Orientering i 2004 har oplyst, at han selv traf alle beslutninger om 

optagelse af stof, herunder optagelse af læserbreve. Den daværende an-

svarshavende redaktør har ingen erindring om nogensinde at have drøftet 

spørgsmålet om optagelse af et konkret læserbrev med andre, og han anser 



 

 

Dok 7592-1/del2.doc 211  

 

det for usandsynligt, at han skulle have gjort dette. 

 

Forurettede har oplyst, at han omtalte forholdene vedrørende Præsten over 

for biskop Kozon under en uformel samtale ved et fødselsdagsarrangement i 

starten af 2004, og biskop Kozons reaktion var: ”Det vidste jeg ikke”. Dette 

var første gang, at forurettede fortalte nogen inden for Den Katolske Kirke i 

Danmark om Præstens tilnærmelser. Forurettede fortalte ikke biskop Kozon 

om de indlæg, han havde sendt til Katolsk Orientering i 2002 og 2004. 

 

24-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at forurettedes samtale med biskop Kozon 

i starten af 2004 medførte nogen sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 

Danmarks side. 

 

Henvendelserne fra biskop Kozon til forurettede i starten af 2007 vedrørte ik-

ke Præstens seksuelle krænkelser af forurettede, men de omtalte rygter om 

en nulevende præsts misbrug af en dreng. 

 

Da forurettede i februar 2007 sendte navnet på den pågældende præst til bi-

skop Kozon i en lukket kuvert, bad biskop Kozon derefter om nærmere detal-

jer (navn, tidspunkt mv.) vedrørende de omtalte krænkelser. Forurettede sva-

rede, at der kun var tale om rygter, og gav ikke biskop Kozon oplysningerne. 

Biskop Kozon meddelte herefter, at han ikke havde mulighed for at foretage 

sig noget uden nærmere oplysninger, jf. 24-3. 

 

24-6. Politianmeldelse 

 

Krænkelserne blev anmeldt til politiet i foråret 2010 i forbindelse med foruret-

tedes henvendelse til Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

Politiet besluttede 31. maj 2010 at indstille efterforskningen med henvisning 

til, at Præsten var død, og at der var indtrådt forældelse. 
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25. SAG 25 

 

25-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i september 2003 af en 

pensioneret præst. 

 

Det har ikke været muligt at etablere kontakt med anmelder med henblik på 

deltagelse i undersøgelsen. 

 

Ifølge anmeldelsen skulle fire unavngivne unge mænd (alder ukendt) have 

været udsat for ikke nærmere beskrevne seksuelle krænkelser begået af en 

ungdomspræst i 1990’erne. 

 

Anmelder har ikke ønsket at opgive navn på den præst, der skulle have begå-

et krænkelserne, eller på de fire unge mænd. 

 

Anmeldelsen fremgik af den henvendelse, der er beskrevet i 26-1. 

 

25-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Da anmeldelsen blev modtaget i Den Katolske Kirke i Danmark, rejste en dia-

kon og en pastor spørgsmålet om, hvorvidt krænkelserne kunne være begået 

af en navngiven præst, der var ungdomspræst i den pågældende periode 

(”Præsten”). Pastor Niels Engelbrecht spurgte i forbindelse med undersøgel-

sen af sagen (jf. 25-5) Præsten, om der var foregået noget usædvanligt, hvil-

ket Præsten benægtede. 

 

25-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

I forbindelse med at anmelder fremkom med beskyldningerne, fremsatte an-

melder også et krav om efterbetaling af løn mv. på kr. 381.000. Hvis kravet 

ikke blev indfriet, truede anmelder med at offentliggøre anklagerne. 

 

Anmelder anlagde senere en sag mod Den Katolske Kirke i Danmark med krav 

om økonomisk kompensation for sit lønefterslæb. Sagen blev i maj 2005 for-

ligt ved, at Den Katolske Kirke i Danmark betalte kr. 50.000 til anmelder. Der 

var mellem parterne enighed om, at forligsbeløbet ikke var en anerkendelse 
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fra Den Katolske Kirke i Danmarks side af de fremsatte økonomiske krav, men 

om en social foranstaltning over for anmelder. Anmelder frafaldt herefter alle 

krav. 

 

25-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Den Katolske Kirke i Danmark blev orienteret om de mulige seksuelle kræn-

kelser ved anmelders henvendelse i 2003. 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark forud for 

2003 havde modtaget henvendelser fra de unge mænd, der ifølge anmeldel-

sen skulle have været udsat for seksuelle krænkelser i 1990’erne. 

 

25-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Efter modtagelsen af anmeldelsen blev den drøftet på et møde i Det Biskop-

pelige Råd 23. september 2003. Det blev besluttet at udpege pastor Niels En-

gelbrecht til med bistand af en advokat at undersøge sagen.  

 

Spørgsmålet om det økonomiske mellemværende mellem anmelder og Bispe-

dømmet skulle behandles særskilt af Lønningskommissionen. Endelig blev der 

etableret et medieberedskab i sagen. 

 

Pastor Niels Engelbrecht startede med at tage en telefonsamtale med anmel-

der. Denne endte uafklaret. Pastor Niels Engelbrecht besøgte herefter anmel-

der, men anmelder ville ikke opgive navnene på de fire unge mænd, det skul-

le være gået ud over, og heller ikke navnet på den præst, som anmelderen 

sigtede for krænkelsen. 

 

Inden besøget hos anmelder havde pastor Niels Engelbrecht henvendt sig til 

Præsten. Ifølge Præsten tilkendegav pastor Niels Engelbrecht ved denne hen-

vendelse, at der ville blive foretaget nogle undersøgelser af Den Katolske Kir-

ke i Danmark, og at Præsten, mens undersøgelserne stod på, ville blive frita-

get for tjeneste.  

 

Efter besøget hos anmelder forelagde pastor Niels Engelbrecht spørgsmålet 

om opretholdelse af suspensionen for Den Katolske Kirke i Danmarks advokat. 

Advokaten gav udtryk for, at der ikke var grundlag for at opretholde suspen-
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sionen. 

 

Efter nogle dage ringede pastor Niels Engelbrecht til Præsten og fortalte, at 

tjenestefritagelsen var ophørt. Ifølge Præsten fortalte pastor Niels Engelbrecht 

ikke, hvilke undersøgelser Den Katolske Kirke i Danmark havde foretaget, og 

Præsten blev ikke kaldt til samtale. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark udarbejdede dels udkast til en pressemeddelel-

se, dels en handlingsplan for sagens håndtering, men efter det oplyste kom 

pressemeddelelsen ikke i brug. 

 

Af handlingsplanen, som er dateret 2. marts 2004, fremgår følgende: 

 

”Handlingsplan 

 

1. Aftale møde med politimesteren (P) i [by]. 

 

2. LM og NE aflægger om muligt anmelder et besøg inden mødet med P. 

 

3. Udarbejde en pressemeddelelse til udsendelse efter mødet. 

 

4.  Pressemeddelelsen gøres færdig i henhold til mødet med P og ud-

sendes umiddelbart efter. 

 

5. Samme dag, som pressemeddelelsen udsendes, orienterer Bp alle 

relevante personer og råd: 

 

Præsterne i bispedømmer 

Pastoralrådet 

Det økonomiske Råd 

Menighedsrådsformændene 

De kvindelige ordenshuse 

DUK’s hovedbestyrelse 

Katolsk Orientering 

Katolsk Bispekontors personale 

 

6. Der udarbejdes et ”hyrdebrev” til oplæsning i kirkerne første søndag 

efter pressemeddelelsens offentliggørelse. 
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7. Bp orienterer NN om, at sagen vil blive forelagt for politiet; det skal 

sikres, at der drages omsorg for ham.” 

 

Der foreligger to forskellige udkast til pressemeddelelse, hvoraf det ene ud-

kast fremstår som et foreløbigt udkast, mens det andet udkast fremstår fær-

digbearbejdet. Af sidstnævnte fremgår bl.a.: 

 

”Den Katolske Kirke i Danmark retter henvendelse til politiet 

 

- Jeg er ulykkelig over at høre om beskyldninger for seksuelt misbrug, 

og der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at jeg under ingen 

omstændigheder vil acceptere, at børn og unge bliver misbrugt seksuelt 

af en præst i vores kirke, udtaler biskop Czeslaw Kozon. 

 

Baggrunden for, at Kirken har rettet henvendelse til politiet, er, at der 

er rettet beskyldninger mod en ikke-navngiven katolsk præst her i lan-

det om ulovligt seksuelt misbrug af tre eller fire unge. 

 

Beskyldningerne er fremført af en anden katolsk præst. I e-mails til en 

kreds af katolikker har han skrevet, at han selv som ung har været ud-

sat for seksuelt misbrug, og at han er blevet kontaktet af unge mænd, 

som har berettet, at de på en katolsk børnelejr har været udsat for et 

seksuelt misbrug fra en katolsk præsts side. 

 

Trods gentagne henvendelser fra Den katolske Kirkes ledelse til den 

præst, der har fremsat påstanden, nægter han at oplyse, hvilken præst 

og hvilke unge mænd det skulle dreje sig om. 

 

- Vi kan dermed ikke anmelde nogen bestemt præst, og det hele kan 

vise sig at være en grundløs beskyldning. Men vi vil ikke være vidende 

om en sådan beskyldning uden at gøre, hvad vi kan, for at sagen kan 

blive opklaret. Derfor har vi valgt at henvende os til politiet, siger bi-

skop Kozon, der samtidig ønsker at understrege, at Den Katolske Kirkes 

ledelse i Danmark ikke har kendskab til, at nogen af dens nuværende 

præster eller medarbejdere skulle have misbrugt deres embede og stil-

ling til seksuelt misbrug af børn. 

 

- Kirken har heller ikke modtaget henvendelser fra forældre eller unge, 

der måtte kende noget til de fremførte beskyldninger, men vi ser med 
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stor alvor på sagen og kan under ingen omstændigheder acceptere sek-

suelt misbrug af børn og unge, slutter biskop Czeslaw Kozon.” 

 

25-6. Politianmeldelse 

 

Præsten har oplyst, at han omkring et halvt år efter pastor Niels Engelbrechts 

første henvendelse atter blev ringet op af pastor Niels Engelbrecht, som for-

talte, at der var nogle, der havde ytret tvivl om, hvorvidt alt var håndteret 

korrekt, og at der derfor ville ske henvendelse til politiet. 

 

Pastor Niels Engelbrecht og generalvikar Lars Messerschmidt rettede i marts 

2004 henvendelse til politiet i [bynavn] og forelagde sagen. Politiet gennem-

gik sagen, og herefter meddelte Politimesteren i brev af 23. marts 2004 til 

Den Katolske Kirke i Danmark: 

 

”Det er således samlet min opfattelse, at påbegyndelse af en efter-

forskning på det foreliggende grundlag startende med en afhøring af 

[anmelder] i alle henseender forekommer udsigtsløs”. 
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26. SAG 26 

 

26-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i september 2003 af en 

pensioneret katolsk præst. Anmeldelsen blev foretaget sammen med anmel-

delsen om seksuelle krænkelser begået af en unavngiven katolsk præst over 

for fire unavngivne unge mænd, se sag 25. 

 

Det har ikke været muligt at etablere kontakt med anmelder med henblik på 

deltagelse i undersøgelsen. 

 

Anmeldelsen drejede sig om beskyldninger mod en gejstlig ("Præsten") for at 

have begået seksuelle krænkelser mod anmelder (forurettede), siden han var 

barn. 

 

Anmeldelsen indeholdt ikke nogen nærmere beskrivelse af, hvornår de seksu-

elle krænkelser skulle have fundet sted og den nærmere karakter af krænkel-

serne. 

 

Med anmeldelsen, som fremstod forvirret og usammenhængende, blev der 

fremsendt pornografisk materiale, der ifølge anmeldelsen skulle være produ-

ceret og fremsendt af Præsten til forurettede. 

 

26-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten afgik ved døden omkring 2000. Der foreligger derfor ikke bemærk-

ninger fra Præsten til forurettedes beskrivelse. 

 

26-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

I forbindelse med at forurettede fremkom med beskyldningerne, fremsatte 

han også et krav om efterbetaling af løn mv. på ca. kr. 381.000. Hvis kravet 

ikke blev indfriet, truede han med at offentliggøre anklagerne. 

 

Forurettede anlagde senere en sag mod Den Katolske Kirke i Danmark med 

krav om økonomisk kompensation for sit lønefterslæb. Sagen blev i maj 2005 

forligt ved, at Den Katolske Kirke i Danmark betalte kr. 50.000 til forurettede. 
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Der var mellem parterne enighed om, at forligsbeløbet ikke var en anerken-

delse fra Den Katolske Kirke i Danmarks side af de fremsatte økonomiske 

krav, men om en social foranstaltning over for forurettede. Forurettede fra-

faldt herefter alle krav. 

 

26-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han kun kender andenhåndsberetninger vedrø-

rende seksuelle krænkelser/grænseoverskridende adfærd fra Præstens side. 

 

Biskop Kozon har endvidere oplyst, at en person inden for Den Katolske Kirke 

i Danmark skulle være bekendt med nogle, der har haft oplevelser vedrørende 

seksuelle krænkelser/grænseoverskridende adfærd fra Præstens side. Endelig 

har biskop Kozon oplyst, at en afdød bekendt af Præsten skulle have udtalt, at 

Præsten var ”kendt for sine tilbøjeligheder”. 

 

Der foreligger ingen oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark speci-

fikt skulle have været bekendt med seksuelle krænkelser/grænseoverskri-

dende adfærd fra Præstens side over for forurettede forud for forurettedes 

henvendelse i 2003. 

 

26-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Ifølge biskop Kozon blev der ikke iværksat undersøgelser i anledning af foru-

rettedes henvendelse i 2003, idet Præsten var død omkring 2000, og man 

derfor betragtede eventuelle seksuelle krænkelser/grænseoverskridende ad-

færd fra Præstens side som historie. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har bekræftet, at der ikke blev iværksat nogen for-

mel proces for at undersøge henvendelserne vedrørende Præsten. 

 

26-6. Politianmeldelse 

 

Der foreligger ikke skriftligt materiale om en politianmeldelse i sagen. 
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27. SAG 27 

 

27-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede ved e-mail 

af 19. april 2010.  

  

Ifølge forurettede bestod krænkelsen i, at Præsten efter en messe i perioden 

1995 – 1998 forsøgte at kysse forurettede mod hendes vilje. Forurettede var 

voksen på dette tidspunkt. 

 

27-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har oplyst, at han ikke erindrer den episode, som forurettede beskri-

ver. Præsten har aldrig været alene med forurettede, og Præsten mener ikke, 

at forurettedes oplysninger er sandfærdige. 

 

27-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Forurettede har oplyst, at hun første gang var stødt på Præsten i forbindelse 

med en pilgrimsrejse i 1996. På denne rejse kunne forurettede konstatere, at 

Præsten lagde an på en række forskellige kvinder, der deltog på rejsen – i 

særdeleshed på én, som rejste sammen med sin mand. Det var forurettedes 

indtryk, at deltagerne på rejsen generelt fandt sig i Præstens tilnærmelser. 

Præsten udviste ikke grænseoverskridende adfærd over for forurettede på 

denne rejse. 

 

Person A har oplyst, at Præsten flirtede med menighedens kvinder. Person A 

har ikke konkret viden om, at Præsten havde seksuelle forhold til nogen af 

kvinderne, men han opførte sig efter Person A’s opfattelse upassende for en 

præst bl.a. ved at kysse kvinderne i nakken og på kinden og give nogle kvin-

der nøgle til kirken, således at de havde mulighed for at komme i kirken om 

aftenen. Person A har ikke kendskab til, at Præsten havde opført sig upassen-

de over for mindreårige – derimod er det Person A’s indtryk, at Præsten gik 

efter gifte kvinder. 

 

Præsten har vedrørende ovennævnte oplysninger fra forurettede og Person A 

oplyst, at han er bekendt med, at der har verseret rygter om ham som ”da-
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mernes ven”. Præsten har oplyst, at det er en naturlig adfærd for ham at give 

knus og kram, når det er passende, både til kvinder og mænd. Præsten er ik-

ke bevidst om, at han på noget tidspunkt har overtrådt nogens grænser. Præ-

sten har aldrig kysset nogen i menigheden, men det hændte, at han gav kram 

til såvel kvinder som mænd. 

 

I relation til oplysningerne fra Person A har Præsten oplyst, at et antal perso-

ner – både kvinder og mænd – har nøgle til kirken. Det er Præstens holdning, 

at man skal kunne komme ind i kirken, uanset om Præsten er der eller ikke, 

hvis man er engageret og har behov for det. 

 

27-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Efter episoden, hvor Præsten skulle have forsøgt at kysse forurettede mod 

hendes vilje, antageligvis i perioden 1997 – 1998, kontaktede forurettede ge-

neralvikar Lars Messerschmidt, og på et møde fortalte hun generalvikaren om 

Præstens adfærd, herunder at Præsten også flirtede med andre kvinder. Ge-

neralvikaren gav udtryk for, at han var bekendt med Præstens adfærd. 

 

27-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

I perioden efter mødet med generalvikar Lars Messerschmidt hørte forurette-

de intet nyt i sagen, og hun tog derfor initiativ til endnu et møde med gene-

ralvikaren, hvor hun gentog det, som hun havde sagt under første møde.  

 

Forurettede har endvidere oplyst, at først to år efter det første møde med ge-

neralvikar Lars Messerschmidt blev der skredet til handling, men forurettede 

husker ikke, hvad der blev foretaget. 

 

Generalvikar Lars Messerschmidt har om møderne med forurettede oplyst, at 

han husker forurettedes navn, men ikke har nogen erindring om indholdet af 

møderne. 

 

Præsten har oplyst, at han sidst i 1990'erne selv ønskede at forlade Den Ka-

tolske Kirke i Danmark, hvilket han havde drøftet med Biskop Kozon. Biskop 

Kozon havde på denne baggrund bedt Præsten om at besøge en svensk bro-

der for at drøfte spørgsmålet. 
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Præsten har oplyst, han i 1999 havde en uformel samtale med generalvikar 

Lars Messerschmidt om Præstens måde at omgås menigheden på. Generalvi-

kar Lars Messerschmidt gav i den forbindelse udtryk for, at Præsten ikke bur-

de give knus og kram, men Præsten holdt fast ved, at dette var hans naturli-

ge måde at være på. De diskuterede spørgsmålet på en afslappet måde, uden 

at blive enige. 

 

Præsten har oplyst, at han omkring årsskiftet 2000/01 blev ekskommunikeret 

fra Den Katolske Kirke i Danmark, og at baggrunden herfor var uoverens-

stemmelser omkring teologiske forhold, herunder at Præsten ikke ønskede at 

ophøre med at afholde ungdomsmøder med deltagelse fra Evangelistbevægel-

sen. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at ekskommunikationen af Præsten alene var be-

grundet i teologiske forhold. 

 

27-6. Politianmeldelse 

 

Der foreligger ikke oplysninger om en politianmeldelse i sagen. 
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28. SAG 28 

 

28-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i april/maj 2010 af en per-

son, der har ønsket at være anonym. Det har derfor ikke været muligt at in-

terviewe anmelder i forbindelse med undersøgelsen. 

 

Ifølge anmeldelsen havde anmelder fra 2003 til december 2006 oplevet, at en 

præst "groomede" en pige (forurettede), der i perioden var 10 – 15 år.  

 

Ifølge anmelder kom Præsten i forurettedes og moderens hjem, kørte ture 

med dem i sin bil osv. Under en søndagsmesse, hvor forurettede og hendes 

mor var i kirke, holdt Præsten ifølge anmelder en prædiken om, hvor dejligt 

det er med fysiske berøringer, og at man ikke skal være betænkelig ved at 

røre ved hinanden. I anmeldelsen fremgik endelig, at biskop Kozon "er be-

kendt med det meste allerede". 

 

Forurettedes beskrivelse:  

 

Forurettede har oplyst, at hun aldrig har følt, at Præsten har lagt op til hende 

eller på anden måde opført sig upassende over for hende. Forurettede har in-

gen dårlige oplevelser med Præsten. 

 

Foreholdt oplysningen fra anmeldelsen om en messe, hvor Præsten skulle ha-

ve "groomet" forurettede, oplyste forurettede, at der må have været tale om 

den sidste messe, inden forurettede flyttede menighed. Ved denne messe øn-

skede Præsten hende held og lykke fremover og gav hende et kram foran 

menigheden. Der var ifølge forurettede tale om et ganske almindeligt venska-

beligt kram. 

 

28-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har oplyst, at forurettede i en periode virkede som ministrant i Den 

Katolske Kirke i [bynavn], hvor han var præst. Præsten har betegnet anmel-

ders beskrivelse som ”det rene opspind”. 
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28-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

28-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Den Katolske Kirke i Danmark blev bekendt med forholdet, da pastor Niels 

Engelbrecht modtog den anonyme henvendelse herom i april/maj 2010. 

 

28-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Efter modtagelsen af den anonyme henvendelse fandt pastor Niels Engel-

brecht forurettedes og moderens adresse i Den Katolske Kirke i Danmarks 

medlemskartotek og bad den lokale menighedsrådsformand om at opsøge 

dem for at få afklaret, om forurettede havde været udsat for krænkelser. 

 

Forurettede har bekræftet, at forurettede og hendes mor har haft besøg af en 

person fra Den Katolske Kirke i Danmark, der talte med forurettedes mor om 

sagerne vedrørende seksuelle krænkelser inden for Den Katolske Kirke i 

Danmark.  

 

Ved besøget afviste forurettede og hendes mor, at forurettede havde været 

udsat for krænkelser fra Præstens side. 

 

På baggrund af besøget udarbejdede menighedsrådsformanden et notat, som 

han sendte til pastor Niels Engelbrecht. Notatet indeholdt følgende konklusion: 

 

"Der er ikke fugls føde i de anklager, der er rettet mod [Præsten] i den 

henvendelse. Den må bero på misforståede iagttagelser og følgeslut-

ninger." 

 

Pastor Niels Engelbrecht afsluttede herefter sagen. 

 

28-6. Politianmeldelse 

 

Der foreligger ikke skriftligt materiale om en politianmeldelse i sagen. 
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29. SAG 29 

 

29-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Undersøgeren 21. april 2010. 

 

Ifølge anmeldelsen har forurettede været udsat for seksuelle krænkel-

ser/befamlinger af en præst (”Præsten”) gennem nogen tid i 1960’erne, da 

forurettede var mellem 13 og 16 år. Anmeldelsen indeholder ikke nogen 

nærmere oplysninger om karakteren af krænkelserne.  

 

Forurettede har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen. 

 

Ifølge forurettedes oplysninger til politiet bestod krænkelserne i, at Præsten 

stillede eller satte sig tæt på hende og lod sine hænder køre op og ned ad 

hendes ben. Når forurettede kørte i bil med Præsten, lod han også sin hånd 

glide op og ned ad hendes ben. Nogle gange forsøgte han også at stikke hån-

den inden for trussekanten. Forurettede forsøgte enten at flytte sig fra Præ-

sten eller at holde sine ben samlede. Forurettede fortalte ikke sine forældre, 

hvad der foregik under køreturene med Præsten.  

 

I forbindelse med Den Katolske Kirke i Danmarks tjenstlige forundersøgelse 

har forurettede herudover oplyst, at kulminationen/afslutningen på krænkel-

serne fandt sted i forurettedes hjem en eftermiddag, hvor forurettede var ale-

ne hjemme. Præsten kom på besøg, og forurettede og Præsten snakkede 

sammen som sædvanligt. Mens Præsten og forurettede snakkede, tog Præ-

sten forurettede op og ned ad benet, og udtrykket i Præstens øjne ændrede 

sig. Præsten tog forurettede op ad låret til trussekanten, hvilket forurettede 

følte var en meget mærkelig situation. Forurettede forstod ikke, hvad der ske-

te, og forstod ikke udtrykket i Præstens øjne. 

 

29-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har vedrørende køreturene med forurettede oplyst, at det først i 

1960'erne var naturligt, at han i forbindelse med ungdomsarbejdet kørte de 

unge, da den offentlige transport ikke var så udbygget dengang. Han kan ha-

ve kørt med forurettede måske 6 – 10 gange. Præsten har afvist, at han skul-

le have taget forurettede på låret, men det var sædvanligt, at han klappede 
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de unge lige over knæet, når de steg ind i bilen. Præsten kan ikke huske, om 

han har klappet forurettede på knæet på denne måde. Han kan muligvis have 

strejfet forurettede i forbindelse med almindelig social omgang, men det er 

ikke sket på nogen seksuel måde.  

 

I relation til forhold der skulle være begået, da forurettede var under 14 år, 

har Præsten oplyst, at dette ikke har kunnet lade sig gøre, da Præsten læste i 

udlandet på det tidspunkt og først kom til Danmark i 1963, da forurettede var 

15½ år.  

 

29-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Præsten har oplyst, at han havde et nært forhold til forurettedes familie. For-

urettede har vendt sig mod familien og Den Katolske Kirke i Danmark, og for-

urettede har betragtet Præsten som en del af både familien og kirken. Dette 

har ifølge Præsten medført, at forurettede også har vendt sig mod Præsten, 

hvilket har ført til anmeldelsen.  

 

29-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Forurettede har i anmeldelsen oplyst, at Præsten tilbage i midten af 1960'erne 

blev irettesat af sognepræsten og blev forbudt at køre alene med de unge.  

 

Præsten har oplyst, at han ikke husker at have modtaget en sådan irettesæt-

telse.  

 

I forbindelse med Den Katolske Kirke i Danmarks tjenstlige forundersøgelse 

har Pastor A (sognepræsten nævnt ovenfor) telefonisk oplyst til biskop Kozon 

og derefter Pastor B, at han aldrig har irettesat Præsten i så henseende og al-

drig har fortalt Præsten, at han ikke måtte være alene med unge piger. Pastor 

A har endvidere oplyst, at tanken om, at en præst kunne opføre sig på den 

måde, aldrig havde strejfet ham. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark kan på denne baggrund først antages at være 

blevet bekendt med krænkelserne i forbindelse med, at forurettedes henven-

delse til Undersøgeren blev videresendt til Den Katolske Kirke i Danmark i for-

året 2010.  
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29-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 

Danmarks side forud for Den Katolske Kirke i Danmarks modtagelse af foru-

rettedes henvendelse i foråret 2010. 

 

Præsten blev fritaget for tjeneste ved brev af 15. juni 2010. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark gennemførte en forundersøgelse i henhold til 

Canon 1717, i hvilken forbindelse Præsten deltog i et interview sammen med 

sin advokat. I Den Katolske Kirke i Danmarks undersøgelse indgik to andre 

sager, der som følge af Kommissoriet ikke indgår i nærværende undersøgelse. 

 

På et møde 10. december 2010 drøftede O-gruppen en eventuel ophævelse af 

suspensionen af bl.a. Præsten i nærværende sag. Den overvejende opfattelse 

i O-gruppen og biskop Kozons beslutning blev, at suspensionen skulle opret-

holdes indtil afslutningen af forundersøgelsen i henhold til Canon 1717. 

 

Ved dekret af 28. januar 2011 blev suspensionen ophævet, således at Præ-

sten med omgående virkning kunne genoptage sin tjeneste. Af dekretet frem-

gik bl.a.: 

 

”Efter at anklager om tilfælde af seksuelt overgreb, der var blevet rejst 

mod [Præsten] er blevet behandlet af politiet, uden at det har ført til 

nogen sigtelse, er sagerne blevet undersøgt i den katolske kirke i over-

ensstemmelse med reglerne i Kanonisk Lov, Can.1717. 

 

Det må på denne baggrund slås fast, 

at ingen af anklagerne handler om pædofilt misbrug af børn; 

at anklagerne handler om adfærd over for teenagere, som i givet fald er 

helt uacceptabel for en katolsk præst og i strid med forpligtelsen til at 

vise sig værdig til den tillid og agtelse, som hans embede kræver; 

at alle anklager i givet fald vedrører forhold, der ligger mellem 25 og 48 

år tilbage; 

at alle forhold i givet fald er strafferetlig forældede; 

at forholdene tilsvarende er kirkeretlig forældede; 

at sognepræsten i enhver henseende afviser alle anklager; 

at klagerne fastholder deres anklager; 

at en seriøs behandling af henvendelserne om anklagerne – trods grun-
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dig undersøgelse af disse – ikke har peget på, at det vil være muligt at 

anse anklagerne for bevist. 

 

Under hensyn til det foran anførte henlægges sagerne uden kirkeretlige 

konsekvenser for sognepræsten.” 

 

29-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse 10. juni 2010. 

 

Politiet besluttede 8. juli 2010 at indstille efterforskningen med henvisning til, 

at der var indtrådt forældelse.  
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30. SAG 30 

 

30-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen blev anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark, da repræsentanter fra 

menighedsrådet fra menigheden i [bynavn] holdt et møde med biskop Kozon 

om sagen 5. juni 2009. 

 

Sagen drejer sig ikke om seksuelle krænkelser, men om en præsts (”Præsten”) 

udveksling af skriftligt pornografisk materiale (erotisk novelle) på internettet 

omkring 2006. Efter det oplyste indeholdt novellen ikke pornografiske billeder 

af børn eller unge. 

 

Den erotiske novelle blev opdaget tilfældigt på Præstens computer af et med-

lem af menigheden (”Person A”), som hjalp Præsten med at installere netbank 

på Præstens computer. Person A gemte novellen på et medbragt USB-stik, 

men gik ikke videre med sin viden til menighedsrådet før 2 – 3 måneder se-

nere. 

 

Forud for dette tidspunkt og uden kendskab til, at Person A havde gemt den 

erotiske novelle på et medbragt USB-stik, havde Præsten meddelt biskop 

Kozon, at han ville tage orlov fra september 2009 med henblik på et ophold i 

et kloster i udlandet. 

 

I den anledning havde menighedsrådet aftalt et møde med biskop Kozon for 

at drøfte Præstens orlov og de følgevirkninger, det ville have for menigheden. 

 

Inden det planlagte møde med biskoppen blev der i maj/juni 2009 indkaldt til 

ekstraordinært menighedsrådsmøde, hvor menighedsrådets medlemmer fik 

adgang til det materiale, som stammede fra Præstens computer. På mødet 

var der generel forargelse over materialet, og holdningen hos flertallet i me-

nighedsrådet var, at Præsten ikke længere kunne og skulle fungere som sog-

nets præst. 

 

30-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har oplyst, at Person A, der overførte den erotiske novelle fra hans 

computer til USB-stikket, gik til konvertitundervisning hos ham. Person A var 
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computerspecialist. 

 

Uden Præstens viden forbandt Person A USB-stikket til Præstens computer og 

overførte den erotiske novelle til USB-stikket, som Præsten havde sendt for ca. 

3 år siden. Præsten var af den opfattelse, at han umiddelbart efter at have 

sendt den erotiske novelle havde slettet den fra sin computer. 

 

30-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

30-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Den Katolske Kirke i Danmark må antages at være blevet bekendt med for-

holdet enten kort før eller på mødet mellem repræsentanter for menighedsrå-

det og biskop Kozon 5. juni 2009. 

 

30-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

På mødet med biskop Kozon 5. juni 2009 forelagde medlemmer af menig-

hedsrådet den erotiske novelle for biskoppen. 

 

Et medlem af menighedsrådet har oplyst, at biskoppen blev meget vred over 

indholdet af novellen, og at biskoppen gav udtryk for, at han anså materialet 

for moralsk forkasteligt. Biskoppen gav endvidere besked om, at menigheds-

rådet ikke måtte kommunikere med menigheden om sagen. Biskoppen bad 

menighedsrådsmedlemmerne om at henvise eventuelle spørgsmål om sagen 

til Bispekontoret. 

 

Efter mødet 5. juni 2009 kontaktede et af menighedsrådsmedlemmerne bi-

skoppen gentagne gange over e-mail for at høre til sagens gang. Ifølge me-

nighedsrådsmedlemmet fik han først flere måneder senere respons fra bi-

skoppen, og det blev meddelt, at menigheden ville komme til at dele præst 

med en nabomenighed. 

 

Præsten har oplyst, at biskop Kozon efter mødet med menighedsrådsmed-

lemmerne kom på besøg hos ham. Biskoppen spurgte, hvorfor Præsten havde 

sendt den pågældende novelle. Dette kunne Præsten ikke umiddelbart forkla-
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re, men han understregede over for biskoppen, at han – uanset han havde 

sendt novellen – var den samme, som biskoppen altid havde kendt. Efterføl-

gende ringede Præsten til biskoppen og forklarede, hvorfor han havde sendt 

novellen. Biskoppen tilbød Præsten psykologhjælp. 

 

Biskoppen ringede efterfølgende til Præsten og meddelte, at han var nødt til 

at flytte. Tre dage senere flyttede Præsten til et kloster. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at sagen blev indbragt for Kongregationen for Tros-

lære. Forinden havde biskop Kozon indhentet råd fra en tysk kirkeretsekspert. 

På tidspunktet for interviewet af biskop Kozon (oktober – november 2011) fo-

relå der endnu ikke svar fra Kongregationen for Troslære. 

 

Præsten har oplyst, at biskop Kozon senere kom på besøg på klosteret og op-

lyste, at biskoppen var nødt til at orientere Rom om sagen, ligesom han var 

nødt til at orientere abbeden på det kloster i udlandet, hvor Præsten havde 

planlagt et ophold. 

 

Præsten havde på dette tidspunkt allerede selv skrevet til abbeden på kloste-

ret i udlandet. Abbeden svarede, at sagen om præstens ophold på klosteret 

måtte sættes i bero, indtil der kom svar fra Rom vedrørende sagens indbrin-

gelse for Kongregationen for Troslære. 

 

30-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse i sommeren 2010. 

 

Syd- og Sønderjyllands Politi besluttede 25. august 2010 at indstille efter-

forskningen med henvisning til, at der ikke var en rimelig formodning om, at 

et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. Der blev i den 

forbindelse henvist til, at det fremsendte USB-stik ikke indeholdt børneporno-

grafiske billeder, og at der ikke under efterforskningen var tilvejebragt oplys-

ninger, som kunne underbygge en anmeldelse om en eventuel blufærdigheds-

krænkelse af et barn. 
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31. SAG 31 

 

31-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 2010 på vegne af 

en ung kvinde, der mener at have været udsat for grænseoverskridende ad-

færd fra en præsts side (”Præsten”). Der har ikke været tale om berøringer 

eller samtaler af seksuel karakter. 

 

Forurettede har oplyst, at hun i efteråret 2006 deltog i en søndagsmesse i 

[bynavn], som Præsten forestod. Præsten var på daværende tidspunkt nytil-

trådt præst, og forurettede var på daværende tidspunkt først i 20’erne. 

 

Til kaffearrangementet efter messen henvendte Præsten sig til forurettede, og 

forurettede gav i den forbindelse udtryk for, at hun var interesseret i det ka-

tolske ungdomsarbejde. Præsten fik forurettedes e-mail-adresse for at kunne 

sende hende informationsmateriale om ungdomsarbejdet. I den efterfølgende 

periode sendte Præsten 5 – 6 e-mails til forurettede, og ingen af disse mails 

omhandlede katolsk ungdomsarbejde. De blev typisk afsluttet med ”solskins-

hilsner” eller lignende. 

 

Efter at have drøftet Præstens henvendelser med en nonne og en veninde be-

sluttede forurettede sig senere på efteråret 2006 for at skrive til Præsten, at 

hun ikke ønskede flere henvendelser af denne type fra ham. 

 

31-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelserne 

 

Præsten har oplyst, at det godt kan passe, at han talte med forurettede til en 

reception eller lignende i 2006. Det var under samtalen Præstens indtryk, at 

forurettede virkede trist og havde brug for hjælp/åndelig vejledning. 

 

Det er muligt, at Præsten skrev til forurettede efterfølgende, således som for-

urettede har forklaret, men Præsten kan ikke huske antallet af e-mails 

og/eller indholdet af disse. Det kan ikke udelukkes, at Præsten en enkelt gang 

har skrevet ”solskinshilsner”, således som forurettede har forklaret. 

 

Præsten kan ikke huske, om han har foreslået forurettede at mødes og drikke 

kaffe, men det kan ikke udelukkes, da Præsten som nævnt havde det indtryk, 
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at forurettede havde behov for hjælp/åndelig vejledning. 

 

Præsten erindrer ikke, at han skulle have modtaget en besked fra forurettede 

om, at hun ikke ønskede flere henvendelser fra Præsten. 

 

31-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

31-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Forurettede har oplyst, at hun sidst i 2008 eller først i 2009 omtalte oplevel-

serne med Præsten over for en ny hjælpepræst ved hendes lokale kirke. Præ-

stens reaktion var umiddelbart overbærende over for Præsten, men han op-

fordrede forurettede til at henvende sig til pastor Niels Engelbrecht. 

 

Forurettede har oplyst, at hun talte med pastor Niels Engelbrecht i novem-

ber/december 2009. Pastor Niels Engelbrecht gav ifølge forurettede udtryk for, 

at en præst ”ikke bør opføre sig sådan”, og at det ikke var første gang, at han 

havde modtaget klager over Præsten. Pastor Niels Engelbrecht gav ikke ud-

tryk for, hvad han agtede at gøre ved sagen. 

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at han over for forurettede gav udtryk for, 

at det ikke var første gang, at han havde hørt noget lignende om Præsten. 

 

Forurettede havde også et møde med biskop Kozon i foråret/forsommeren 

2010. Biskop Kozon var lyttende og gav udtryk for, at forurettede påpegede 

noget væsentligt. Det var dog forurettedes indtryk, at biskop Kozon var mere 

interesseret i at drøfte hendes familieforhold (hendes familie og biskop Kozon 

kommer fra samme egn). Under samtalen gav forurettede udtryk for, at hun 

ønskede, at biskoppen tog en samtale med Præsten. Biskop Kozon gav ikke 

udtryk for, om han agtede at gøre dette. Biskop Kozon gav ifølge forurettede 

udtryk for, at det ikke var første gang, at han havde hørt om den pågældende 

type problemer med Præsten. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han over for forurettede gav udtryk for, at det ik-

ke var første gang, at han havde hørt om problemer med Præsten; især man-

gel på ledelse og engagement. 
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31-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Præsten har oplyst, at han ikke har været indkaldt til samtale på Bispekonto-

ret i anledning af specifikke klager, men han har haft generelle samtaler med 

biskoppen om, hvad der foregår i menigheden mv. 

 

Biskop Kozon har ikke omtalt samtaler med Præsten vedrørende specifikke 

klager. 

 

31-6. Politianmeldelse 

 

Der foreligger ikke skriftligt materiale om en politianmeldelse i sagen. 
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32. SAG 32 

 

32-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt af forurettedes bror ved brev modtaget 1. juni 2010 af Un-

dersøgeren. 

 

Forurettede gik på en katolsk uddannelsesinstitution i perioden 1963 – 1967, 

hvor han var 11 – 15 år. På denne uddannelsesinstitution var der en fritids-

ordning, som var et specielt katolsk tilbud. En katolsk pater var ansvarlig for 

fritidstilbuddet (”Pateren”). 

 

På et tidspunkt i ovennævnte periode greb Pateren forurettede i at overtræde 

en regel, og forurettede fik valget mellem at få skrevet hjem eller få ”en røv-

fuld i den bare røv”. Forurettede valgte at få skrevet hjem, selvom han vidste, 

at det ville blive taget meget alvorligt af hans forældre. Forurettede er aldrig 

blevet fysisk afstraffet af Pateren. 

 

Forurettede har givet udtryk for, at selve det at give en dreng på den pågæl-

dende alder valget mellem at få skrevet hjem eller at få ”en røvfuld i den bare 

røv” er at gå for langt, og at ”en røvfuld i den bare røv” er en krænkelse af en 

seksuel karakter. Det gør det ifølge forurettede særligt krænkende, at afstraf-

felsen blev foretaget af en pater med den særlige status, en pater har i for-

hold til katolske børn/unge. 

 

32-2. Paterens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Pateren er død omkring 2000. Der foreligger derfor ikke bemærkninger fra 

Pateren til anmelders beskrivelse. 

 

32-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

32-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Forurettede har oplyst, at han har fortalt sine søskende om det valg, han blev 
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stillet overfor af Pateren, men han har ikke fortalt det til sine forældre eller 

andre. 

 

Forurettede har endvidere oplyst, at han ikke er bekendt med, om de øvrige 

lærere og/eller uddannelsesinstitutionens ledelse var bekendt med, at Pateren 

benyttede de nævnte afstraffelsesmetoder. 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark har væ-

ret bekendt med krænkelsen forud for henvendelsen til Undersøgeren 1. juni 

2010. 

 

32-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 

Danmarks side forud for henvendelsen til Undersøgeren i juni 2010. 

 

32-6. Politianmeldelse 

 

Der foreligger ikke skriftligt materiale om en politianmeldelse i sagen. 

 

 



 

 

Dok 7592-1/del2.doc 236  

 

 

33. SAG 33 

 

33-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt af forurettede ved brev til Undersøgeren modtaget 1. juni 

2010. 

 

Forurettede har oplyst, at han var udsat for krænkelser, mens han gik på en 

katolsk skole i 1959 – 1964 fra midt i 3. klasse indtil 7. klasse, dvs. da foru-

rettede må antages at have været 9 – 13 år. Krænkelserne bestod i, at en læ-

rer (herefter ”Læreren”) engang imellem holdt ham tilbage efter skole, og 

forurettede opfattede disse episoder som ”omklamrende”. Der var ingen deci-

derede seksuelle tilnærmelser, men i hvert fald ved én episode havde Lære-

ren holdt om forurettede. Forurettede opfattede lærerens adfærd som græn-

seoverskridende og fandt sig ikke i at blive holdt om og rev sig løs. 

 

Forurettede har oplyst, at han ikke umiddelbart kan huske de enkelte konkre-

te episoder, men de gik generelt ud på, at Læreren holdt ham tilbage for at 

tale med ham og i den forbindelse kom tæt på ham, holdt om ham o.lign. Dis-

se episoder stod på igennem en længere periode, men forurettede lod aldrig 

Læreren komme tæt på sig. 

 

Forurettede har oplyst, at Læreren ikke var en kirkelig person. Skolen var 

ifølge forurettede ledet af en nonne. 

 

33-2. Lærerens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Det har ikke været muligt at identificere Læreren, og der foreligger derfor ik-

ke bemærkninger til forurettedes beskrivelse. 

 

33-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

33-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

På tidspunktet for krænkelserne fortalte forurettede ikke nogen om episoder-
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ne med Læreren. 

 

Omkring 1980 fortalte forurettede om krænkelserne til sin mor, hvilket med-

førte, at moderen tog hen på skolen for at klage. Ifølge forurettede talte foru-

rettedes mor i den forbindelse med den nonne på skolen, der var forstande-

rinde. Forstanderinden var forfærdet over det, hun hørte. Det har ikke været 

muligt at identificere den daværende forstanderinde. 

 

Forurettede er ikke bekendt med, om hans mor gik videre med klagen til Den 

Katolske Kirke i Danmark. Forurettedes mor er død. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han ikke er bekendt med denne sag. 

 

Den Katolske Kirke i Danmark kan først antages at være blevet bekendt med 

sagen efter forurettedes anmeldelse til Undersøgeren modtaget 1. juni 2010, 

jf. 33-1. 

 

33-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 

Danmarks side. 

 

33-6. Politianmeldelse 

 

Der foreligger ikke skriftligt materiale om en politianmeldelse i sagen. 
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34. SAG 34 

 

34-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark af forurettede i april 2010. 

 

Forurettede har ikke ønsket at deltage i undersøgelsen. 

 

Ifølge anmeldelsen var forurettede i midten af 1960’erne som 12 – 13-årig 

messedreng på en katolsk skole. I denne forbindelse var forurettede udsat for 

seksuelle krænkelser bestående i berøringer mv., der foregik på Præstens 

værelse i præstegården. Krænkelserne stod på i omkring 1 år, indtil foruret-

tede flyttede skole. Anmeldelsen indeholder ikke nogen nærmere beskrivelse 

af karakteren af de seksuelle krænkelser. 

 

34-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Forurettede har i sin anmeldelse til Den Katolske Kirke i Danmark oplyst, at 

Præsten er død, og at han ikke ønsker at forfølge sagen. 

 

I brev af 18. januar 2011 har Den Katolske Kirke i Danmark bl.a. skrevet føl-

gende til forurettede: 

 

”Det er med stor beklagelse, at vi hører, at du har været udsat for sek-

suelle overgreb i forbindelse med din ministranttjeneste ved [navn] Kir-

ke, og at det også har haft følgevirkninger for dig senere i livet. 

 

Selvom den pågældende præst er død, ville det være af værdi for os at 

kende hans identitet, så jeg vil være taknemmelig, hvis du ville afsløre 

denne for os.” 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at forurettede har besvaret brevet af 18. 

januar 2011 fra Den Katolske Kirke i Danmark. 

 

Præstens identitet kendes således ikke, og det har derfor ikke været muligt at 

indhente Præstens bemærkninger. 
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34-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Forurettede har oplyst, at han i dag er 55 år gammel, og at krænkelserne har 

haft ganske store konsekvenser for forurettede og hans nærmestes liv.  

 

Forurettede har i øvrigt begrundet anmeldelsen således: 

 

”Når jeg alligevel har valgt at sende dig denne e-mail skyldes det et op-

rigtigt ønske om at medvirke til at kirken er sig omfanget af ugernin-

gerne bevidst, og som sådan kan jeg give et beskedent bidrag til ”en 

bedre” verden.” 

 

34-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Der foreligger i øvrigt ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark 

har været bekendt med krænkelserne mod forurettede forud for forurettedes 

henvendelse i april 2010. 

 

34-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 

Danmarks side forud for forurettedes henvendelse til Den Katolske Kirke i 

Danmark i april 2010. 

 

34-6. Politianmeldelse 

 

Der foreligger ikke skriftligt materiale om en politianmeldelse i sagen. 
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35. SAG 35 

 

35-1. Beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen drejer sig om, at det i april 2010 kom frem, at en præst (”Præsten”) i 

2005 havde fået en dom for besiddelse af børnepornografi.  

 

Oplysningen kom frem i forbindelse med, at Den Katolske Kirke i Danmark i 

foråret 2010 indhentede børneattester for eksisterende personale. 

 

I politiets besvarelse af anmodningen om børneattest af 27. april 2010 frem-

gik det, at Præsten 14. september 2005 var blevet idømt 20 dagbøder à kr. 

300 for overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 2, der vedrører besiddelse af 

børnepornografi.  

 

35-2. Præstens bemærkninger til beskrivelsen af krænkelsen 

 

Præsten har oplyst, at han blev udnævnt til sognepræst i 2002.  

 

Vedrørende dommen om børnepornografi har Præsten oplyst, at der var tale 

om billeder og filmklip med personer, der efter Præstens opfattelse var over 

15 år, men det var tvivlsomt, om personerne var over eller under 18 år. Præ-

sten var på denne baggrund af den opfattelse, at han godt kunne få en ren 

børneattest.  

 

35-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet.  

 

35-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Præsten orienterede ikke biskop Kozon eller andre i Den Katolske Kirke i 

Danmarks ledelse, da han modtog dommen om overtrædelse af straffelovens 

§ 235, stk. 2, i 2005. 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark på anden 

vis blev bekendt med Præstens dom for besiddelse af børnepornografi, før 
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Den Katolske Kirke i Danmark modtog børneattesten med oplysning om 

dommen i april 2010.  

 

35-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at der ikke blev indhentet børneattest i 

forbindelse med Præstens ansættelse i 2002, da lovgivningen herom først 

blev indført i 2005. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at da han modtog børneattesten i april 2010, opsøg-

te han Præsten og meddelte ham, at han ikke kunne være præst i Bispedøm-

met længere.  

 

Biskop Kozon tog endvidere kontakt til Præstens provincial i Præstens hjem-

land og orienterede ham om, at Præsten ville komme retur til sit hjemland og 

baggrunden herfor. 

 

Biskop Kozon er ikke bekendt med, om sagen er indbragt for Kongregationen 

for Troslære.  

 

Præsten har oplyst, at han efter indhentelsen af børneattesten i 2010 blev 

kontaktet af biskop Kozon. Biskoppen gav udtryk for, at han var meget over-

rasket over indholdet af børneattesten, og at det bedste for Bispedømmet var, 

at Præsten rejste tilbage til sit hjemland. Biskop Kozon gav Præsten besked 

om, at Præsten måtte holde op som præst i Danmark.  

 

Inden samtalen med Præsten havde biskop Kozon ifølge Præsten været i kon-

takt med Præstens provincial og aftalt, at Præsten skulle sendes tilbage til sit 

hjemland. Ca. 2 uger efter samtalen med biskop Kozon rejste Præsten tilbage 

til sit hjemland.  

 

Præsten har givet udtryk for, at biskop Kozon i situationen har behandlet ham 

venligt og rimeligt.  

 

35-6. Politianmeldelse 

 

Ikke relevant.  
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36. SAG 36 

 

36-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt af forurettede til Den Katolske Kirke i Danmark ved brev af 

22. marts 2010.  

 

Ifølge anmeldelsen boede forurettede og forurettedes bror på et katolsk bør-

nehjem i 1956 - 1957. På dette tidspunkt var forurettede 13 – 14 år.  

 

På det katolske børnehjem var der en udenlandsk kvindelig medhjælper på 23 

– 24 år i køkkenet (”Medarbejderen”). Forurettede kan ikke huske kvindens 

navn. Udover at hjælpe i køkkenet passede kvinden også børnene. Det var 

meningen, at Medarbejderen efter opholdet på børnehjemmet skulle i kloster i 

udlandet. 

 

På et tidspunkt i ovennævnte periode var forurettede syg og lå i sengen på 

sovesalen. Medarbejderen passede ham og i den forbindelse tog hun initiativ 

til et seksuelt samvær.  

 

Forurettede gik i denne periode til spejder og ofte, når han kom tilbage fra 

spejder, stod Medarbejderen i kælderen og strøg. Ved disse lejligheder havde 

forurettede og Medarbejderen seksuelt samvær flere gange, men der var al-

drig tale om penetration, da kvinden var bange for at blive gravid. Forurette-

de følte sig aldrig tvunget til det seksuelle samvær. 

 

Medarbejderen var bange for, at nogen skulle få noget at vide, og forurettede 

lovede hende ikke at sige noget. Det var forurettedes indtryk, at Medarbejde-

ren ikke havde seksuelle forhold til nogle andre på børnehjemmet.  

 

Forholdet ophørte, da forurettede flyttede hjem til sin mor i 1957.  

 

Efter forurettede var flyttet tilbage til sin mor, besøgte han somme tider bør-

nehjemmet. Medarbejderen var på børnehjemmet ca. ½ år efter, at forurette-

de var flyttet. Derefter rejste hun tilbage til sit hjemland. 
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36-2. Medarbejderens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkel-

sen 

 

Da forurettede ikke har kunnet oplyse Medarbejderens navn, har det ikke væ-

ret muligt at indhente Medarbejderens bemærkninger til forurettedes beskri-

velse. 

 

36-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

36-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Forurettede har oplyst, at han som 14-årig var til skriftemål i en katolsk kirke, 

og i den forbindelse fortalte han om forholdet til Medarbejderen til præsten. 

Forurettede kender ikke navnet på den præst, som forestod skriftemålet.  

 

Forurettede var chokeret over, at præsten udspurgte ham om intime detaljer 

vedrørende forholdet. Forurettede skriftede hurtigt færdig og forlod kirken. 

Siden har forurettede aldrig været til skriftemål igen.  

 

Forurettede nævnte ikke forholdet til Medarbejderen over for præsten, for at 

præsten skulle gå videre med informationen til Bispekontoret eller andre.  

 

36-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmarks ledelse 

er blevet gjort bekendt med krænkelserne mod forurettede forud for foruret-

tedes henvendelse til Den Katolske Kirke i Danmark i marts 2010.  

 

Pastor Niels Engelbrecht har oplyst, at Den Katolske Kirke i Danmark ikke har 

foretaget undersøgelser i sagen, idet forurettede ikke selv opfattede hændel-

sen som en krænkelse, og det formentlig ville være umuligt at opspore Med-

arbejderen i dag.  

 

36-6. Politianmeldelse 

 

Der foreligger ikke skriftligt materiale om en politianmeldelse i sagen. 
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37. SAG 37 

 

37-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er anmeldt til Den Katolske Kirke i Danmark i foråret 2010 på vegne af 

en ung kvinde, der mener at have været udsat for grænseoverskridende ad-

færd fra en præsts side (”Præsten”). Der har ikke været tale om berøringer 

eller samtaler af seksuel karakter. 

 

Forurettede mødte Præsten i foråret 2008 i forbindelse med et ungdomsar-

rangement, hvor forurettede var først i 20’erne. 

 

Forurettede og Præsten mødtes herefter 3 – 4 gange i privat sammenhæng, 

hvor forurettede hjalp Præsten med at udfylde dokumenter vedrørende Præ-

stens opholdstilladelse. De talte bl.a. om forurettedes planer om at studere i 

udlandet og Præstens forestående udlandsophold. De talte også om mulighe-

derne for, at Præsten kunne give forurettede sprogundervisning, men dette 

blev aldrig til noget. 

 

Præstens adfærd under møderne gav forurettede en bekymring for, om Præ-

sten kunne klare det forestående udlandsophold. Kontakten mellem forurette-

de og Præsten ophørte – bortset fra kontakt via Facebook – da Præsten tog 

på sit planlagte udlandsophold. 

 

37-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelserne 

 

Præsten har oplyst, at han traf forurettede første gang en søndag aften i 2008 

efter en messe for udenlandske studerende. Forurettede var med til messen, 

og hun deltog også i kaffe efter messen. Der var 10 – 15 mennesker til stede, 

og Præsten var ikke på noget tidspunkt alene med forurettede. 

 

I sensommeren 2008 mødtes forurettede og Præsten ved den kirke, som 

Præsten hørte til, idet forurettede skulle hjælpe Præsten med at udfylde do-

kumenter vedrørende hans opholdstilladelse. De sad udenfor, og der var kun 

de to til stede. 

 

Tredje gang Præsten mødte forurettede var på en café, hvor Præsten var med 

nogle bekendte. Forurettede stødte senere til selskabet efter telefonisk aftale. 
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Da de forlod caféen, gik Præsten sammen med sine bekendte, og forurettede 

tog alene af sted. Dette var sidste gang, at Præsten så forurettede. 

 

Da Præsten kom til udlandet, tilsluttede han sig en gruppe for unge katolikker 

på Facebook. Forurettede var også tilknyttet denne gruppe, og Præsten skrev 

til forurettede én eller to gange i ”postkortstil”. 

 

Præsten har karakteriseret sit forhold til forurettede som et almindeligt for-

hold til et medlem af menigheden. Præsten har aldrig berørt forurettede, og 

de har aldrig talt om seksuelle emner. 

 

37-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Intet. 

 

37-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Forurettede nævnte sin bekymring for, om Præsten kunne klare sit foreståen-

de udlandsophold over for generalvikar Lars Messerschmidt og under de i 31-

4 omtalte samtaler med pastor Niels Engelbrecht og biskop Kozon. Samtaler-

ne fandt sted i slutningen af 2009/begyndelsen af 2010 og vedrørte også 

Præsten i denne sag. 

 

37-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Præsten har oplyst, at han i forbindelse med biskop Kozons besøg i det land, 

hvor Præsten har arbejdet, har haft en samtale med biskop Kozon. 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han har haft en samtale med Præsten og har for-

manet Præsten om ikke at foretage sig eller sige noget, der kan misforstås. 

 

37-6. Politianmeldelse 

 

Der foreligger ikke skriftligt materiale om en politianmeldelse i sagen. 
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38. SAG 38  

 

Den Katolske Kirke i Danmark har modtaget to anmeldelser vedrørende denne 

præst (”Præsten”). 

 

De individuelle sagsforløb vil i det følgende blive beskrevet hver for sig ved 

anvendelse af den samme systematik som vedrørende de øvrige sager. 

 

38-1. Sag 38-1 

 

38-1-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er beskrevet i to avisartikler (”Artiklerne”) fra august 1898. Krænkel-

sen havde fundet sted kort tid forud for, at artiklerne blev bragt. 

 

Ifølge Artiklerne var Præsten forstander for en katolsk pigeskole. 

 

Forurettede var på daværende tidspunkt 11½ år, og krænkelserne fandt ifølge 

Artiklerne sted i forbindelse med privattimer hos Præsten. Krænkelserne be-

stod ifølge Artiklerne i, at Præsten kyssede og befamlede forurettede på krop-

pen. Endvidere antydes det i Artiklerne, at Præsten tillige havde begået gro-

vere seksuelle krænkelser over for forurettede. 

 

38-1-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Ifølge Artiklerne nægtede Præsten ikke, at han havde været nærgående over 

for forurettede, men Præsten oplyste, at krænkelserne var sket ”i distraktion”. 

 

38-1-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Forurettede blev ifølge Artiklerne undersøgt af en sygehuslæge og en stads-

læge, og begge kom til det resultat, at forurettede ikke ville få varige mén af 

krænkelserne. 

 

38-1-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark blev be-

kendt med krænkelserne forud for omtalen i Artiklerne. 
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38-1-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 

Danmarks side. 

 

38-1-6. Politianmeldelse 

 

Det fremgår af Artiklerne, at forurettedes plejefar 19. august 1898 anmeldte 

krænkelserne til politiet, og at der straks efter blev sendt en betjent ud for at 

anholde Præsten. 

 

38-2. Sag 38-2 

 

38-2-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen er beskrevet i en avis (”Artiklen”) i august 1898. Krænkelsen havde 

fundet sted nogle år forud for, at Artiklen blev bragt. 

 

Ifølge Artiklen skulle krænkelserne have fundet sted i forbindelse med, at for-

urettede gik til konfirmationsforberedelse hos Præsten. Forurettede antages 

således at have været 13 – 14 år. En dag bad forurettede om lov til at forlade 

det lokale, hvor forurettede befandt sig med Præsten, for at gå ned i gården. 

Præsten låste i den forbindelse døren og kastede forurettede ned på sengen, 

hvorefter Præsten udsatte forurettede for seksuelle krænkelser, der ikke er 

nærmere beskrevet. 

 

38-2-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Intet. 

 

38-2-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Det fremgår af Artiklen, at Præsten havde en 34-årig husholderske boende i 

sit hjem sammen med en 14-årig pige. Ifølge Artiklen gik der rygter om, at 

den 14-årige pige var Præstens datter, som han havde fået med husholder-

sken. 
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38-2-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Der foreligger ikke oplysninger om, at Den Katolske Kirke i Danmark har væ-

ret bekendt med krænkelserne forud for, at Artiklen blev bragt. 

 

38-2-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Der foreligger ikke oplysninger om sagsbehandling fra Den Katolske Kirke i 

Danmarks side. 

 

38-2-6. Politianmeldelse 

 

Ifølge Artiklen skulle forurettedes stedfar have givet udtryk for, at han var 

indstillet på at frafalde strafforfølgning af Præsten, hvis Præsten betalte sted-

faderen kr. 2.000. 

 

Det fremgår ikke af Artiklen, om der blev indgivet politianmeldelse vedrøren-

de Præstens krænkelser af forurettede. 
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39. SAG 39  

 

39-1. Anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Sagen kom til Den Katolske Kirke i Danmarks kendskab i efteråret 2000 ved, 

at Præsten orienterede biskop Kozon om, at Præsten var blevet anholdt og 

sigtet for blufærdighedskrænkelse over for en 13-årig dreng (”forurettede”) i 

en sauna i en offentlig svømmehal.   

 

Ifølge forurettedes forklaring til politiet havde forurettede i svømmehallen 

bemærket en ældre mand, der gentagne gange havde kigget på forurettede. 

Efter svømning gik forurettede i sauna, hvor forurettede satte sig på den 

øverste af de tre bænke. Præsten kom ind i saunaen og satte sig på den ne-

derste bænk i saunaen.   

 

Efter at forurettede og Præsten havde opholdt sig i saunaen et stykke tid, be-

gyndte Præsten at røre ved sine kønsdele, så han fik erektion. Samtidig star-

tede Præsten en dialog med forurettede, og han spurgte blandt andet foruret-

tede, hvad tid han skulle være hjemme, hvem han blev hentet af, og hvor 

han boede. Forurettede forlod derefter saunaen.  

 

39-2. Præstens bemærkninger til anmelders beskrivelse af krænkelsen 

 

Præsten har oplyst, at forurettede må have forvekslet ham med en anden, og 

at han aldrig har været i svømmehallens sauna alene med et barn.  

 

Præsten har oplyst, at han et par måneder efter anholdelsen blev ringet op af 

en medarbejder fra den relevante politimyndighed, som sagde, at sagen kun-

ne sluttes, hvis Præsten betalte en bøde.  

 

Præsten overvejede grundigt, om han skulle betale bøden. Han besluttede at 

betale den for at undgå en retssag. Præsten var godt klar over, at betaling af 

bøden indebar, at han tilstod sigtelsen for blufærdighedskrænkelse.  

 

Ifølge Præsten var det en vanskelig beslutning, idet Præsten følte, at han til-

stod noget, som han ikke havde gjort. Vedtagelsen af bøden var Præstens 

egen personlige beslutning. Han drøftede ikke forholdet med nogen inden be-

talingen af bøden.  
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39-3. Sagens omstændigheder i øvrigt 

 

Præsten har oplyst, at der var ungdomsarbejde forbundet med den stilling 

som sognepræst, han bestred i 2000, herunder religionsundervisning.  

 

39-4. Den Katolske Kirke i Danmarks viden eller burde-viden om krænkel-

sen 

 

Biskop Kozon blev ifølge Præsten orienteret telefonisk om sigtelsen i efteråret 

2000.  

 

Præsten har oplyst, at han kort efter den i 39-4 nævnte telefonsamtale var til 

et præstemøde, hvor han havde en samtale med biskop Kozon om sagen. 

 

Præsten havde forud for præstemødet endvidere orienteret sin foresatte om 

sagen.  

 

Præsten fortalte biskop Kozon, at han var blevet anholdt og sigtet for blufær-

dighedskrænkelse og kørt til afhøring på politigården. Præsten refererede det, 

politiet havde sagt om forurettedes forklaring over for biskop Kozon. Præsten 

sagde også til biskoppen, at der var tale om en misforståelse eller en forveks-

ling. 

 

Ifølge Præsten gav biskop Kozon under samtalen udtryk for, at man måtte 

vente og se, hvad der skete i sagen. Biskoppen foreslog ikke Præsten at an-

tage en advokat.  

 

Præsten har oplyst, at han på et tidspunkt efter vedtagelsen af bøden blev 

ringet op af biskop Kozon. Præsten sagde til biskoppen, at ”det bliver ikke til 

noget”. Præsten erindrer ikke, hvad biskoppen svarede herpå. De aftalte at 

mødes på et senere tidspunkt, hvor Præsten ville forklare biskop Kozon nær-

mere om baggrunden for sagens afslutning.  

 

Præsten kan ikke huske, hvornår han næste gang mødtes med biskop Kozon 

efter denne samtale. Samtalen med biskoppen om den nærmere baggrund for 

sagens afslutning blev aldrig til noget. 

 

Præsten blev ikke efterfølgende kontaktet af biskop Kozon om, hvordan sagen 

nærmere var blevet afsluttet. 
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Biskop Kozon har oplyst, at han blev orienteret om sagen i forbindelse med et 

præstemøde i slutningen af oktober 2000.  

 

På det pågældende præstemøde henvendte Præstens foresatte sig til biskop 

Kozon og oplyste, at Præsten havde orienteret ham om, at han var blevet an-

holdt af politiet og afhørt om en sag vedrørende blufærdighedskrænkelse. 

Præstens foresatte gav ikke nogen nærmere beskrivelse af det forhold, som 

Præsten var beskyldt for at have begået.  

 

Senere på samme præstemøde henvendte Præsten sig til biskop Kozon og 

fortalte, at han var blevet anholdt og taget med af politiet til afhøring. Præ-

sten bedyrede sin uskyld og oplyste, at sagen kunne sluttes ved, at han betal-

te et beløb. Heller ikke Præsten gav nogen nærmere beskrivelse af forholdet 

til biskop Kozon. 

 

39-5. Den Katolske Kirke i Danmarks sagsbehandling 

 

Biskop Kozon har oplyst, at han ikke spurgte nærmere ind til sagen, idet han 

tænkte, at når sagen ikke forfulgtes yderligere, kunne der ikke være tale om 

et forhold af betydning, selv om det var blevet oplyst, at der var betalt et be-

løb. 

 

Biskop Kozon overvejede ikke at undersøge sagen nærmere, herunder om sa-

gen skulle give anledning til konsekvenser i forhold til Præsten. I og med at 

sagen blev sluttet uden retsligt efterspil, var biskop Kozon af den opfattelse, 

at der ikke var tale om et alvorligt forhold.  

 

Biskop Kozon har ikke nogen erindring om, at han efterfølgende drøftede sa-

gen med Præsten, Præstens foresatte eller andre.  

 

Biskop Kozon har oplyst, at hvis han havde været bekendt med, at Præsten 

var dømt for blufærdighedskrænkelse, ville han have igangsat en tjenstlig 

forundersøgelse.  

 

Medio april 2012 kom biskop Kozon i tanke om henvendelsen fra Præsten i 

2000 og anmodede Undersøgeren om at inddrage den pågældende sag i un-

dersøgelsen. Præsten gav samtidig fuldmagt til, at akterne kunne rekvireres 

hos politiet. Efter at have gennemgået akterne fra politiet meddelte biskop 
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Kozon den 3. maj 2012 Præsten, at han måtte sygemelde sig og tage bort fra 

sognet. Det blev i den pågældende mail bl.a. anført: ”Dette er ikke en su-

spension, men en nødvendig foranstaltning p.gr. af anklagens alvor.” 

 

Den 3. maj 2012 blev pastor Niels Engelbrecht og Stig Sørensen udnævnt til 

at foretage en Canon 1717-forundersøgelse af Præsten. 

 

Pastor Niels Engelbrecht og Stig Sørensen gennemførte den 8. maj 2012 et 

interview af Præsten. Ved interviewet afviste Præsten at have gjort det, som 

fremgik af dokumenterne fra politiet. Præsten oplyste endvidere, at han i for-

bindelse med vedtagelsen af bøden havde opfattet det sådan, at hvis han be-

talte, ”ville det kun være en erkendelse, ”som om” han havde gjort det”. Han 

ønskede at undgå en retssag, idet han ville skåne menigheden, kirken og 70 

præster for dette. 

 

I pastor Niels Engelbrechts og Stig Sørensens rapport om forundersøgelsen 

blev det sammenfattet, at politiet havde fundet vidnesbyrdene mod Præsten 

så troværdige, at der blev rejst sigtelse for blufærdighedskrænkelse og ud-

stedt et bødeforlæg. Heroverfor stod, at Præsten havde udtalt til politirappor-

ten, sin foresatte og biskop Kozon, at der havde været tale om en forveksling. 

Endelig lagde Præsten vægt på, at han vedtog bødeforlægget af hensyn til bi-

skoppen, katolikkerne og præsterne i Danmark. 

 

Biskop Kozon bad efter et møde i O-gruppen den 15. maj 2012 Præsten om at 

indgive sin afskedsbegæring som sognepræst.  

 

Den 16. maj 2012 skrev Præsten til biskop Kozon, at han fratrådte sin stilling 

som sognepræst af helbredsmæssige grunde. Den 19. maj 2012 blev menig-

hedsrådsformændene i de relevante sogne orienteret. Den 20. maj 2012 ud-

sendte Bispekontoret en pressemeddelelse om sagen, hvoraf bl.a. fremgik, at 

Præsten efter henstilling fra biskop Kozon var trådt tilbage som sognepræst. 

 

39-6. Politianmeldelse 

 

Der blev indgivet politianmeldelse 23. august 2000. 

 

Sagen blev sluttet 14. december 2000 ved, at Præsten betalte en bøde på 

kr. 1.000.  
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