
Til rette kompetente myndigheder                                          pr mail  9/7 2013 

 

Grundloven og straffeloven mv. 

Om Inger Støjbergs kronik mv. 

 

Jeg tillader mig hermed, som dansk statsborger, at bede om, at Danmarks riges Grundlov 

overholdes i Danmark, og at det snarest offentliggøres, at Grundloven skal overholdes, så der ikke 

hersker tvivl om noget sted, at de danske myndigheder skal udøve Grundloven – så ulovlige 

forsamlinger ikke kan foregå, og ved forsøg, skal spredes og at der ikke accepteres aggressive 

reaktioner, når Grundloven fremvises og kræves, at den overholdes. 

Det drejer sig om Grundlovens § 4, § 6, § 67, § 69, tillige jævnfør andre love, især straffeloven. 

Herunder straffeloven om planer og forsøg. 

Udgangspunktet for min anmeldelse er kronikken i Politiken i går, 8.7 13, skrevet af Inger Støjberg 

MF, tidligere minister.  

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2017409/jeg-maler-gerne-profeten-paa-min-husmur/ 

Jeg hæfter mig ved næstsidste afsnit, der lyder således: 

”I muslimer, der bor I Danmark, må med andre ord tage ’hele pakken’ med. Til gengæld har I den fulde ret til at 

dyrke jeres religion alt det, I ønsker, og holde både eidfest, fredagsbøn og alle andre helligdage, som I ønsker 

det.” 

Bemærkningen er en opfordring til ulovlighed. Det er i henhold til Grundloven ikke lovligt i 

Danmark, at forsamles om koranlære. Og det kan ikke blive lovligt. Når den opfordrende 

bemærkning kommer fra et folketingsmedlem, mener jeg, at det er en skærpende omstændighed, 

idet hun, som lovgiver, udtaler sig eklatant urigtigt om retsforhold offentligt. 

Som det ses i den offentlige kroniks kommentarspor, er reaktionerne særdeles aggressive fra visse 

personer, og rettigheden til ytring bliver ved gruppepres frataget  budbringeren, der korrigerer Inger 

Støjbergs fejlagtige opfordring. 

Forening om koranlære kan ikke blive lovlig i Danmark. 

Grundloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=45902 

§ 3. Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos 

kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.  

§ 4. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af 

staten. 

 § 6. Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke. 



 § 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer 

med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod 

sædeligheden eller den offentlige orden. 

 § 69. De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.  

Bid mærke i 'Kongen' og staten. Der henvises altså også til den lovgivende og udøvende 

myndigheds pligt til kristne værdier. Der findes ikke en lov, ’der ordner’ den eklatant afvigende 

koranideologi, jvf § 69, simpelthen fordi den ikke er tilladt i Danmark i henhold til § 67 mfl, og 

ikke kan blive tilladt. Lærens formål er, at skade os. Den er med god grund ulovlig i Danmark. 

Grundlovens ’fædre’ kendte udmærket mauerne, der invaderede og besatte Spanien i 700 år og 

beskyttede bevidst, med en lang række paragraffer, ’Danmarks sønner og døtre’ grundigt, 

netop derfor. 

 

koranen 

http://www.forlagetvandkunsten.dk/97507/ 

Udsnit af koranen. 

2:228) Kvinder har med ret og rimelighed krav på det samme, som de er forpligtet til, men 
mændene står et trin over dem. 
 

3:12) Sig til dem, der er vantro: ”I vil blive besejret og ført til Helvede i samlet flok!” 
Hvilket ulykkeligt hvilested! 
 

4:11) Gud pålægger jer for jeres børn: Et af hankøn skal have samme lod som to af hunkøn. 
 

4:15) Hvis nogle af jeres kvinder begår utugt, lad da fire blandt jer vidne mod dem! Hvis de 
vil vidne, hold da kvinderne indendørs, indtil døden kalder dem bort, eller Gud viser dem en 
udvej. 
 

4:34) Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de 
har givet ud af deres ejendom. De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, 
fordi Gud vogter det. De, fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i 
sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere imod dem. Gud er ophøjet 
og stor. 
 

4:74) Lad dem, der vil sælge det jordiske liv for det hinsidige, kæmpe for Guds sag! Den, 
der kæmper for Guds sag, vil Vi give en vældig løn, uanset om han bliver dræbt, eller om 



han sejrer. 
 

5:51) I, der tror! Tag jer ikke jøder eller kristne til venner! De er hinandens venner 
indbyrdes. Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem. Gud retleder ikke de 
folk, der handler uret. 

 
8:12) Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem 
over hver en finger! 

 
8:58) Hvis du frygter troløshed fra et folk, så bryd dit ord til dem, lige for lige. Gud elsker 
ikke de troløse. 

 
9:5) Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, 
hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i 
hvert et baghold! 

 

   9:23) I, der tror! Tag ikke jeres fædre og brødre til venner, hvis de foretrækker vantro frem   
for troen! 
 

4:74) Lad dem, der vil sælge det jordiske liv for det hinsidige, kæmpe for Guds sag! Den, 
der kæmper for Guds sag, vil Vi give en vældig løn, uanset om han bliver dræbt, eller om 
han sejrer. 
 

5:51) I, der tror! Tag jer ikke jøder eller kristne til venner! De er hinandens venner 
indbyrdes. Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem. Gud retleder ikke de 
folk, der handler uret. 

 
8:12) Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem 
over hver en finger! 

 
8:58) Hvis du frygter troløshed fra et folk, så bryd dit ord til dem, lige for lige. Gud elsker 
ikke de troløse. 

 
9:5) Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, 
hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i 
hvert et baghold! 



 

4:74) Lad dem, der vil sælge det jordiske liv for det hinsidige, kæmpe for Guds sag! Den, 
der kæmper for Guds sag, vil Vi give en vældig løn, uanset om han bliver dræbt, eller om 
han sejrer. 
 

5:51) I, der tror! Tag jer ikke jøder eller kristne til venner! De er hinandens venner 
indbyrdes. Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem. Gud retleder ikke de 
folk, der handler uret. 

 
8:12) Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem 
over hver en finger! 

 
8:58) Hvis du frygter troløshed fra et folk, så bryd dit ord til dem, lige for lige. Gud elsker 
ikke de troløse. 

 
9:5) Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, 
hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i 
hvert et baghold! 

 

   9:23) I, der tror! Tag ikke jeres fædre og brødre til venner, hvis de foretrækker vantro frem    
for troen! 
 

        9:29) Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad  
Gud og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der 
ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat. 

 
9:39) Hvis I ikke rykker ud, vil Han tildele jer en pinefuld straf og erstatte jer med et andet folk. 

 
9:61) (…) men de, der krænker Guds udsending, har en pinefuld straf i vente. 

 
9:73) Profet! Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem. Deres herberg bliver 
Helvede. Hvilket ondt endeligt! 

60:1) I, der tror! Hvis I er draget ud for at kæmpe for Min sag og i ønsket om at være Mig til behag, 
så skal I ikke tage Mine og jeres fjender til venner, som I tilbyder kærlighed! 
 



60:11) Hvis nogle af jeres hustruer går over til de vantro, og I derpå foretager et hævntogt, 
så giv dem, hvis hustruer er gået bort, en andel svarende til deres udgifter. 
 

69:44-46) Havde han udspredt løse rygter om Os, så ville vi have grebet ham med den højre 
og skåret hans pulsåre over (…) 
 

 

Jeg beder om, at de kompetente myndigheder udøver loven, så disse ulovlige forsamlinger ikke 

kan foregå.  

Jeg står gerne til rådighed. 

Og apropos. Kommunalvalg: Jeg finder anledning til at spørge, hvornår og fra hvem, 

udenlandske statsborgere, efter sigende, er blevet givet mulighed for valgret til kommune og 

regionsvalg? Er det foreneligt med Grundloven? 

 

Med venlig hilsen 

Jenni Christensen 

 

Folketingets Formand 

Justitsministeren 

Rigsadvokaten 

Politiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


