
 

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk  

Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 29. nov. 2021  

Julefrokost kl. 13.00 

Greve Steakhouse 

Greve Strandvej 13 

 

NB! husk Corona test 

 

HC mandag referat fra den 22. nov. 2021 

 

Vi havde i dag besøg af John Mosegaard, som er pensioneret Landsdommer fra 

Østre Landsret. 

John lagde ud med at fortælle lidt om sig selv og at han kom fra Hobro i 

Nordjylland, På samme måde som så mange andre Sjællændere der stammer fra 

Jylland. Han havde en opfattelse af at halvdelen af den Københavnske 

politistyrke taler med jysk accent. John læste Jura i Århus og kom derefter til 

København hvor karrieren startede i byretten og senere Landsretten nærmere 

bestemt i 1988.  

Vi var kort inde på Grundlovens tredeling i den lovgivende magt, udøvende 

magt og den dømmende magt. Hvorefter vi fik en fin gennemgang af 

Domstolenes opbygning og domstolenes grundlovssikrede uafhængighed, som 

blandt andet betyder at: ”Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter 

loven. De kan ikke afsættes uden ved dom. Ej heller forflyttes mod deres 

ønske…”. John pointerede at det var netop dette der var meget til diskussion i 

Polen efter den nye forfatning.  

John kom også ind på hvordan dommerne, som jo har en helt speciel funktion i 

samfundet, til alle tider skal være neutrale og ikke begive sig ind i politik eller 

lignende. Senest har der været en sag hvor dommeren på et tidligere tidspunkt 

havde givet sine politiske meninger tilkende på Facebook og hvor den 

anklagede mente at han derfor havde en forudfattet mening som kom til udtryk 

i den dom han senere afsagde.  Her kunne John fortælle en humoristisk historie 

hvor ”Dommeren ser på den anklagede med et strengt blik og siger: dig har jeg 

da set mange gange, du er tidligere straffet ikke sandt?   Hvortil den anklagede 

svarede: Nej hr. Dommer det er mig der er dørmand på det lokale Sex center ” 

John fortalte herefter om en Dommers opgaver, som består af straffesager – 

civile sager – andre opgaver eks. kommissions opgaver. 

Indenfor Straffeloven er den langt overvejende del af opgaverne relateret til 

vold og tyveri/bedrageri. Når det er de civile sager, er det hovedsagelig sager 

der vedrører aftaler og erstatninger, hvor familieret også fylder en hel del. For 

Johns vedkommende var kommissionen vedrørende Farum sagen en af de 

større opgaver. Den startede i 2003 og sluttede i 2012 da han en aprilmorgen 

kunne forlade Justitsministeriet efter officielt at have overdraget 16 bind med 

12.000 sider til Morten Bødskov. 

John fortalte herefter om nogle af de mange sager han havde været involveret i, 

her skal kort nævnes. Optøjerne på Nørrebro som resulterede i at politiet blev 

angrebet med brosten og som modsvar måtte trække deres skydevåben og 

affyre 113 skud mod mængden af ophidsede demonstranter. John var dybt 

involveret i de efterfølgende erstatningssager der blev rejst. John var også 

involveret som dommer suppleant i Nordisk Fjer sagen, som er den største 

økonomiske svindelsag i Danmark. Plejebosagen hvor en Plejehjems assistent 

var anklaget for at have begået 222 drab på ældre mennesker. 

Alt i alt et spændende foredrag om alle de facetter der er i arbejdet som 

Dommer. 

 

HC2 møde 22 nov. 2021 

Vi var 43 fremmødte 

Albatros 

Ref: Geert Lehmann 

Bemærk 

Der vil ikke 

være møde i 

Borgerhuset 

denne dag 

Jan og Børge er klar til at 

servere kaffe og ostemadder 
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