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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2021-0019 
 
 
 
Klager: 
 
Folkeuniversitet i Århus 
c/o Folkeuniversitetet i Emdrup 
Tuborgvej 164 
2400 København NV 
Danmark 
 
v/ Bjarke Larsen 
 
 
Indklagede: 
 
BOGMARKEDET ApS (opløst efter konkurs) 
c/o Pressto Holding ApS 
Store Kirkestræde 1, 4. 
1073 København K. 
Danmark 
 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”historiske-dage.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Ingen. 
 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 23. februar 2021 med tre bilag (bilag 1-3). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”historiske-dage.dk” er registreret den 3. februar 2014. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
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”Jeg kan dog oplyse, at BogMarkedet ApS er gået konkurs, og at behandlingen af 
konkursboet er afsluttet, uden at domænet er overført/solgt til andre. Domænet er derfor 
formelt set stadig en del af konkursboet, jf. sagsfremstillingen længere nede. 
… 
Jeg har tidligere ejet firmaet BogMarkedet ApS. I det regi ville jeg undersøge muligheden for 
at starte en årlig festival med navnet Historiske Dage, og jeg købte i den forbindelse 
domænenavnet historiske-dage.dk gennem BogMarkedet. 
 
Da vi nogle måneder senere fandt ud af, at ideen var bæredygtig, blev Den selvejende 
Institution Historiske Dage oprettet med mig som bestyrelsesformand, men uden nogen 
juridisk tilknytning til BogMarkedet ApS. Desværre glemte vi at overføre domænenavnet til 
den nye, selvejende institution Der var tale om et lille, årligt beløb, så det tænkte hverken jeg 
eller min bogholder nærmere over. 

 
Senere gik BogMarkedet ApS konkurs, men heller ikke i den forbindelse var der nogen, der 
huskede på, at domænenavnet skulle købes ud af konkursboet. 
 
Den årlige regning fortsatte med at blive sendt til min gamle BogMarkedet-mail, som jeg 
stadig – efter aftale med de nye ejere – havde adgang til, og regningen blev nu videresendt til 
og betalt af DSI Historiske Dage. 

 
For et par år siden blev DSI Historiske Dage solgt til Folkeuniversitet i Aarhus, som for to år 
siden ønskede formelt og juridisk at overtage domænenavnet. Det skyldtes ikke mindst, at det 
er forudsætningen for at løse nogle praktiske problemer omkring deres mailserver og et ønske 
om at flytte deres mailadresser – incl. Gamle mails – over til domænet historiskedage.dk 
(uden bindestreg). 
 
Imidlertid er det ikke formelt set juridisk muligt for bobestyreren af konkursboet at overdrage 
domænet til hverken mig eller Folkeuniversitet i Aarhus. Begrundelsen fra kurator er, at 
behandlingen af konkursboet er afsluttet, og han derfor ikke længere har nogle formelle 
rettigheder til den slags. Se vedhæftede mailkorrespondance (Bilag 1) 
 
Vi er derfor blevet fanget i et limbo. 

 
DK Hostmaster har foreslået, at vi lod være med at betale den årlige regning. Derpå vil 
domænet først blive suspenderet og senere frigivet, så det kan købes af andre. Både jeg selv 
og Folkeuniversitet i Aarhus har skrevet os op til at overtage domænet, når det bliver ledigt. 
Problemet med denne løsning er imidlertid, at det vil være umuligt at tilgå de mails, der ender 
på *.historiske-dage.dk i den periode på flere måneder, hvor domænet er suspenderet. Dette 
vil selvsagt skabe en del problemet. 
 
Jeg skal derfor anmode om, at Klagenævnet for Domænenavne beslutter, at domænet skal 
frigives fra konkursboet og umiddelbart overdrages til Folkeuniversitetet i Aarhus. 

 
Min interesse i sagen er, at jeg gerne vil hjælpe Folkeuniversitetet i Aarhus med at løse dette 
problem, som er opstået, fordi jeg ikke selv tidligere har været opmærksom på at få overflyttet 
domænet til Den Selvejende Institution Historiske Dage.” 
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Som bilag 1 har klageren fremlagt kopi af e-mailkorrespondance af december 2019 mellem Bjarke 
Larsen og kurator for indklagede, hvori Bjarke Larsen oplyser, at det var en fejl, at domænenavnet 
”historiske-dage.dk” ikke blev overflyttet til klageren, inden indklagede gik konkurs, og kurator 
oplyser, at han ikke længere kan disponere over domænenavnet, da boet er afsluttet, men at han i 
øvrigt ikke har indsigelser mod overførsel af domænenavnet ”historiske-dage.dk” til Pressto ApS. 
Bilaget indeholder endvidere e-mailkorrespondance af januar 2020 mellem Bjarke Larsen og DK 
Hostmaster, hvori DK Hostmaster bl.a. oplyser, at domænenavnet ”historiske-dage.dk” ikke kan 
overføres uden en erklæring fra kurator. 
 
Bilag 3 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. 
 
Ved opslag på domænenavnet ”historiske-dage.dk” den 5. marts 2021 og igen den 11. april 2021 
blev viderestillet til domænenavnet ”historiskedage.dk”, hvorfra sekretariatet har taget følgende 
kopier: 
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Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstateret, at der blev afsagt 
konkursdekret over indklagede af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 1. april 2016, og at 
konkursbehandlingen blev afsluttet den 7. april 2017, hvorefter virksomheden blev opløst. 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
 at Bjarke Larsen, som repræsenterer klageren, tidligere har ejet indklagede, som nu er gået 

konkurs, 
 at Bjarke Larsen gennem sin tidligere virksomhed registrerede domænenavnet ”historiske-

dage.dk” med henblik på at starte en årlig festival med navnet ”Historiske Dage”, 
 at da planen om en festival med navnet ”Historiske Dage” viste sig bæredygtig, blev ”Den 

selvejende Institution Historiske Dage” oprettet med Bjarke Larsen som bestyrelsesformand, 
 at det skyldtes en forglemmelse, at domænenavnet ”historiske-dage.dk” ikke blev overdraget til 

”Den selvejende Institution Historiske Dage”, 
 at ”Den selvejende Institution Historiske Dage” blev solgt til klageren, og 
 at indklagedes konkursbo ikke har mulighed for at overdrage domænenavnet ”historiske-

dage.dk” til Bjarke Larsen eller klageren, da behandlingen af konkursboet er afsluttet. 
 
 
Indklagede er som nævnt et anpartsselskab, der er opløst efter konkursbehandling. Der foreligger 
derfor ikke noget svar fra indklagede. 
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Nævnets bemærkninger: 
 
Da det må antages, at domænenavnet ”historiske-dage.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). 
 
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af 
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets 
forretningsorden. 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede gik konkurs i april 2016, og at 
konkursbehandlingen blev afsluttet den 7. april 2017. Klageren har oplyst, at det skyldtes en fejl, at 
domænenavnet ”historiske-dage.dk” ikke blev overdraget til klageren inden indklagedes konkurs 
eller under konkursbehandlingen. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at kurator i 
indklagede har afsluttet konkurssagen og derfor ikke har adgang til at godkende en overdragelse af 
domænenavnet “historiske-dage.dk” til klageren. 
 
Da klageren på den anførte baggrund må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til 
det omtvistede domænenavn, “historiske-dage.dk”, kan klageren kræve registreringen af 
domænenavnet overført til sig. 
 
Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at registreringen af domænenavnet 
“historiske-dage.dk” er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 
1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 
 

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

 
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende  
 
 
 

A F G Ø R E L S E 
 
 
Registreringen af domænenavnet “historiske-dage.dk” skal overføres til klageren, Folkeuniversitet i 
Århus c/o Folkeuniversitetet i Emdrup. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 12. maj 2021 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
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 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
 Mette M. Andersen Ulla Malling 
 


