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Dommer Peter Garde, Danmark

Blandt de klassiske frihedsrettigheder har i de senere års samfundsdebat og juridiske 
praksis, både nationalt og i den europæiske menneskerettighedsdomstol ingen tiltruk-
ket sig mere opmærksomhed end netop religionsfriheden og ytringsfriheden. Til tider 
træder de frem som modstandere, typisk på den måde, at stærkt religiøse mennesker 
klager over andres ytringer i forbindelse med klagernes religion, muligvis endog kræ-
ver straf pålagt for disse ytringer. Det er spørgsmålet, om religionsfriheden indebæ-
rer en udvidet beskyttelse mod ytringer, hvilket tiltale- og retspraksis stort set fast har 
afvist, efter min opfattelse med rette (tese 1). En underinddeling af disse tilfælde er 
den klassiske blasfemiforbrydelse, som endnu lever en omend hensygnende tilværelse 
i tre af de nordiske straffelove. Her rejser sig spørgsmålet om fortsat berettigelse af 
kriminalisering af denne overtrædelse (tese 2). I andre tilfælde er de forbundsfæller, 
typisk på den måde, at den talende under udnyttelse af sin ytringsfrihed og inspireret 
af sin religiøse overbevisning fremsætter udtalelser, der muligt uden et sådant motiv 
ville være strafbar som ærekrænkelse eller hetz mod folkegruppe eller homoseksu-
elle, eventuelt trusler. Tiltale- og retspraksis har i disse tilfælde været vaklende. Her 
rejser sig spørgsmålet, om det religiøse motiv retfærdiggør en lempeligere behand-
ling af disse udtalelser (tese 3). Det er et yderligere spørgsmål, om der bør råde en 
mildere bedømmelse af den blotte citering af religiøse skriftsteder, eventuelt tillige en 
kort kommentering af disse (tese 4), samt om der bør råde en større ytringsfrihed for 
den egentlige gudstjeneste end for udtalelser i offentlighed, herunder pressen samt 
radio og fjernsyn (tese 5). Som modifikation af disse begrænsede indrømmelser til 
de religiøst motiverede udtalelser må det overvejes, om nogle udtalelser er så grove, 
at de altid, uanset motivet og formen, bør straffes (tese 6). I den seneste generation 
er det religiøse billede af de nordiske samfund, hvor tidligere så godt som alle enten 
tilhørte statskirken eller var religiøst indifferente (eller ateister), ændret i betydelig 
grad gennem indvandring, først og fremmest af tilhængere af islam, hvilket har med-
ført hidtil usete problemer for tiltale- og domspraksis, hvadenten disse optræder som 
anmeldere eller sagsøgere, herunder om opfattelsen af, hvorvidt der foreligger blas-
femi, bør influeres af retsopfattelsen hos disse personer, eller der måtte rejses tiltale 
imod disse for deres egne eventuelt truende ytringer. Her rejser sig spørgsmålet, om 
den delvis ændrede sammensætning af befolkningen og den i det senere år kraftigt 
skærpede religiøse bevidsthed bør influere de juridiske beslutningstageres afgørelser, 
særlig om tiltale og dom i konfliktsituationer, hvilket jeg bestrider (tese 7). 
 Sammenfattende er det min opfattelse, at det sekulære retssamfund bør fastholde 
ytringsfriheden i fuldt omfang, når den står mod religionsfriheden (teserne 1 og 2), at 
der muligt kan indrømmes det religiøse motiv en begrænset betydning, når det går i 
samme retning som ytringsfriheden (teserne 3, 4, 5 og 6), samt at den delvis ændrede 
sammensætning af befolkningen ikke bør influere retstilstanden (tese 7).
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Religionsfrihed mod ytringsfrihed1. 

Begge disse klassiske frihedsrettigheder nyder en udstrakt beskyttelse både i de na-
tionale grundlove, jf. således den danske Grundlov § 67 og § 77, og i de internatio-
nale konventioner, herunder den europæiske menneskeretskonvention art. 9 og 10. 
Sålænge ingen af disse rettigheder eksisterede, var det en selvfølge for forkæmpere 
for frihed og oplysning som f.eks. Voltaire at agitere for begge på lige fod, men i ny-
este tid er spørgsmålet opstået, om særlig religionsfriheden udover at omfatte retten 
til gudsdyrkelse, til at danne trossamfund, til at skifte religion, herunder at forlade 
en statskirke el.lign., og til at unddrage sig tvungen deltagelse i religiøse aktiviteter, 
herunder tvungen betaling af skat el. andre ydelser til en anden religion end ens egen, 
jf. den danske Grundlov § 68, også omfatter en ret for religiøse personer til at kræve 
statens positive beskyttelse mod f.eks. udøvelse af ytringsfrihed under påberåbelse 
af, at de pågældende ytringer gennem krænkelse af de pågældendes religiøse følelser 
også krænker deres religionsfrihed. 

Spørgsmålet har to sider som et janushoved: Udgør det en krænkelse af ytringsfri-
heden, hvis staten f.eks. gennem strafforfølgning for blasfemi eller på andet grundlag 
skrider ind imod disse ytringer? Og omvendt, udgør det en krænkelse af religions-
friheden, såfremt staten vælger at undlade at skride ind? Sagt kortere, har staten ret, 
henholdsvis pligt til indgriben?

Med hensyn til spørgsmålet om statens eventuelle ret til indgriben eksisterer der 
i flere, men ikke alle stater, normalt meget gamle og meget sjældent anvendte regler 
om blasfemi. 

Efter dansk straffelovs § 140 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder 
den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående 
religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse. Siden straffelovens ikrafttræ-
den i 1933 er kun rejst tiltale i tre tilfælde. I dommen UfR 1938,419 Ø straffedes fire 
nazister for særdeles grove forhånelser på plakater og i offentlige skrifter af den jø-
diske religions gudsdyrkelse og troslærdomme (et eks.: ”Skænden af Kvinder, Vold-
tægt, Tyveri og Bedrageri er Handlinger, som de jødiske Religionsforskrifter tillader 
eller paabyder”), samt for ærekrænkelse og bagvaskelse mod navngivne jøder. I 1946 
- den sidste fældende afgørelse - vedtog tre personer hver 6 dagbøder à 10 kr. for en 
parodisk dåbshandling af en dukke under et maskebal. Ved Gladsaxe kriminalrets 
dom af 21. oktober 1971 frifandtes derimod en sangerinde for afsyngning af sangen 
”Øjet”, som tillagde Gud en utilfredsstillet kønsdrift, der gav sig udtryk i trang til be-
luring af kønsligt samvær. Dommeren antog bl.a., at dette ikke havde forbindelse til 
kristne troslærdomme, og at angreb på eller forhånelse af sådanne lærdomme derfor 
ikke lå inden for visens sigte. Ifølge Rigsadvokatens meddelelse 3/2002 besluttes 
påtale af rigsadvokaten. Ligesom § 140 kun med nød og næppe kom ind i straffe-
loven - i flere udkast var en sådan bestemmelse ikke medtaget, og i første omgang 
stemte Folketinget imod kriminalisering af blasfemi, men Landstinget for, og det 
blev resultatet - er der i senere år gentagne gange fremsat lovforslag om ophævelse af 
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§ 140, fortrinsvis, men ikke kun af Dansk Folkeparti. Allerede fordi Dansk Folkeparti 
udtrykkelig i bemærkningerne til forslaget har begrundet det med henvisninger til 
islamiske overgreb, er det p.t. politisk umuligt at trænge igennem med en ophævelse 
af bestemmelsen. 

Efter norsk straffelov af 1902 § 142 straffedes med bøde eller fængsel indtil 6 må-
neder den, der offentligt forhånede eller på krænkende eller sårende måde viste ringe-
agt for nogen trosbekendelse, ”hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her 
bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse”. Indtil 1934 gjaldt 
beskyttelsen kun trosbekendelse, ”hvis Udøvelse her i Riget er tilstedet”. Riksad-
vokaten var påtalemyndighed. Der kendes ingen domfældelse i det 20. århundrede. 
Den berømte sag i 1934 mod Arnulf Øverland i anledning af foredraget ”Kristen-
dommen - den tiende landeplage” endte med frifindelse, efter at juryen havde kendt 
ham ikke-skyldig. Det blev uden betydning, af lagmannen efterfølgende over for 
Justisdepartementet udtalte, at juryens svar var urigtigt. I Bratholms og Matningsdals 
straffelovskommentar fra 1995 anføres, at det i dag er ”lite aktuelt å reise tiltale”. 
Både NOU 1999:27 om ytringsfriheden og straffelovskommisjonens forslag til ny 
straffelov, NOU 2002:4 foreslog, at bestemmelsen udgik, og anførte bl.a., at det, der 
fra en kritikers side er ment som saglig kritik mod en religion, af den anden part let 
bliver opfattet som blasfemi, og at en bestemmelse, som værner mod blasfemi, let 
kan komme til at udgøre et urimeligt indgreb i ytringsfriheden. Religiøse følelser 
har ikke krav på strafferetlig beskyttelse. Grovere udslag af blasfemi kan straffes 
efter § 135 a (trussel, forhånelse m.v. mod forskellige minoriteter, svarende til dansk 
straffelovs § 266 b og svensk ”hets mot folkgrupp”). Justisdepartementet tiltrådte og 
bemærkede (Ot. prp. nr. 90 (2003-2004), p. 89 f.), at straf normalt ikke bør bruges 
for at værne moralske eller religiøse normer, og en bestemmelse om blasfemi er ikke 
optaget i den nye straffelov. Denne er vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft. Når dette 
sker, er blasfemi fremtidig ikke strafbar i Norge.  

Efter den tidligere svenske strafflag straffedes ”hädelse av Gud”. I 1949 ændredes 
ordlyden til ”Den som offentligen skymfar sådant som av svenska kyrkan eller annet, 
här i riket verksamt trossamfund hålles heligt, dömes för brott mot trosfrid till böter 
eller fängelse” (11. kap. 8 §). Bestemmelsen indgik i Brottsbalken, men ophævedes 
1970 med begrundelse, at særlig beskyttelse af religionsfriheden ikke motiverede 
indskrænkning i ytrings- og trykkefriheden, samt at andre regler - ”hets mot folk-
grupp” (BrB 16. kap. 5 §), forargelig adfærd (BrB 16 kap. 16 §), ærekrænkelse (BrB 
5 kap. 1-2 §§) eller forstyrrelse af sammenkomst (BrB 16 kap. 4 §, stort set svarende 
til dansk strfl. § 137) - var anvendelige. Der ses ikke at have været sager i nyere tid.

Derimod er der nyere praksis både i Finland og Island, ligesom afkriminalisering 
ikke er aktuel i disse lande. 

I den finske strafflag af 1889 kap. 10 fandtes bestemmelse om straf både for 
”hädelse” og for ”gäckeri med Guds ord eller med sakrament”. I en sag fra 1915, 
altså endnu under det russiske herredømme, dømte Åbo hovrätt forfatterinden Alice 
Granfelt-Karlberg for både ”hädelse” og ”gäckeri” for bl.a. ordene ”Bibeln ljuger, 
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profeterna ljuga, filosoferna ljuga ... Varför skulle icke de döda bereda sig samma 
nöje?” i en samtale mellem ”jeg” og et kranium i bogen ”Tankar och fantasier”. Den 
kendteste nye sag førtes i 1966, hvor forfatteren Hannu Salama idømtes betinget 
fængsel for ”hädelse” i anledning af bogen ”Midsommardansen”, men benådedes 
i 1968 af præsident Kekkonen. I 1970 foreslog regeringen loven ændret til straf for 
”brott mot trosfrid” for den, ”som offentligen på grovt sätt smädar eller skymfar, vad 
inom i Finland verksamt trossamfund hålles heligt”. Af bemærkningerne til lovfor-
slaget fremgår bl.a., at beskyttelsesobjektet ikke er Gud, idet det Højeste Væsen ikke 
behøver beskyttelse, men de religiøse følelser og samfundsfreden, og det understre-
gedes, at saglig kritik ikke omfattedes af kriminaliseringen. To medlemmer af det 
relevante rigsdagsudvalg protesterede imod, at Guds navn udgik af straffeloven, og 
imod sidestilling af alle religioner, ”m.a.o. att Gud och avgudarna jämställes”. Efter 
yderligere forhandlinger blev resultatet, at offentlig ”hädelse av Gud” straffes med 
bøder eller fængsel i højst 2 år, og at ”brott mot trosfrid” svarende til det oprindelige 
forslag, dog uden krav om, at smædelsen skal være grov, straffes med bøder eller 
fængsel i højst 1 år. Også efter lovændringen er der retspraksis. 1973 dømtes kunst-
neren Harro Koskinen i anledning af et maleri forestillende et kortfæstet svin, men 
en tiltale i 1983 for teatermatinéen ”andlig vesper” med programpunkterne ”att gå 
på vattnet” og ”att sälja en brinnande buske” m.v., som ansås at krænke, hvad kirken 
holder helligt, faldt ud til frifindelse, bl.a. efter at ærkebiskop Wikström havde udtalt, 
at han fandt bestemmelsen om ”brott mot trosfrid” unødvendig. 

Den islandske straffelov af 1940 § 125 straffer med bøder eller fængsel indtil 3 
måneder ”den der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovlig 
bestående trossamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse”, ordret svarende til dansk 
strfl. § 140. Påtale finder sted kun sted efter rigsadvokatens påbud. Der findes en 
enkelt nyere dom (H 1984,855) med domfældelse for forhånelse af folkekirkens reli-
gionslære i en tidsskriftsartikel. Tiltalte gjorde her for byretten uden held gældende, 
at § 125 var bortfaldet ved desvetudo, idet den ikke tidligere havde været anvendt, en 
formentlig rigtig retsanvendelse. Ifølge professor Ragnheidur Bragadóttir er der ikke 
bestræbelser om at afkriminalisere blasfemi. 

Muhammedtegningerne
Den vigtigste sag i nyeste tid om blasfemi er utvivlsomt de 12 Muhammedtegninger 
i den danske avis Jyllands-Posten. Med det erklærede formål at protestere imod selv-
censur, bl.a. ved, at ikke-muslimer respekterede det islamiske forbud mod afbildning 
af Muhammed, bragte avisen 12 tegninger af denne. Den mest muntre viste en mand 
med turban og skæg, som står på skyer med udslåede arme og siger: ”Stop, stop, vi er 
løbet tør for jomfruer”, den mest kontroversielle et bistert udseende mandeansigt med 
skæg og en turban udformet som en antændt bombe, hvilket ifølge rigsadvokatens 
omhyggelige redegørelse kunne opfattes enten som et udtryk for, at religiøs fanatis-
me har ført til terrorhandlinger, og dermed som kritik imod visse islamiske grupper, 
eller mere direkte som fremstilling af Muhammed som en voldelig person, hvilket 
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ikke er uden støtte i, hvad der er kendt om Muhammeds og hans tilhængeres væb-
nede opgør med befolkningsgrupper, der ikke antog islam. Tegningerne fremkaldte 
en diplomatisk krise, en partiel boykot af danske firmaer og uhyggelige pøbeloptø-
jer i mellemøstlige lande, kulminerende med ildspåsættelse af danske ambassader. I 
Danmark indgav en række organisationer og personer anmeldelse for både blasfemi 
og overtrædelse af straffelovens § 266 b, men først statsadvokaten og efter klage 
rigsadvokaten i en meget grundig afgørelse af 15. marts 2006 afviste anmeldelsen. 
Det anførtes, at ingen af tegningerne, ej heller bomben i turbanen, kunne opfattes som 
spot, latterliggørelse eller forhånelse. Under hensyn til ytringsfriheden måtte både § 
140 og § 266 b fortolkes snævert. Det ses således, at den øverste anklagemyndighed i 
Danmark har besvaret det i nærværende oplæg stillede spørgsmål, om religiøse men-
nesker kan stille særlige krav, som må respekteres, når andre udnytter deres ytrings-
frihed, benægtende. 

I de dage, hvor afgørelsen ventedes, hørtes røster, der gjorde gældende, at valget 
mellem ytringsfriheden og respekten for stærke religiøse følelser ikke burde træffes 
gennem en påtaleopgivelse hos anklagemyndigheden, men af domstolene, men der 
er ingen tvivl om, at det er anklagemyndighedens pligt alene at rejse sager, der bevis-
mæssigt forventes at føre til domfældelse, og at rigsadvokatens afgørelse også derfor 
må anses for rigtig.

Også i Finland har der været offentliggjort tegninger af Muhammed, af Per Ole 
Träskman beskrevet som ”skämtteckningar”. Rigsadvokaten besluttede 1. juni 2006 
at undlade påtale. Ganske vist lagdes til grund, at tegningerne havde såret muslimer-
nes religiøse følelser, men trods dette opfyldte tegningerne ikke gerningsindholdet for 
overtrædelsen brud af trosfred, idet hverken ”smädande” eller ”skymfning” forelå. 

At tærsklen for, hvornår der foreligger blasfemi, i det mindste i visse islamisk 
styrede lande er meget lav, viser den nylige (slutningen af november 2007) groteske 
”bamsesag” i Sudan. 

EMRK
De europæiske Menneskerettighedsorganers praksis kan resumeres derhen, at der 
indrømmes medlemsstaterne en stor skønsmargen med hensyn til begrænsninger af 
ytringer, der kan virke stødende på andre personers religiøse tro og overbevisning, 
bl.a. i lyset af, at sådanne indgreb varetager hensynet til den udtrykkeligt i EMRK art. 
9 beskyttede religionsfrihed. I Otto Preminger-dommen af 20. september 1994 havde 
de østrigske myndigheder beslaglagt og konfiskeret den formentlig blasfemiske film 
”Das Liebeskonzil”; i Wingrove-dommen af 25. november 1996 havde de britiske 
myndigheder forbudt markedsføring af en videofilm om St. Teresa fra Avila, hvor 
helgeninden vises i en erotisk situation med Jesus; i L.A.-dommen af 13. september 
2005 havde en tyrkisk ret idømt en forfatter en ringe bøde for romanen ”De forbudte 
ord”, der opfattedes som en krænkende angreb på Muhammed. I alle tre tilfælde 
fandt den europæiske menneskeretsdomstol EMD, at de indklagede stater ikke havde 
krænket ytringsfriheden efter EMRK art. 10. 



196 Peter Garde

At statens ret til indgriben ikke indebærer en pligt hertil, viser derimod Choudhury-
dommen af 5. marts 1991. Efter ”De Sataniske Vers”’s udgivelse indledte en bri-
tisk muslim privat straffesag imod forfatteren Salman Rushdie og dennes forlæg-
gere, men sagen afvistes, idet den dommerskabte regel om blasfemi kun beskytter  
kristendommen. En klage til EMD under påberåbelse af både religionsfrihed, art. 9, 
og diskriminationsforbuddet, art. 14, afvistes, for art. 9’s vedkommende med begrun-
delse, at religionsfrihed ikke indeholder en ret til at foretage specifikke retlige skridt, 
herunder indlede straffesag mod den, der krænker en persons religiøse følelser. I lyset 
heraf er jeg sikker på, at en hypotetisk klage imod Danmark for ikke at have rejst sag 
i anledning af Muhammed-tegningerne ville blive afvist. I øvrigt har kun et mindretal 
af Europarådets medlemstater strafferetlige regler om blasfemi.

Medens tiltale for blasfemi forudsætter en afgørelse i anklagemyndigheden, er der 
direkte adgang til domstolene i private straffesager, bl.a. om ærekrænkelse og bagva-
skelse. Syv islamiske foreninger anlagde i forening sådan sag imod Jyllands-Postens 
ansvarhavende redaktør og kulturredaktør ved retten i Aarhus. Som jeg forstår stæv-
ningen og gengivelsen i dommen af 26. oktober 2006 af sagsøgernes argumentation, 
gjordes gældende, at tegningerne krænker både Muhammed og alle muslimer (i hele 
verden?), der således må betragtes som forurettede. Retten anerkendte, at en enkelt 
af de syv kunne påtale eventuelle krænkelser imod religionen, hvis dens medlemmer 
kunne anses for forurettede. Dommen, der frifandt de tiltalte, må nærmest opfattes 
som en ”allerede fordi”-dom, idet den begrundes med, at tegningerne ikke kan beteg-
nes som ærekrænkende og derfor ikke omfattede af straffelovens § 267. En afvejning 
over for ytringsfriheden var herefter ikke nødvendig. Dommen er appelleret til Vestre 
Landsret, hvor den i skrivende stund (maj 2008) stadig verserer. Jeg kan ikke fore-
stille mig, at landsretten vil ændre dommen.

Sammenfattende ses en entydig stærk praksis hos både anklagemyndighed og 
domstole om, at ytringsfriheden ikke indskrænkes under påberåbelse af, at religiøse 
følelser er krænkede, eller sagt på en anden måde, at religionsfrihed ikke indebærer 
beskyttelse mod muligt krænkende ytringer. Blasfemi er forlængst afkriminaliseret 
i Sverige og senest i Norge, i praksis, omend ikke i lovbogen, også i Danmark, me-
dens stillingen er mindre klar i Finland og Island. En fuldstændig ophævelse af reg-
len, særlig i Danmark, hvor den aldrig anvendes, vil fremkalde vrede reaktioner fra 
muslimsk hold, også internationalt, for vort vedkommende skærpet af indtrykket fra 
den tidligere strid om tegningerne. Medens det er oplagt, at man aldrig ville nykri-
minalisere blasfemi i dag, hvis man som i Norge skulle begynde forfra med en helt 
ny straffelov, og næsten sikkert, at en eksisterende regel ikke ville overleve en større 
revision af straffeloven, er det det kontroversielle spørgsmål, om reglen bør ophæves 
ved en delreform, som kun omfatter denne ændring. Sverige nåede det i en periode 
uden politisk strid om religionen, men i Danmark er det i dag umuligt, den danske ju-
stitsminister har udtalt sig imod en ophævelse og har utvivlsomt et politisk flertal bag 
sig. Jeg vover dog at fremføre som min opfattelse, at reglen bør ophæves. Det er ær-
ligere, når vi alligevel aldrig vil bruge den. Der er alternative regler til erstatning for 
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blasfemi, særlig § 137, stk. 2, og § 266 b. Reglens blotte eksistens indbyder til krav 
om strafferetlig indskriden i situationer, hvor det er åbenbart, at der ikke er grundlag 
herfor. I en hypotetisk ny Muhammedsag ville regeringen stå stærkere, hvis den blot 
kunne henvise til, at der ikke var hjemmel til at straffe fornærmeren (argumentet 
fremført af Vagn Greve, som selv er mest tilbøjelig til at lade reglen sove videre, ind-
til den kan forsvinde af sig selv - men hvordan?). Jeg kan godt se, at det vil være en 
rød klud at stemme for et sådant forslag fremført af Dansk Folkeparti, men forslaget 
bør komme fra regeringen og Dansk Folkeparti overtales til at spare på retorikken og 
blot stemme for forslaget sans phrases. 

Medens ytringsfriheden således forhindrer straf for udtalelser rettede imod islam 
som tro, er der i Danmark som i de øvrige nordiske lande en klar praksis for beskyt-
telse af herboende muslimer som befolkningsgruppe, jf. strfl. § 266 b og som en sær-
lig anskuelig og veldokumenteret sag UfR 2000,2234 H, den store sag imod Mogens 
Glistrup, men det betragter jeg som faldende uden for emnet.

Religionsfrihed og ytringsfrihed som allierede2. 

Medens det eneste prekære spørgsmål under punkt 1 er det retspolitiske om en even-
tuel ophævelse af blasfemibestemmelsen, er spørgmålet om en udvidet ytringsfrihed 
for stærkt religiøse mennesker omstridt allerede de lege lata. Dilemmaet ses allerede 
i den danske dom UfR 1990,636 VL, hvor en 66-årig kvinde var tiltalt for overtræ-
delse af strfl. § 266 b ved meget stærke angreb mod homoseksuelle i et læserbrev, 
f.eks. ”Homosex er den ækleste form for hor” og ”Hvor længe må man kalde en 
tyv kriminel? Er en homofil ikke en slags tyv? Stjæler han ikke sin næstes ære, og 
måske hans liv, ved at udnytte ham og måske påføre ham AIDS?”. Hun henviste 
til Bibelens fordømmelse af homoseksuelle og citerede for retten flere skriftsteder. 
Domsmandsretten i første instans udtalte, at direkte citater fra Bibelen og nær gen-
givelse og udlægning af skriftsteder falder uden for § 266 b, omend tiltaltes udlæg-
ning måske ikke var holdbar ud fra en videnskabelig, teologisk betragtning. Også 
under henvisning til ytringsfriheden frifandt retten, da tiltalte ikke havde overskredet 
grænsen for det strafbare. Statsadvokaten ankede. I landsretten, 3 juridiske dommere 
og 3 domsmænd, stemte 3 af 6 dommere for at stadfæste, medens de øvrige 3 dom-
mere i meget udførlige præmisser udtalte, at udtalelserne udgjorde en forhånelse og 
nedværdigelse af homoseksuelle personer og derfor var strafbare. Spørgsmålet om 
en udvidet ytringsfrihed af religiøse grunde nævntes ikke af disse dommere, hvorfor 
man må kunne udgå fra, at dette var uden betydning for dem. Da stemmerne stod lige, 
frifandtes tiltalte. Danmark har desværre modsat Norge og Sverige næsten total ano-
nymitet i straffesager med lægdommere, så vi véd ikke, hvordan stemmerne fordelte 
sig på juridiske og læge dommere. Efter dissensens udførlige, akademiske karakter er 
jeg dog nogenlunde sikker på, at de tre juridiske dommere stemte for at domfælde. 

Den vigtigste nordiske praksis på området er svensk, særlig den uhyre grundigt 
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behandlede sag imod præst i pinsekirken Åke Green for ”missaktning” af homosek-
suelle i en prædiken 20. juli 2003 i Borgholm på Øland, afgjort af Högsta Domsto-
len 29. november 2005 (NJA 2005,805, tidligere domme Kalmar tingsrätt 20. juni 
2004 og Göta hovrätt 11. februar 2005, udførligt skildret i utrykt eksamensarbejde af  
Josefin Moëll, Lunds Universitet 2005, som bl.a. aftrykker hele prædikenen). Al-
lerede indledningen til prædikenen slog temaet an: ”Är homosexualitet en medfödd 
drift eller onda makters spel med människor?” Derefter citerede Green et antal bi-
belcitater, som han fortolkede og overførte på moderne foreteelser, ligesom han sam-
menkoblede homoseksualitet, som han kaldte en kræftsvulst, med pædofili og AIDS, 
ja endog kønslig omgang med dyr, ”tidelag”. Han begrænsede ikke udbredelsen til 
sin menighed, men inviterede pressen, som dog udeblev, hvorfor han distribuerede 
referat af prædikenen til bl.a. Ölandsbladet, som offentliggjorde den, hvorefter fulg-
te politianmeldelse og straffesag. Tingsrätten fastslog, at mission er lovlig, jf. også 
Kokkinakis-sagen fra Den europæiske Menneskeretsdomstol EMD, men at sagen 
ikke vedrørte forkyndelse, derimod ”hets mot folkgrupp”. Ved proportionalitetsaf-
vejningen mellem Greens religionsfrihed og ytringsfrihed og begrænsningen af disse 
rettigheder, hvis udtalelserne udgjorde ”hets mot folkgrupp”, vejede minoritetsgrup-
pens ret til beskyttelse tungest, og Green idømtes en måneds fængsel, strengere end 
dansk praksis, hvor ubetinget frihedsstraf kun anvendes i meget grove sager, særlig 
ved gentagelse. Over for hovrätten gjorde Green gældende, at det var hans ret og 
pligt som pastor at redegøre for Bibelens syn på homoseksualitet. Hovrätten betonede 
meget stærkt religionsfriheden, understregede, at citering af religiøse tekster og op-
fordring til tilhørerne om at følge skriftens ord ikke af lovgiver er anset som omfattet 
af strafbarheden, og fastslog, at udtalelser under en prædiken kun ”i sällsynta fall” 
kan bedømmes som ”hets mot folkgrupp”. Selvom Green var gået meget vidt, var 
hans tillæg og fortolkninger ikke gået længere end de bibelcitater, han støttede sig på, 
og retten mente ikke, at han anvendte prædikensituationen som et slør for at kunne 
angrebe homoseksuelle som gruppe. Herefter frifandtes Green. En dommer dissen-
tierede for stadfæstelse. Rigsadvokaten appellerede til Högsta Domstolen og gjorde 
bl.a. gældende, at det ville have uoverskuelige konsekvenser at statuere straffrihed, 
blot fordi en religiøs tekst var inspirationskilde for en udtalelse. Det anførtes - efter 
min mening overbevisende - at de fleste religiøse tekster er opståede i en anden tid og 
under andre historiske og kulturelle forudsætninger, og at det ikke vil være vanskeligt 
at finde næring for krænkende udtalelser mod folkegrupper i disse tekster. Högsta 
Domstolen foretog en prøvelse i tre tempi. Det var åbenbart, at udtalelserne som 
udgangspunkt udgjorde en strafbar overtrædelse. Som andet led fastslog retten, at 
den grundlovsbeskyttede religions- og ytringsfrihed ikke hindrede en fældende dom 
mod Green. Det tredje og afgørende led var en analyse af EMD’s praksis, som retten 
fortolkede derhen, at kun hvis udtalelsen opfordrede til vold eller kunne betragtes 
som ”hate speech”, var straf berettiget. Greens udtalelser kan ikke siges at opmuntre 
til eller retfærdiggøre had til homoseksuelle. De er fremkomne i en prædiken til en 
menighed om et tema i Bibelen; om trosopfattelsen er legitim eller ej, må ikke indgå 
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i afvejningen. Retten konkluderede, at i en hypotetisk sag for EMD ville denne ret 
formentlig antage, at begrænsningen af Greens ytringsfrihed var uproportionel og 
dermed en krænkelse af EMRK. Herefter stadfæstedes hovrättens frifindende dom. 
Högsta Domstolen når således det frappante resultat, at Green har bedre beskyttelse 
efter EMRK end efter den svenske grundlag, og det ses, at den religiøse ramme om-
kring udtalelserne i høj grad har medført dette resultat.

Dette støttes indirekte af en kort efter følgende dom i Högsta Domstolen (6. juli 
2006, NJA 2006,467). Syv unge mænd (kun fire appellerede) fra foreningen ”Na-
tionellt motstånd” uddelte på en skole flyveblade, hvorefter homoseksualitet havde 
en moralsk nedbrydende effekt på ”folkkroppen”. De dømtes i tingsrätt, frifandtes i 
hovrätt under henvisning til den nylige Åke Green-sag, men dømtes med stemmerne 
3-2 i Högsta Domstolen. Umiddelbart forekommer Åke Greens ytringer i den forrige 
sag værre - ”cancersvulst” er en hårdere beskyldning end ”moraliskt nedbrytande 
effekt” - så forskellen må skyldes situationen ved spredningen af beskyldningerne 
(således Eva Jagander i NTfK 2007,236 ff.). De syv havde uddelt flyveblade på en 
skole, hvortil de ikke havde lovlig adgang, medens Green havde prædiket i sin egen 
kirke. Det synes altså, som om det religiøse motiv og den religiøse ramme har med-
ført en forøget ytringsfrihed.

Sagerne kan sammenholdes med Svea hovrätts dom af 25. oktober 1990 (RH 
1991:20) mod ”Ahmed R.” som ansvarlig for nærradioen ”Radio Islam”, der af Justi-
tiekanslern (JK) tiltaltes for en lang række fornærmelser mod jødedommen. Tiltalte 
hævdede selv, at hans formål var at ”avlegitimera” jødedommen, zionismen og sta-
ten Israel. Bl.a. beskyldte programmerne jøderne for alskens seksuelle perversioner 
(herunder at kosherslagtning genererer seksuelle lystfølelser!). Det påståede politiske 
formål hjalp ham ikke, og i begge instanser dømtes han til 6 måneders fængsel. I en 
tidligere afgørelse om samme program og samme ansvarlige (30. marts 1988) havde 
JK derimod besluttet at undlade tiltale, hvor angrebene mod jøderne alene bestod af 
bibelcitater og kommentarer til disse og dermed en påstand om, at den i disse citater 
indeholdte nedsættende karakteristik af jøderne også har gyldighed idag. JK fandt i 
og for sig, at der forelå ”hets mot folkgrupp”, men også, at der ikke var tilstrækkelig 
anledning til tiltale, bl.a. fordi han frygtede, at en retssag ville udarte til debat om 
Bibelens rette fortolkning. Da overtrædelsen var ringe og bøde var den sandsynlige 
straf, undlod han påtale. En muslims brug eller misbrug af den kristne Bibel nød 
således godt af en lignende udvidet ytringsfrihed som senere Åke Green, men da han 
forlod Bibelens sikre grund, var der ingen skånsel.

På et væsentligt punkt er praksis velgørende klar: Anvendes religiøse tekster ikke 
blot som udgangspunkt for forhånelse, ”missaktning”, men direkte trusler, er tekster-
nes oprindelse ingen undskyldende omstændighed. I den danske sag UfR 2003,1428 
ØL, dom af 14. marts 2003, havde en talsmand for den yderliggående muslimske 
organisation ”Hizb-ut-Tahrir” udbredt løbesedler bl.a. med tekst: ”Og dræb dem, 
hvorend I finder dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev jer” samt ”Jøderne er et 
bagvaskende folk, og de er et folk, der forråder og bryder aftaler, og de opdigter løgne 
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og fordrejer ord fra deres rette sammenhæng, og de fratager uretfærdigt rettighederne 
og de har dræbt profeter og dræber uskyldige, og de er voldsomme i fjendskab til 
muslimerne, og Allah har forbudt os at tage dem til loyale venner.” ”Martyraktio-
nerne” i Palæstina betegnes som legale aktioner, og jøderne kaldes tyranner, ”hvis 
snavs bør fjernes”. Det i denne sammenhæng interessante er, at den første sætning 
er et rent citat fra koranen, som i det følgende gives adresse til ”jøderne”. Hverken 
Københavns Byret eller Østre Landsret blot overvejede en lempeligere bedømmelse 
af korancitatet, men dommen betegnede entydigt sammenkædningen af korancitatet 
med de følgende udtalelser som en trussel mod jøderne, ligesom de øvrige udtalelser 
bedømtes som grov forhånelse og nedværdigelse af jøder. Straffen, 60 dages fængsel 
betinget, er i den øvre ende af dansk straffepraksis i sager om strfl. § 266 b. 

Ved direkte trusler hjælper det således ikke den truende at tage udgangspunktet i 
en religiøs tekst. 

Sammenfattende til dette afsnit ses således i både Danmark og - mest - i Sverige, 
jf. Åke Green-dommen, en tendens til lettere forøget ytringsfrihed, når en ytring, som 
ellers ville udgøre en strafbar overtrædelse, typisk som ”hets mot folkgrupp” eller 
tilsvarende bestemmelser, bæres af et religiøst motiv, når den blot består af citering 
og snæver udlægning af skriftsteder, eller når den er fremkommet under en egentlig 
gudstjeneste, eventuelt som en kombination af disse hensyn. Ved grovere beskyld-
ninger og direkte trusler ses ingen tendens til lempeligere behandling. Om ønskelig-
heden af denne faktiske retstilstand står jeg usikker. Jeg vil selv afvise generel privi-
legering af det religiøse motiv. Hvis en ateistisk tilhænger af Darwins evolutionslære 
og en troende kristen tilhænger af kreationsteorien lystigt injurierer hinanden, ser jeg 
ingen berettigelse i at give sidstnævnte et stærkere skjold i en hypotetisk sag efter 
straffelovens § 267 gennem en stærkere hensyntagen til hans motiv. Derimod vil jeg 
ikke ganske afvise mildere praksis, når en ytring alene består i citering og snæver 
udlægning af skriftsteder eller er fremkommet under en egentlig gudstjeneste, med 
mindre den ytrende, typisk præsten, selv har tilstræbt udbredelse for en videre of-
fentlighed, som netop Åke Green gjorde det. Efter min opfattelse havde Åke Green 
forskertset sit krav på udvidet hensyntagen, da han selv tilkaldte pressen og distri-
buerede sin prædiken i avisen, hvorved den ikke længere kun var en prædiken med 
deraf følgende højere ytringsfrihed. Når ytringen først har forladt kirkens trygge om-
givelser ved præstens egen handling, er det urimeligt at frifinde for ”cancersvulst”, 
men domfælde for ”moraliskt nedbrytande effekt” (om begge sager burde være faldet 
ud til frifindelse ud fra et generelt større hensyn til ytringsfriheden, uanset motiv - hos 
os er særlig Vagn Greve tilhænger af meget vidtgående ytringsfrihed - er et helt an-
det spørgsmål, som jeg ikke kommer nærmere ind på her). At et religiøst motiv ikke 
medførte en mildere bedømmelse af grove sager som sagerne imod ”Radio islam” og 
Hizb-ut-Tahrir”, er jeg helt helt enig i. 
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Forholdet mellem religions- og ytringsfrihed i et multireligiøst samfund3. 

Endnu i 1905 kunne en anarkist i Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret blive dømt 
for blasfemi ved at have udtalt, at Bibelen var ”noget Vrøvl” (UfR 1906,499, hvor 
straffen på 8 måneders forbedringshusarbejde dog ikke skyldtes denne udtalelse, der 
kun nævntes en passant, men en meget grov anarkistisk inspireret agitation, som 
opfattedes som opfordring til forbrydelser), men igennem det 20. århundrede er både 
Danmark og de øvrige nordiske lande blevet så gennemsekulariserede, at de sidste 
rester af direkte religiøs indflydelse på strafferetten er dunstet bort, måske med et 
lille forbehold for Island og Finland. Kristne påkalder ikke mere straffedomstolene 
som værn mod verbale angreb, jf. den finske ærkebiskops intervention i sagen fra 
1983. Det er åbenbart, at ytringsfriheden bl.a. til at udtale endog meget stærk kritik 
af religionen er blevet mægtig styrket, og troende kristne har stort set affundet sig 
med det.

Dette billede er afgørende ændret som en følge af den omfattende indvandring 
fra folkerige lande, hvor hele eller næsten hele befolkningen er muslimsk. Jeg forsø-
ger mig ikke med en religionssociologisk undersøgelse, og jeg tror såmænd gerne, 
at en væsentlig del - et flertal? - af de af navnlig muslimske indvandrere og deres 
efterkommere ikke lader troen styre deres liv, men omvendt er en del af dem stærkt 
troende, og nogle ønsker endog islamiske retsidealer lagt til grund for lovgivning 
og retspraksis og giver sommetider voldsomt udtryk herfor. Selvom muslimer kun 
udgør en procentvis ringe del af de nordiske befolkninger, hvor de lutheranske kirker 
er absolut dominerende, hvad enten de har status af statskirke eller ej, er de militante 
muslimer tilstrækkelig mange og synlige til, at det ikke er ukorrekt at karakterisere 
de nordiske samfund, i hvert fald Sverige og Danmark, som multireligiøse som anført 
i arrangørernes oplæg til mig. I øvrigt er langt fra alle indvandrere muslimer; mange 
er kristne fra andre kristne kirkesamfund end den evangelisk-lutherske kirke, og atter 
andre er hinduer, buddhister etc. Udfordringen fra islam er dog størst, også for den 
juridiske verden, af to grunde, for det første fordi islam i sine radikale former gør 
krav på at regulere og lovgive for hele samfundet, også for ikke-muslimer, for det 
andet fordi religionen i islamisk ret beskyttes mod angreb i meget høj grad, ikke blot 
mod blasfemi i den snævre forstand, hvor denne stadig udgør et rudiment i de euro-
pæiske straffelove, men også mod den blotte kritik, ja den enkelte muslims frafald fra 
troen straffes som apostasi efter islamisk ret. Den europæiske Menneskeretsdomstol 
beskytter proselytisme, jf. Kokkinakis-dommen, medens den blotte besiddelse af en 
bibel er strafbar i Saudi-Arabien. 

Mit svar på spørgsmålet om, hvordan forholdet mellem religions- og ytringsfri-
hed bør reguleres i et multireligiøst samfund, er kortere end denne lange indledning. 
Retssamfundet, både lovgivningsmagten, den udøvende magt - særlig politi og an-
klagemyndighed - og domstolene, bør med fasthed forsvare de sidste generationers 
landvindinger for frisindet, og særlig domstolene bør fastholde, at retlige standarder 
defineres af retten, ikke af parterne. Ligesom jeg indtil 1989 i de evindelige sager om 
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”vold mod sagesløs person”, hvor de tiltaltes stadige forsvar var, at den forurettede 
havde provokeret dem på en sådan måde, at han ikke var sagesløs, fastholdt, at retten 
og kun retten havde definitionsmagten og dermed afgørelsen af, hvorvidt en påstået 
provokation gjorde den udøvede vold mere undskyldelig, er også i dag afgørelsen 
af, om et angreb på religionen - eller 12 tegninger af Muhammed i en dansk avis - er 
en strafbar forhånelse eller ej, i første omgang anklagemyndighedens og dernæst  
rettens, hvis sagen rejses, men aldrig parternes. En parts egen følelse af at være kræn-
ket kan ikke træde i stedet for rettens objektiverede opfattelse, ja den bør ikke engang 
influere den. Ved denne afgørelse kan og må retsopfattelsen i klagernes oprindelige 
hjemlande aldrig vinde indflydelse. De nordiske lande og andre liberale samfund sæt-
tes i disse år under yderligere pres, bl.a. ved ubehagelige resolutioner om beskyttelse 
af religionerne, læs: islam, i FN’s menneskeretsorganer, men også disse resolutioner 
bør modarbejdes og aldrig implementeres i intern ret. Det samme gælder med om-
vendt fortegn: Hvis en ytring i øvrigt må betegnes som strafbar, f.eks. som en trus-
sel, tilkommer bedømmelsen retten alene, og påberåbelse af en særlig blomstrende 
sprogbrugs berettigelse som følge af hjemlige religiøse traditioner bør ikke have ind-
flydelse på afgørelsen. Mit svar - som alligevel ikke blev så kortfattet - på det rejste 
spørgsmål er herefter, at retssamfundet bør være opmærksomt på udfordringen, men 
ikke lade denne vinde indflydelse på retsudviklingen. 

Afslutning. Teserne4. 

Sluttelig vil jeg opstille mine teser til drøftelse:
Tese 1: Religionsfriheden indebærer ikke en udvidet beskyttelse imod ytringer, 

og den rådende tiltale- og retspraksis, som afslår dette krav, må bifaldes.
Tese 2: Straffebestemmelser mod blasfemi bør ingensinde indføres. Hvor de be-

står, bør de søges ophævet, i hvert fald i forbindelse med en gennemgribende revision 
af hele straffelovgivningen (som i Norge), men ideelt set også som en isoleret reform, 
uanset de uundgåelige reaktioner fra særlig muslimsk side. 

Tese 3: Som udgangspunkt bør religiøse mennesker ikke have en udvidet ytrings-
frihed, hvis de fremsætter ytringer, som bortset fra det religiøse motiv ville være ble-
vet betegnede som lovstridige, f.eks. som ærekrænkelser eller ”hets mot folkgrupp”.

Tese 4: Den blotte citering af religiøse skriftsteder og en snæver kommentering af 
disse bør som udgangspunkt ikke medføre ansvar, herunder straf. 

Tese 5: Udtalelser under den egentlige gudstjeneste bør som udgangspunkt ikke 
medføre ansvar; dette gælder dog ikke, hvis vedkommende forkynder selv bringer 
dem til en større offentligheds kundskab f.eks. ved at tilkalde pressen eller ved efter-
følgende at rundkaste prædikenen. 

Tese 6: Meget grove udtalelser, herunder særlig trusler og opfordringer til forbry-
delser, bør altid straffes, uanset fremsættelsesformen og uanset teserne 4 og 5.
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Tese 7: At de nordiske samfund i dag formentlig bør betegnes som multireligiøse, 
bør ikke influere retssamfundets regulering af forholdet mellem religionsfrihed og 
ytringsfrihed.




