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Spørgsmål nr. 7 (Alm. del) fra Folketingets Kirkeudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, hvilke afdøde (bortset fra medlemmer 

af den kongelige familie), som siden Danmarks befrielse er 

blevet hædret med en såkaldt statsbegravelse? I svaret bedes 

afdødes erhverv og titler samt årsagen til hæderen fremgå.” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet kan oplyse, at ministeriet ikke har et overblik over, hvil-

ke afdøde personer som siden Danmarks befrielse er begravet/bisat ved en 

officiel begravelse/bisættelse.  

 

For så vidt angår polititjenestemænd har Justitsministeriet til brug for be-

svarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har 

oplyst følgende:  

 

”Rigspolitiet kan oplyse, at politiet ikke anvender betegnelsen 

statsbegravelse, men officiel begravelse/bisættelse, som i poli-

tiet er kendetegnet ved deltagelse af repræsentanter fra det of-

ficielle Danmark.  

 

Rigspolitiet kan videre oplyse, at der i henhold til Rigspolitiets 

foreliggende oplysninger er omkommet 36 polititjenestemænd 

i tjenesten siden Danmarks befrielse i 1945. Heraf er 15 politi-

tjenestemænd omkommet som følge af en strafbar handling i 

form af blandt andet skud, knivstik og terrorbombning i udlan-

det. Øvrigt omkomne er primært relateret til trafik- og færd-

selsmæssige forhold.  

 

Det bemærkes, at tallene er forbundet med en vis usikkerhed, 

idet der ikke hidtil har været et samlet overblik over polititje-

nestemænd, som er omkommet i tjenesten. Rigspolitiet har 

imidlertid iværksat et arbejde med at opnå et sådant overblik 

med henblik på etablering af en mindetavle for omkomne i po-

litiets tjeneste siden Danmarks befrielse i 1945. Dette arbejde 

pågår fortsat.  

 

Rigspolitiet er heller ikke i fuldt omfang bekendt med, under 

hvilke former begravelser eller bisættelser er foregået, herun-

der omfanget af afholdte officielle begravelser/bisættelser. Det 

bemærkes i den forbindelse, at officielle begravel-
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ser/bisættelser tillige vil afhænge af de pårørendes stillingsta-

gen hertil. 

 

I forhold til årsager til eller kriterier for afholdelse af officielle 

begravelser/bisættelser bemærkes, at Rigspolitiet ikke for nu-

værende har fastsat egentlige kriterier for afholdelse af officiel-

le begravelser/bisættelser. Rigspolitiet er bekendt med, at der 

for i hvert fald 7 af de ovenfor nævnte 15 omkomne som følge 

af en strafbar handling i form af blandt andet skud, knivstik og 

terrorbombning i udlandet er afholdt officielle begravel-

ser/bisættelser – det vil sige med deltagelse af repræsentanter 

fra det officielle Danmark.     

 

Det kan afslutningsvist oplyses, at Rigspolitiet – supplerende 

til arbejdet med en mindetavle for omkomne i politiet – har 

iværksat et arbejde med udfærdigelse af et nationalt koncept, 

som skal finde anvendelse i tilfælde af omkomne i tjenesten. 

Dette koncept vil ligeledes angive nærmere kriterier for, hvor-

når officielle begravelser/bisættelser kan finde sted.” 

 

 

 

 


