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KOMMISSORIUM FOR UNDERSØGELSE AF KRÆNKELSESSAGER VED  
VOR FRUE KIRKE I KØBENHAVN 

 
Baggrund 

Kirkeministeriet har den 23. maj 2022 besluttet at iværksætte en undersøgelse som følge af, 

at Berlingske søndag den 22. maj 2022 bragte en artikel om en medarbejder ved Vor Frue 

Kirke i København, som ifølge avisen over flere år har udvist seksuelt krænkende adfærd, 

blandt andet mod en mindreårig.  

 

Kirkeministeriet har den 22. maj 2022 anmodet både menighedsrådet og biskoppen om en 

nærmere redegørelse for sagen. Kirkeministeriet har desuden anmodet Kromann Reumert om 

at bistå med at afdække, om nuværende og tidligere ansatte, menighedsrådsmedlemmer eller 

andre har kendskab til  krænkelsessager ved Vor Frue Kirke i København. Kromann Reumert er 

bedt om at undersøge faktum og foretage en bevismæssig vurdering af indberettede oplysnin-

ger.  

 

Undersøgelsens afgrænsning 

Formålet med den iværksatte undersøgelse er at etablere en ramme for, at oplysninger om 

krænkelsessager ved Vor Frue Kirke i København kan blive bragt frem, og der kan ske en fak-

tuel undersøgelse af sådanne sager. Via en hos Kromann Reumert etableret indberetningsord-

ning gives nuværende og tidligere ansatte, nuværende og tidligere menighedsrådsmedlemmer 

samt enhver anden person adgang til at foretage indberetning og afgive oplysninger af rele-

vans for undersøgelsen som fastlagt i dette kommissorium. Det vil i ordningen være tilladt, at 

indberetning kan ske anonymt. 

  

Nærmere om gennemførelsen af undersøgelsen 

Kirkeministeriet vil fremsende relevant skriftligt materiale til Kromann Reumert.  

 

Kirkeministeriet vil offentliggøre etableringen af indberetningsordningen på sin hjemmeside, 

herunder med et direkte link til ordningen. Ordningen vil tillige kunne tilgås direkte via Kro-

mann Reumerts hjemmeside. 

 

De personer, der retter henvendelse, vil blive inviteret til at deltage i et møde hos Kromann 

Reumert, hvor supplerende oplysninger kan meddeles. 

 

Kromann Reumert kontakter ikke personer, der ikke af egen drift forinden har kontaktet Kro-

mann Reumert, uanset informationer under undersøgelsen indikerer, at vedkommende kunne 

være i besiddelse af relevant viden. Efter anmodning fra Kromann Reumert kan Kirkeministe-

riet beslutte at rette henvendelse til personer, der kan have relevans for undersøgelsen, og op-

fordre disse til at kontakte Kromann Reumert.   

 

Alle møder vil være baseret på frivillighed, deltageren vil blive givet mulighed for at medbringe 

en bisidder, og alle møder vil blive indledt med vejledning om, at deltageren på et hvilket som 

helst tidspunkt under mødet har mulighed for at bede om en pause eller tilkendegive, at de 

ikke ønsker at fortsætte mødet. Der vil blive skrevet referat af alle møder, og deltageren vil få 

mulighed for at gennemgå og kommentere referatet fra deres eget møde. Referaterne udgør 

Kromann Reumerts interne arbejdsdokumenter og vil ikke blive delt med Kirkeministeriet, men 
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relevante oplysninger vil blive videreformidlet til Kirkeministeriet som led i den samlede afrap-

portering.  

 

Såfremt en deltager i forbindelse med mødet meddeler, at vedkommende ønsker anonymitet, 

vil mødet blive gennemført, men vedkommende vil da indledningsvist blive vejledt om, at den 

ønskede anonymitet vil påvirke den bevismæssige vægt, Kromann Reumert kan tillægge op-

lysningerne. 

 

Tidsplan 

Indberetningsordningen via Kromann Reumert løber til og med 30. juni 2022. Offentliggørelse 

af indberetningsordningen vil ske på Kirkeministeriets og Kromann Reumerts hjemmesider. 

Kromann Reumert gennemgår løbende modtagne indberetninger og afvikler samtaler hurtigst 

muligt i løbet af juni og juli måned med respekt af sommerferieperioden. Det forventes, at af-

rapporteringen til Kirkeministeriet vil kunne ske inden udgangen af august måned 2022. Kirke-

ministeriet vil løbende modtage statusorienteringer om undersøgelsens fremdrift.   

 

Offentliggørelse 

Henset til undersøgelsens genstand vil afrapporteringen til Kirkeministeriet ikke ske i en form, 

der kan offentliggøres. Kirkeministeriet vurderer efterfølgende, om og i givet fald på hvilken 

måde et resume af faktumafdækningen i anonymiseret form vil kunne finde sted. 

 

  

 

 

 

 


