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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

J.nr.: 2019-0335 
 

 

 

Klager: 

 

Holmens Kirkegård 

Øster Farimagsgade 46 

2100 København Ø. 

Danmark 

 

Indklagede: 

 

Frank Hvalsøe Jensen 

Nordre Fasanvej 184, 1. th. 

2000 Frederiksberg 

Danmark 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstande 

Registreringen af domænenavnet ”mindelunden.dk” skal overføres til klageren. 

 

Indklagedes påstand 

Frifindelse. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 21. november 2019 med fire bilag (bilag 1-4), 

svarskrift af 28. november 2019 uden bilag samt replik af 13. december 2019 med to bilag (bilag 5-

6). 

 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”mindelunden.dk” er registreret den 3. september 2008. 

 

 

Sagsfremstilling: 

 

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 

 

”Mindelunden er den officielle danske mindekirkegård for faldne danske modstandsfolk under 

2. verdenskrig. Vi er underlagt Kirkeministeriet og har på nuværende tidspunkt domænet: 

Mindelundenryvangen.dk. 
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Da Ryvangen blot er placeringen af stedet vil det være mere præcist at have retten til 

domænet: Mindelunden.dk. 

 

Dette domæne er dog allerede i brug, men går man ind på domænet mindelunden.dk er 

hjemmesiden ikke i brug -den rummer kun en forside omhandlende en netværksgruppe (se 

bilag 1). 

 

Vi har forsøgt at kontakte ejeren til dette domæne, og har fået tilbagemelding om, at vi kan 

give et økonomisk bud for overtagelsen af domænet, hvilket vi selvfølgelig ikke syntes er 

rimeligt (se bilag 4 for mail korrespondance). 

… 

Vi mener, at Mindelunden skal have medhold i vores klage, da vi er den officielle danske 

kirkegård ved navn Mindelunden. Vi skal overtage domænet så danskerne og turister lettere 

kan finde frem til hjemmesiden og at dette domæne-navn er repræsentativt.” 

 

 

Som bilag 2 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister, hvoraf fremgår, at 

klageren har registreret P-nummer 1011478359 med navnet Mindelunden. 

 

Bilag 4 er kopi af e-mailkorrespondance af 28. og 29. oktober 2019 mellem Anna Wang og Frank 

fra ”Netgruppen”, hvori førstnævnte spørger, hvad det vil koste at købe domænenavnet 

”mindelunden.dk”, og modtager følgende svar: 

 

”Mindelunden.dk er ikke umiddelbart til salg, da det bruges til en privat email adressse. 

Men du er velkommen til at komme med et bud, som vil blive overvejet.” 

 

I svarskriftet er bl.a. anført følgende: 

 

”Domænet mindelunden.dk har været anvendt i 11 år til et privat formål og som host for en 

emailadresse. Mindelunden.dk har aldrig været til salg eller ønsket afviklet. 

 

Det er korrekt at en Anna Wagn fra Kirkeministeriet har henvendt per email sig d. 28 oktober 

2019. Her spørger hun til køb af domænet. 

 

Der svares at domænet ikke er til salg, men at hun er velkommen til at komme med et bud, 

som så vil blive overvejet. Et symbolsk beløb kunne muligvis have ført til en overdragelse. 

 

Der findes talrige mindelunde i Danmark og det findes fornuftstridigt at netop Mindelunden i 

Ryvangen eller Kirkeministeriet skulle have særlig adkomst til mindelunden.dk. 

 

Mindelunden i Ryvangen har da også domænet; mindelundenryvangen.dk. Mindelunden i 

Ryvangen er godt placeret på de mest gængse søgemaskiner, så det skulle ikke være noget 

problem for besøgende at finde dem via en internetsøgning. 

 

Der er masser af muligheder for domænekøb. Til eksempel er mindelunden.eu, 

mindelunden.nu, mindelunden.net ledige og der kunne passende vælges et af disse. 
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Hvis domæneklagenævnet finder, at mindelunden.dk bør tilkomme Mindelunden i Ryvangen 

eller Kirkeministeriet, ønskes det at overdrage mindelunden.dk til en anden af landets 

mindelunde, som har lige så stor berettigelse til benyttelse af domænet, som det skulle være 

tilfældet med Mindelunden i Ryvangen eller Kirkeministeriet.” 

 

I replikken er bl.a. anført følgende: 

 

”Franks påstand om at vi kunne have overtaget domænet mod ”et lille beløb”. 

Ud fra mailkorrespondance med Frank Hvalsøe Jensen d.29 oktober 2019 skriver han at: 

 

”Mindelunden.dk er ikke umiddelbart til salg, da det bruges til en privat email adressse. Men 

du er velkommen til at komme med et bud, som vil blive overvejet.” (Se bilag 4) 

 

Ud fra denne formulering syntes vi ikke at kunne genkende Frank Hvalsøe Jensens 

fremstilling i hans svarskrift fra d. 28 november, at et symbolsk beløb ville have fået ham til at 

overgive domænenavnet. Ud fra mailkorrespondancen d. 29 oktober fremgår det derimod 

nærmere, at han ønsker at tjene penge på salg af domænet –hvilket er i strid med loven om 

internætdomæner kapitel 5, paragraf § 25 stk. 2, Stk. 2 … 

 

For os hersker der ikke tvivl om, at den eneste grund til at Frank ikke ønsker at overdrage 

domænet til os som hedder Mindelunden er, at han ønsker at tjene penge på det. 

 

Frank Hvalsøe Jensens forslåede alternative domænenavne som mindelunden.nu, 

mindelunden.eu mv samt argument om, at mindelundenryvangen.dk er placeret godt på de 

gængse søgemaskiner. 

 

Andre domænenavne end Mindelunden.dk er ikke en optimal løsning da vi opfylder kravene 

for .dk domæner, og .dk er det mest naturlige navn for Mindelunden. Derudover viser 

oversigten over google søgninger der bruges til finde Mindelunden ligeledes, at besøgende 

primært anvender ”Mindelunden” i deres søgning og ikke Mindelunden i Ryvangen (se bilag 

5). Dette bilag viser tydeligt at Mindelunden er det navn som vores besøgende anvender, 

hvilket også afspejles i de opsatte offentlige vejskilte (se bilag 6) – her fremgår det tydeligt at 

vi går under navnet Mindelunden. Derfor er det kun naturligt at det er dette domænenavn 

Mindelunden benytter. 

 

For at understrege vigtigheden ved, at vi bør overtage domænenavnet Mindelunden.dk er, at 

vi udbygger formidlingen på stedet og i den satsning kommer hjemmesiden til at være central. 

Her skal brugerne via hjemmesiden kunne tilgå formidlingen på deres mobileenheder ude i 

parken, og derfor er det naturligt at vi har det mest retvisende domænenavn Mindelunden.dk. 

 

Mindelunden har forrang frem for andre mindelunden i Danmark 

Mindelunden er det vigtigste mindested for omkomne under den danske modstandskamp. Vi er 

den officielle danske Mindekirkegård og Mindelunden er den som Kongehuset, 

Statsministeriet og statsoverhoveder besøger ved blandt andet statsbesøg. Der er desuden en 

række fonde for veteraner fra anden verdenskrig (Frihedskampens Mindefond og 

Kammeraternes Mindefond), som er med til at arrangere mindehøjtideligheder i 

Mindelunden. Argumentet om at Mindelunden er ligestillet med de mange andre mindelunde i 

Danmark er ikke korrekt, og vi finder derfor ikke Frank Hvalsøe Jensens ønske om at 
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overdrage domænenavnet til en anden mindelund i Danmark rimeligt. Dertil finder vi Frank 

Hvalsøe Jensens argument irrelevant da der ikke er nogle af de andre mindelundene, som har 

ytret ønske om at overtage domænenavnet mindelundne.dk. Vi ser det som tidligere fremført, 

som endnu et argument for at Frank Hvalsøe Jensen, i modstrid med god domæneskik kapitel 

5, paragraf § 25 stk. 2, har forsøgt at tjene penge med videresalg for øje og da vi ikke har 

ville indgå i dialog omkring et beløb, er han blevet fornærmet.” 

 

Bilag 5 fremstår som skærmprint med oversigt over de søgeord, der bruges ved søgninger efter 

Mindelunden. 

 

Bilag 6 er fotografi af et offentligt vejskilt med angivelse af teksten ”Mindelunden” samt ikonet for 

en seværdighed. 

 

 

Ved opslag på domænenavnet ”mindelunden.dk” har sekretariatet den 27. november 2019 og igen 

den 23. februar 2020 taget følgende kopi, der fremstår som en hjemmeside for virksomheden 

”netgruppen”, der har samme adresse som indklagede: 

 

 

 
 

 

Ved opslag på hjemmesiden Internet Wayback Machine (archive.org) har sekretariatet konstateret, 

at der siden indklagedes registrering af domænenavnet ”mindelunden.dk” den 3. september 2008 er 

arkiveret hjemmesider i forbindelse med domænenavnet, der svarer til den nuværende, eller at 

domænenavnet har viderestillet til domænenavnet ”netgruppen.dk”, der indeholder en tilsvarende 

hjemmeside. 

 

Ved en søgning i Google den 23. februar 2020 på ”mindelunden” blev antallet af søgeresultater 

oplyst til at være ca. 40.400, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 
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søgeresultater vedrørte 36 søgeresultater Mindelunden i Ryvangen, mens de resterende 14 

søgeresultater vedrørte andre mindelunde i Danmark. 

 

Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede og indklagedes 

enkeltmandsvirksomhed ”Netgruppen/Ozonmaskiner.dk/Ozongenerator.dk” (CVR-nummer 

2577927) er registrant af følgende 68 domænenavne under landedomænet ”.dk”: 

 

fagmandsnet.dk 

bølgekraft.dk 

fagnet.dk 

matchonline.dk 

gv.dk 

tn.dk 

ahmet.dk 

bogbussen.dk 

guppy.dk 

harlekin.dk 

kemoterapi.dk 

marvel.dk 

mindelunden.dk 

modetoej.dk 

oelgod.dk 

roden.dk 

trappevasker.dk 

trappevaskerne.dk 

vicevært.dk 

babytoj.dk 

kuglepenne.dk 

aln.dk 

asmr.dk 

atari.dk 

avb.dk 

birkebo.dk 

bjs.dk 

bodyflow.dk 

børnepsykolog.dk 

carljensen.dk 

dve.dk 

egelunden.dk 

energiselskab.dk 

fagmand.dk 

fairline.dk 

gern.dk 

giant.dk 

gæld.dk 

heads.dk 

janssen.dk 

jpj.dk 

korg.dk 

lundely.dk 

lyntryk.dk 

mariehønen.dk 

nkd.dk 

ptc.dk 

rygcenter.dk 

tesco.dk 

tocano.dk 

tonerpatroner.dk 

utzoncafeogrestaurant.dk 

values.dk 

vandrenser.dk 

vls.dk 

åa.dk 

2r.dk 

bloggers.dk 

casinogames.dk 

cristal.dk 

daells.dk 

epidemi.dk 

eus.dk 

fleegaard.dk 

fonte.dk 

foton.dk 

fussing.dk 

gda.dk

 

 

 

 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

 at Mindelunden er den officielle danske mindekirkegård for faldne danske modstandsfolk under 

2. verdenskrig, 

 at klageren er underlagt Kirkeministeriet og er registrant af domænenavnet 

”mindelundenryvangen.dk”, 

 at klageren administrerer den officielle danske kirkegård ved navn Mindelunden, 

 at domænenavnet ”mindelunden.dk” ikke reelt er taget i brug, 

 at indklagede har opfordret klageren til at give et økonomisk bud for overtagelsen af 

domænenavnet ”mindelunden.dk”, 

 at klageren vil anvende domænenavnet ”mindelunden.dk”, så danskere og turister lettere kan 

finde frem til Mindelundens hjemmeside, 
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 at indklagede ønsker at tjene penge på salg af domænenavnet ”mindelunden.dk” i strid med 

domænelovens § 25, stk. 2, 

 at besøgende, der søger efter klageren, primært anvender ”Mindelunden” i deres søgninger og 

ikke ”Mindelunden i Ryvangen”, og 

 at den offentlige skiltning anvender betegnelsen ”Mindelunden” og ikke ”Mindelunden i 

Ryvangen”. 

 

 

 

Indklagede har gjort gældende, 

 at domænenavnet ”mindelunden.dk” har været anvendt i 11 år til et privat formål og som host 

for en e-mailadresse, 

 at domænenavnet ”mindelunden.dk” aldrig har været til salg, 

 at hvis klageren havde tilbudt et symbolsk beløb for domænenavnet ”mindelunden.dk”, kunne 

dette muligvis have ført til en overdragelse af domænenavnet til klageren, 

 at der findes talrige mindelunde i Danmark, og at klageren eller Kirkeministeriet ikke har en 

særlig adkomst til ”mindelunden.dk”, og 

 at klageren kan registrere Mindelunden som domænenavn under andre top level-domæner end 

”.dk”. 

 

 

 

Nævnets bemærkninger: 

 

Da det må antages, at domænenavnet ”mindelunden.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for 

klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og 

erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner 

(domæneloven). 

 

Klageren har gjort gældende, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. Som sagen 

foreligger oplyst, giver den derfor i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes 

registrering og opretholdelse af domænenavnet ”mindelunden.dk” er i strid med domænelovens § 

25, stk. 2, hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne 

alene med videresalg eller udlejning for øje. 

 

Klageren har ikke dokumenteret, at indklagede har registreret eller opretholder domænenavnet 

”mindelunden.dk” alene med henblik på videresalg eller udlejning, ligesom klagenævnet ikke har 

kunnet konstatere, at indklagede udbyder – eller har udbudt – domænenavnet til salg eller udlejning. 

På baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen finder klagenævnet ikke grundlag 

for at antage, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2. 

 

Det bemærkes i den forbindelse, at manglende eller begrænset brug af et domænenavn ikke i sig 

selv godtgør, at et domænenavn er registreret alene med henblik på videresalg eller udlejning. 

 

Selvom klagenævnet dermed ikke på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne i sagen 

kan lægge til grund, at indklagede har overtrådt domænelovens § 25, stk. 2, har indklagede 

imidlertid som registrant af domænenavnet pligt til at overholde domænelovens § 25, stk. 1, om god 

domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 



 7 

 

 

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god 

domænenavnsskik.” 

 

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 

(Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om 

overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, 

overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge 

nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være 

underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god 

domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere 

tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af 

kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes 

over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: 

 

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette 

skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning 

mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. 

 

I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god 

domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den 

samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, 

sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets 

anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af 

domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende 

forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden 

lovgivning m.v. 

 

Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante 

at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis 

være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for 

etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en 

tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere 

tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af 

domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” 
 

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 

1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et 

domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. 

 

Klageren er registrant af domænenavnet ”mindelundenryvangen.dk” og administrerer den danske 

kirkegård Mindelunden, der er beliggende i Ryvangen. Det fremgår endvidere af sekretariatets 

undersøgelser, at betegnelsen ”Mindelunden” på internettet i høj grad forbindes med Mindelunden i 

Ryvangen. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i tillige 

at kunne disponere over domænenavnet ”mindelunden.dk”. 
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Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og 

anvendelsen af domænenavnet ”mindelunden.dk” involverer, herunder indklagedes interesse. Ved 

denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”mindelunden.dk” 

består af det danske ord ”mindelunden”, der også anvendes for andre kirkegårde m.v. i Danmark, og 

at disse andre parter, som anvender betegnelsen ”mindelunden”, tillige vil kunne udnytte 

domænenavnets signalværdi. 

 

Domænenavnet ”mindelunden.dk” anvendes til en hjemmeside for virksomheden ”netgruppen”, der 

har samme adresse som indklagede, og denne hjemmeside har tilsyneladende ikke nogen 

tilknytning til domænenavnets signalværdi.  

 

Indklagede har oplyst, at domænenavnet ”mindelunden.dk” har været anvendt i 11 år til et privat 

formål og til brug for en e-mailadresse. Indklagede har imidlertid ikke dokumenteret eller redegjort 

nærmere for denne brug, eller for hvorledes denne brug skulle være knyttet til domænenavnets 

signalværdi. Indklagede har endvidere oplyst, at han muligvis ville have overført domænenavnet 

”mindelunden.dk” til klageren, hvis klageren havde tilbudt et symbolsk beløb for domænenavnet. 

 

Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at indklagede - i modsætning til klageren – ikke har 

godtgjort at have nogen væsentlig interesse i at gøre brug af domænenavnet på en måde, som 

afspejler domænenavnets signalværdi. Indklagedes formål med registreringen må derfor formodes 

at ville kunne opfyldes mindst lige så godt ved at gøre brug af et andet domænenavn, herunder et af 

de øvrige domænenavne, som indklagede har registreret.  

 

Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for 

klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”mindelunden.dk”, og at den 

interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må 

føre til, at indklagedes opretholdelse af sin domænenavnsregistrering anses for stridende mod god 

domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. 

 

I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende  

 

 

 

A F G Ø R E L S E 
 

Registreringen af domænenavnet ”mindelunden.dk” skal overføres til klageren, Holmens Kirkegård. 

Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. 

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 

 

 

 

Dato: 27. marts 2020 

 

 

___________________ 

Kaspar Linkis 

(Formand) 
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 Knud Wallberg Jens Schovsbo 

 

 

 Mette M. Andersen Ulla Malling 
 


