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Besvarelse af spørgsmål nr. 587 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 587 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 27. januar 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/  Thomas Højgaard 
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Spørgsmål nr. 587 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for om der vil blive igangsat en politi-
mæssig undersøgelse af Enhedslistens borgmester i København, 

der har været med til at brænde en dukke af tidligere statsmini-

ster, Lars Løkke Rasmussen, af?” 

  

Svar: 

 

Jeg tager generelt – uanset om der måtte være begået strafbare forhold eller 

ej – meget kraftig afstand fra afbrændinger af dukker af politiske modstan-

dere eller lignende. Den type adfærd hører ikke hjemme i et demokrati som 

det danske. 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, som har oplyst følgende:  

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 

fra Midt- og Vestjyllands Politi.  

 

Midt- og Vestjyllands Politi har oplyst, at politikredsen på bag-

grund af flere anmeldelser har vurderet den i spørgsmålet be-

skrevne episode. Det bemærkes, at der ikke er fundet grundlag 

for at iværksætte efterforskning i sagen, og der er således ikke 

foretaget afhøring af anmeldere eller anmeldte.  

 

De p.t. kendte anmeldelser ses indgivet til forskellige politi-

kredse og vedrører anmeldelser mod Ninna Hedeager Olsen for 

trusler mod politiker Lars Løkke Rasmussen eller lignende. An-

meldelserne er behandlet i Midt- og Vestjyllands Politi under 

henvisning til det formodede gerningssted.  

 

Midt- og Vestjyllands Politi har på baggrund af materiale ved-

lagt anmeldelserne lagt følgende faktum til grund for bedøm-

melsen af sagen:  

 

Den 23. juni 2020 (Sct. Hans aften) lagde Ninna Hedeager Olsen 

et opslag på Facebook. Opslaget er delt med ti venner, men kan 

formodentligt også ses af vennerne til disse ti personer.  

 

Det fremgår af teksten på opslaget, at det er første gang længe, 

at forældrenes bryllupsdag ikke kan fejres med bål i haven i 

Hammerum. Derved må det antages, at de billeder, som er lagt 

op, ikke stammer fra Sct. Hans aften 2020, men fra en tidligere 

Sct. Hans aften. Ninna Hedeager Olsen skriver videre i opslaget, 

at bryllupsdagen plejer at blive fejret med venner og venners 

børn og ”en heks der er Lars Løkke eller Pia Kjærsgaard”. 
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I opslaget er der flere billeder – herunder tre billeder af en figur 

(”heks”) i rød kedeldragt og stråhat, hvor der ved kraven er ind-
sat et billede af Lars Løkke Rasmussens ansigt. Man kan se, at 

figuren er placeret oven på et bål, og at der er sat ild til bålet. På 

det ene foto lader der til at blive holdt en ukrudtsbrænder tæt på 

figuren. Andre billeder viser, at der er tale om en mindre for-

samling af gæster i en lukket have, og at der er børn til stede.  

 

Sagen er herefter vurderet af den lokale anklagemyndighed, som 

den 27. januar 2021 har besluttet ikke at indlede en efterforsk-

ning i sagen, idet det vurderes, at der ikke er begået noget straf-

bart i forbindelse med episoden. Afgørelsen er truffet i medfør 

af retsplejelovens § 749 stk. 1.  

 

I den juridiske vurdering er der lagt vægt på følgende:  

 

- der er tale om billeder fra en Sankt Hans aften, hvor der 

er tradition for at brænde en ”heks” på et bål,  
- der var tale om et privat arrangement i en have, og  

- hverken af billederne eller teksten i facebookopslaget 

fremsættes der konkrete trusler mod Lars Løkke Ras-

mussen.  

 

Efter en samlet vurdering af billeder og tekst sammenholdt med 

karakteren af arrangementet er det således vurderingen, at Ninna 

Hedeager Olsen ikke har haft forsæt til at fremsætte trusler mod 

Lars Løkke Rasmussen, hvorfor forholdet ikke kan straffes efter 

straffeloven.  

 

Afgørelsen om at indstille efterforskningen i sagen blev den 27. 

januar 2021 sendt til de tre på daværende tidspunkt kendte an-

meldere samt til Ninna Hedeager Olsen. 

 

Rigspolitiet kan henholde sig til udtalelsen fra Midt- og Vestjyl-

lands Politi.” 

 


