
Eksempler på sager om seksuelle overgreb fra tillidspersoner  

Filmen TRÆNEREN tager udgangspunkt i et håndboldmiljø, men seksuelle overgreb foregår 

desværre også i andre miljøer. Børn og unge har naturligvis tillid til, at deres forbillede vil dem det 

bedste, hvad enten det er en træner, lærer, præst eller pædagog. Men som disse eksempler viser 

fra den virkelige verden viser, dukker der med mellemrum sager op, hvor den voksne har udnyttet 

sin stilling og begået seksuelle overgreb mod børn og unge. 

 

Træner dømt for misbrug af drenge 7. juli 2014, 15:58 Berlingske  

 
http://www.b.dk/nationalt/traener-doemt-for-misbrug-af-drenge 

 En 54-årig mand er mandag blevet idømt et år og tre måneders fængsel for flere seksuelle overgreb 

mod mindreårige drenge i hans tid som træner i en nordsjællandsk bueskydningsklub. Det skriver 

Ekstra Bladet.  

Manden er dømt for i løbet af fem år at have krænket otte drenge i alderen syv til 11 år under blandt 

andet lejrture til Sverige. Det skete blandt ved, at træneren gav drengene massage og undersøgte 

dem for flåter i skridtet. Den tidligere træner blev i november sidste år fundet skyldig i sagen og er 

efterfølgende blevet mentalundersøgt.  

Ifølge undersøgelsen kan han straffes normalt. Den 54-årige er ifølge eb.dk blevet dømt for syv 

tilfælde af blufærdighedskrænkelse, heraf to tilfælde af seksuelt misbrug under »voldtægtslignende 

karakter« og trusler på livet. Retten i Helsingør frakendte også manden retten til at omgås børn og 

unge under 18 år, ligesom han skal betale 71.000 kroner i erstatning til seks af børnene. 

 

Dom stadfæstet: Bueskyttetræner bag omfattende misbrug af børn  

 

AF JESPER BERG PUBLICERET: 20. JANUAR 2015 07:00  

http://lokalavisen.dk/dom-stadfaestet-bueskyttetraener-bag-omfattende-misbrug-af-boern- 

/20150120/artikler/301209997  

Også Østre Landsret mener, at den tidligere bueskyttetræner, N.N., skal i fængsel i et år og tre 

måneder for at have misbrugt syv drenge mellem 8 og 13 år. Det stod klart torsdag, hvor landsretten 

stadfæstede den dom, som Retten i Helsingør afsagde i sommeren 2014.  

I mere end 20 år var manden træner i Helsinge Bueskytteklub, ligesom han var manden bag en lang 

række stævner for juniorer i Skandinavien og en særdeles velkendt og agtet mand i bueskydningens 

verden. Det hele ramlede dog i juni måned 2012, idet en træner fra en anden klub overraskede 

manden under de sjællandske mesterskaber i bueskydning med hånden nede i bukserne på et barn.  

Træneren anmeldte omgående sagen til kommunen, som herefter gik til politiet. Nordsjællands 

Politi sigtede i første omgang manden for blufærdighedskrænkelse, men pludselig var der flere og 

flere børn i bueskytteklubben, som begyndte at fortælle om misbrug, og herefter blev sigtelsen 

opgraderet til anden kønslig omgang end samleje. 

 

http://www.b.dk/nationalt/traener-doemt-for-misbrug-af-drenge
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 Misbruget skete blandt andet under weekendture til Sverige, hvor han ofte var alene med børnene 

og her blandt andet lavede undersøgelser for flåter og gav flere børn massage.  

Retten i Helsingør dømte 7. juli 2014 som nævnt manden til en ubetinget fængselsstraf på et år og 

syv måneder, og denne dom ankede bueskyttetræneren. Altså uden det store held. 

 

 

Fodboldtræner dømt for misbrug af teenagers fortrolighed  
 

29. juli 2016 10:11  

http://www.fyens.dk/indland/Fodboldtraener-doemt-for-misbrug-af-

teenagersfortrolighed/artikel/3040150 

Gennem tre år udsatte en 52-årig mand en teenagepige for seksuelle krænkelser. Nu har han fået 

fængselsdom. En 52-årig fodboldtræner fra Midtsjælland er i Retten i Roskilde blevet idømt et års 

fængsel for seksuelle krænkelser mod en teenagepige, som han en overgang var træner for.  

Overgrebene fandt for det meste sted i mandens bil, og de stod på fra pigen var 15 til 18 år. Manden 

er desuden dømt til at betale en torterstatning på 60.000 kroner til den unge kvinde, oplyser 

anklager Lise Møller Frandsen, Midt- og Vestsjællands Politi.  

Retten lagde vægt på, at den 52-årige groft havde misbrugt det tillidsforhold, der var mellem ham og 

pigen. - Pigen lærte ham at kende, før han blev træner for hende, og hun har forklaret, at der var et 

venskab og et helt særligt tillidsforhold mellem dem og en fortrolighed, så hun betroede sig til ham, 

både når hun var i tvivl om fodboldkarrieren og om personlige forhold, siger Lise Møller Frandsen.  

Den 52-årige har ifølge retten misbrugt tillidsforholdet, samt sin alder og erfaring til at presse pigen 

ud i situationer, hvor overgrebene har kunnet finde sted. - Det er jo i Danmark ikke ulovligt at have 

et seksuelt forhold til en ung kvinde over 15 år, uanset om der er en stor aldersforskel mellem 

parterne, siger Lise Møller Frandsen.  

- I denne sag var situationen dog den, at den unge kvinde blev presset psykisk, fordi han brugte sin 

højere alder og større livserfaring, samt det helt særligt tillidsforhold der bestod mellem dem til at 

kontrollere og manipulere hende ind i et seksuelt forhold, som hun ikke ønskede, siger anklageren, 

der er tilfreds med, at retten har fastslået, at det er uacceptabelt. 

 

Grædende lærerinde dømt for sms-kærlighed med pige-elev  

 

AF JESPER LUNDH LOKALAVISEN Publiceret: 02. Oktober 2012 16:56 

http://lokalavisen.dk/graedende-laererinde-doemt-for-sms-kaerlighed-med-pige-elev- 

/20121002/ARTIKLER/121009781/1265 

 

Som en nervøs skolepige lige før eksamen sad en 36-årig kvindelig lærer tirsdag formiddag og 

ventede på at retssagen mod hende skulle begynde. Her skulle Retten i Hillerød tage stilling til om 

hun begik noget kriminelt, da hun udvekslede 1200 kærlige sms'er med en kun 13-årig pige-elev, 

inviterede pigen i IKEA og til fodbold på Brøndby Stadion, købte parfume til pigen i fødselsdagsgave 
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og ved flere lejligheder gav hende 'tantekys' på panden og kinderne. Og rettens svar var ikke til at 

tage fejl af: Læreren blev idømt 14 dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse. 

 Fra 1. marts til starten af sommerferien havde lærerinden og eleven tit kontakt over sms og 

Facebook når skoledagen på den nordsjællandske skole var slut. Det startede som lærerens støtte til 

7.klassespigen med kærestesorger, men i løbet af de 1200 sms'er blev det efterhånden til hede 

kærlighedserklæringer.  

 

”Luk øjnene og forestil dig følgende: Jeg kommer kravlende ind gennem vinduet, let og elefant! Men 

skynder mig over til din seng… Giver dig et kæmpe kram og fortæller dig hvor meget jeg har savnet 

dig i dag. Putter dynen tæt omkring dig, og giver dig et kys på panden :-* og hvisker ”Jeg elsker dig”!! 

Lægger mig bag dig, med en arm omkring dig ”sweet dreams” og holder dig tæt til du sover!!! 

Herefter kravler jeg (næsten lydløst) ud af vinduet igen… :D” Sådan lød lærerindens ene sms, som 

hun ifølge hendes egen forklaring ikke mente der var noget galt i, da hun skrev den. ” 

Senere har jeg fundet ud af, at der kan være andre synsvinkler på det,” sagde hun i retten. Her 

beskrev både læreren og eleven deres forhold som en slags moster og niece. Og den 36-årige 

'moster' kunne tilsyneladende lide at være sammen med sin 13-årige 'niece'.  

Familiært  

En weekend inviterede læreren sin elev med på Brøndby Stadion for at se fodbold. En aften spurgte 

hun, om den 13-årige pige ville med i IKEA. Og da lærerinden er på ferie, har hun købt en parfume 

med hjem.  

 

”Det var lige omkring hendes fødselsdag. Vi snakkede over Facebook dernedefra. Samtalen 

mundede ud i, at hun skulle have en gave, men jeg sagde, at hun skulle have lov af sin mor først. Jeg 

købte flere parfumer i den toldfrie, og hun endte med at få den ene, selvom hun ikke havde fået lov. 

Det var en tanketorsk fra mig,” forklarede lærerinden i retten.  

 

Kort før sommerferien begyndte pigens fraskilte mor og far, at mistænke, at noget var helt galt. 

Moren undrede sig over, at læreren inviterede datteren i IKEA og til fodbold. ”Jeg synes ikke, min 

datter skulle være sammen med sin skolelærer i sin fritid,” fortalte moren, som heller ikke kunne 

lide, at den 13-årige kom senere og senere hjem fra skole.  

En aften, da datteren kom for sent hjem fra fodbold, gik alvoren op for moren. Hun stod klar med 

varm mad, og da datteren ikke kom hjem, blev moren nervøs. ”Jeg ville ringe til hende, men mobilen 

lå i sofaen.  

 

Jeg kunne ikke lade være med at se den sidste sms. Den var fra hendes lærer og der stod ”Så kan du 

lære det, enebarn. Kan du have en god træning. Elsker dig,” forklarede moren. ”Jeg fik så ondt i 

maven. Virkelig ondt. For det er der jo ikke nogen andre voksne, der skal sige til mit barn.”  

Hun har stadig ikke læst sms'erne. ”Jeg kunne ikke klare at se dem. Jeg får det så dårligt, og bliver så 

ked af, at jeg ikke har taget affære meget tidligere,” sagde moren.  

Sygelig afhængighed 

Også faren havde på fornemmelsen at noget var galt. ”Min datter havde en sygelig afhængighed af 

mobilen. Den var med overalt. Så en dag kom der en sms fra en 'lottemus'. Min datter sagde, det var 

fra en veninde, der hedder Charlotte, men det virkede ikke til at være hende,” sagde han i retten. En 

af de følgende nætter lå han vågen og tænkte. ”Om morgenen gik jeg ind og tog hendes mobil, mens 



hun var i bad, og jeg læste den første sms med rystende hænder. Det var noget med kysser dig og 

elsker dig,” lød det i retten fra hendes rasende far.  

Han er ifølge anklageren tiltalt for trusler mod lærerinden. Trusler, som han angiveligt har sendt i en 

mail, men som ikke blev behandlet i retten i dag. Samme dag, han opdagede sms'en, fortalte han det 

til moren, og sammen sendte de en mail til skoleinspektøren. Kort efter var lærerinden fortid på 

skolen. Lærerinden, der er beskyttet af navneforbud, var også tiltalt for at kysse en elev på munden, 

men det blev hun frifundet for. Både pigen og læreren nægtede, at hun var blevet kysset. 

 

 

To fodboldtrænere dømt for at krænke mindreårige piger  

http://localeyes.dk/a11642-3548-to-fodboldtraenere-doemt-for-at-kraenke-mindreaarige-piger/ 

local eyes/ 

Onsdag 2. sep 2015 Korsør: To fodboldtrænere er i sidste uge blevet dømt for at have krænket 

mindreårige piger. Den ene fodboldtræner befamlede en 14-årig pige i skridtet og brysterne. Den 

anden træner befamlede sin datters 13-årig veninde. En 32 årig fodboldtræner fra Korsør er fredag 

ved Retten i Næstved, blevet idømt 60 dages betinget fængsel, og frataget retten til at have med 

børn og unge under 18 år at gøre, i en periode på 2 år. Skriver Anklagemyndigheden ved Sydsjælland 

og Lolland-Falsters Politi på Twitter.  

Den 32 årige træner er dømt for, at have befamlet en kun 14 årig pige på brysterne og kønsdelene, 

over en længere periode i den klub hvor manden var træner. I retten kom det frem, at ingen vidner 

havde set manden pille ved pigen. Derfor blev han primært dømt på baggrund af den 14-årige piges 

vidneudsagn, som retten fandt mere troværdigt. Blandt andet fordi det blev bakket op af en sms-

korrespondance mellem den mandlige træner og pigen, ligesom en forklaring fra en leder i klubben, 

hvor manden var træner og pigen spiller, styrkede pigens troværdighed. Skriver Sjællandske.  

Sagen kommer lige i kølvandet på en anden sag fra Korsør, hvor en anden 50 årig fodboldtræner har 

fået en dom på 5 måneders fængsel for overtrædelse af straffelovens paragraf 225, som omhandler 

»anden kønslig omgang end samleje«, for at have befamlet datterens kun 13 årig veninde.  

Episoden, som den tidligere fodboldtræner er blevet dømt for, fandt sted natten til 29. september 

2014 i hans egen lejlighed. Her havde datteren en jævnaldrende veninde på besøg, som tilmed skulle 

overnatte. Da både datter og veninde var gået i seng, lagde den på daværende tidspunkt 49- årige 

far sig i sovesofaen ved veninden, hvor sagerne udviklede sig. Skriver tveast.dk. 

 

Håndboldtræner dømt for sexovergreb  
28-årig mand idømt halvandet års fængsel for at have forgrebet sig på en 14-årig. Han har fået 

frataget retten til være håndboldtræner  

 

Af: Ritzau /112 , Stine Eskildsen 25. mar. 2014  

http://ekstrabladet.dk/112/article4678031.ece 

Det koster en 28-årig håndboldtræner 1,5 år i fængsel, at han ved 'udnyttelse af sin fysiske og 

psykiske overlegenhed' tiltvang sig seksuelt samvær med en dengang 14-årig dreng. Det har Retten 

på Frederiksberg afgjort tirsdag. Den 28-årige mand er dømt for anden kønslig omgang end samleje 

http://ekstrabladet.dk/112/article4678031.ece


med en mindreårig, ligesom han er dømt for at have misbrugt sin stilling som håndboldtræner til at 

lokke drengen ind i forholdet.  

- Jeg er meget tilfreds med, at retten skærpede straffen, fordi den fandt, at der var tale om, at han 

havde udnyttet sin overlegenhed, siger anklager Anders Larsson til Ekstra Bladet. De seksuelle 

krænkelser - der indebærer berøring af kønsdele samt oralsex - stod på fra 1. april til 21. oktober 

sidste år.  

Drengen forsøgte flere gange at afbryde forholdet, men træneren truede med at tage sit eget liv og 

med at offentliggøre intime detaljer til resten af håndboldholdet for at få ham til at fortsætte. Ud 

over fængselsdommen blev den 28-årige manden også frataget retten til at arbejde med børn 

professionelt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter. Han må heller ikke uden politiets tilladelse 

lade børn under 15 år komme på besøg alene eller sove hos sig. Den dømte må heller ikke bo i hjem 

med mindre børn. 

 

Karateklub lukker efter sexmisbrug  

Bestyrelsen i karateklubben 'Odense Shotokans' har valgt at lukke. Det sker efter, at deres 

sexdømte formand har trukket sig fra sin post 

Af: Kim Vangkilde 29. mar. 2013 - kl. 11:55 

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article3985893.ece 

 

Det er slut med spark, slag og parader i karateklubben Odense Shotokan. Bestyrelsen har valgt at 

lukke klubben efter, at den sexdømte formand trak sig fra sin post for snart to uger siden og 

samtidigt meldte klubben ud af dansk karateforbund. Det oplyser formanden selv i en mail til Fyens 

Stiftstidende. Formandens udmelding betød, at klubbens skæbne lå i hænderne på bestyrelsen og 

medlemmerne. Og efter et bestyrelsesmøde har man nu vedtaget, at klubben skal lukkes.  

Et bestyrelsesmedlem har tidligere bedyret, at der ikke ville være nogen klub uden formanden, fordi 

han var 'den eneste, der havde høj nok licens til at lede klubben.'  

Ti samlejer  

I februar sidste år blev træneren idømt 60 dages fængsel for at have haft cirka ti samlejer med en af 

sine elever, den dengang 17-årige Michala Kjær Stenstrøm. Og det er ifølge den såkaldte 

’skolelærerparagraf’ i straffeloven ulovligt. Paragraffen fastslår, at man ikke må udnytte sin tillid og 

autoritet som eksempelvis lærer eller træner til at have et seksuelt forhold til børn og unge mellem 

15 og 18 år.  

Oven på dommen valgte Danmarks Idræts-Forbund at frakende karatetræneren retten til at træne 

børn og unge under 18 år i 10 år. Fratagelsen forhindrede ham dog ikke i at fortsætte som formand i 

Odense Shotokan. Det fik Michalas forældre til at skrive breve til både karateforbundet SKIF samt 

klubbens bestyrelse, hvor i de henstillede til, at formanden med øjeblikkelig virkning ikke mere skulle 

virke som træner, vejleder, dommer eller medlem af bestyrelsen i klubben eller forbundet.  

Klubbens bestyrelse kunne ikke forene sig med forældrenes reaktion og valgte derpå at ekskludere 

Michala fra klubben på baggrund af, at hendes 'tilhørsforhold til klubben er uforeneligt med mistillid 

til vores (bestyrelsens, red.) håndtering af sagen'.  

Tog hendes mødom  

Som 11-årig kom Michala under den nu ekskluderede karatetræners vinger, og han trænede hende 

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article3985893.ece


til hun opnåede det sorte bælte. Fordi Michala havde haft et problematisk forhold til sin far, efter 

sine forældres skilsmisse tilbage i 2004, knyttede hun sig til træneren, der nærmest blev en 

reservefar for hende. Men da hun fyldte 17 år udviklede forholdet sig yderligere.  

- Den første gang han kysser mig, sidder vi i hans sofa i hans stue på første sal. Det har jeg tit 

bebrejdet mig selv. Hvad nu hvis jeg ikke havde sat mig ind til ham. Og så begynder han at røre ved 

mig og ae mig, og så bukker hans sig ned og kysser mig på munden, sagde Michala til ekstrabladet.dk 

tidligere på måneden. Den første nat i sengen udviklede sig til regelmæssige samlejer mellem ham 

og Michala, der var jomfru på det tidspunkt. 

- Der er mange 17-årige, der er meget fremme i skoene. Det er jeg på mange punkter, men ikke lige 

på det her. Jeg kunne lige så godt have været 12 i forhold til det. Jeg var bare ikke nået dertil, siger 

Michala, der ikke vidste, at forholdet var kriminelt, men hun havde en fornemmelse af, at det ikke 

var rigtigt 

 

Spring-træner i fængsel for overgreb  

Vestre Landsret sender en instruktør fra Kolding i fængsel for seksuelle overgreb mod unge 

gymnastik-drenge.  

 

AF ERNST MØLLER 13. apr 2011 kl. 16:13  

http://www.tvsyd.dk/artikel/spring-traener-i-faengsel-overgreb 

 En 43-årig spring-træner fra Kolding Idræts Forening (KIF) skal tre måneder i fængsel for seksuelle 

overgreb mod to gymnastikdrenge. Det bestemte Vestre Landsret i Kolding onsdag, da retten 

stadfæstede en tidligere byretsdom. Manden var leder af springgymnasternes hold i KIF, men han 

gjorde andet end at undervise drengene i araberspring og håndstand. Det kom frem, da en ung 

gymnast betroede sig til en anden træner i klubben.  

Smurt ind i Nutella  

Gymnasten fortalte, at instruktøren tilbage i 2003 havde forgrebet sig seksuelt på ham. Træneren 

havde blandt andet smurt den dengang 15-årige dreng ind i Nutella og ketchup. Drengen havde bind 

for øjnene og var nøgen, mens træneren gned ham ind i madvarerne og efterfølgende slikkede 

blandingen af chokolade og tomat af.  

Træneren befølte også drengens lem. Bagefter forsøgte træneren at få drengen til at give ham selv 

den samme omgang, men det ville den 15-årige gymnast ikke være med til. Trænerens lumre side 

kom frem igen i 2008. Her forsøgte han at overtale en dengang 17-årig dreng til samleje i forbindelse 

med en idrætstur til Hamborg.  

Træneren sendte sms'er til drengen og foreslog, at han skulle tage bind for øjnene og se, om han 

ikke ville nyde det, som træneren havde i sinde at gøre. Muligvis drejede det sig igen om en Nutella-

seance.  

Skolelærer-paragraffen  

Træneren er dømt efter straffelovens paragraf, som forbyder voksne at have seksuelle relationer til 

børn under 18, som den voksne har et betroet ansvar overfor. Paragraffen kaldes ofte 

"skolelærerparagraffen", men gælder også for idrætsleder. Derudover er den 43-årige 

gymnastiktræner dømt for blufærdighedskrænkelse. 

 

http://www.tvsyd.dk/artikel/spring-traener-i-faengsel-overgreb


Præst brugte nutella og isterninger i seksuelt overgreb på 12-årig  
 

1. september 2016 11:22 | Af: Jørgen Rosengren, jr@newsbreak.dk  

http://newsbreak.dk/praest-brugte-nutella-isterninger-seksuelt-overgreb-paa-12-aarig-politiet-

efterlyser-flere-ofre/ 

En 46-årig præst fra Tømmerup ved Kalundborg er sigtet for flere seksuelle overgreb mod børn. Nu 

tror politiet, der findes endnu flere. Midt- og Vestsjællands Politi anholdt 22. juni 2016 en 46-årig 

mand, der er præst ved Tømmerup Kirke ved Kalundborg. Den 46-årige sigtes for seksuelle overgreb 

mod flere børn i lokalområdet.  

Han har siddet varetægtsfængslet siden den 23. juni 2016. Sagen har hele tiden og kører fortsat for 

lukkede døre ved retten i Holbæk, men for at komme videre i sagen og få den færdigefterforsket 

hurtigst muligt, har anklagemyndigheden fået rettens kendelse for en ophævelse af navneforbuddet 

i sagen. Dette betyder, at politiet nu kan melde mere åbent ud omkring den 46-åriges identitet, 

herunder hans ansættelse som præst ved Tømmerup Kirke.  

– Vi vil gerne slutte det samlet. Vi er nået frem til et klart billede af, der er flere (børn) i området, 

siger politikommissær Ove Pedersen, leder af personfarlig kriminalitet, til Newsbreak.dk. Med det 

mener han flere børn, som den 46-årige præst har forgrebet sig på.  

– Vi opfordrer derfor forældre til at tale med deres børn, og er der mistanke om, at der har fundet 

overgreb sted, så vil vi meget gerne i kontakt med de pågældende, siger politikommissær Ove 

Pedersen.  

 

Flødeskum og nutella  

Den oprindelige sigtelse lød på overgreb på en 12-årig dreng. Med drengen skulle han have haft 

andet seksuelt forhold til end samleje. Overgrebene skal være sket på mandens bopæl i Kalundborg 

Kommune. 

Det har Nordvestnyt, der har fået aktindsigt i de oprindelige sigtelser mod den 46-årige tidligere 

oplyst. Manden er sigtet for både at have opfordret til og fået gennemført forskellige seksuelle 

seancer med brug af tilbehør som isterninger, flødeskum, Nutella og glidecreme, skrev sn.dk 16. juli.  

Betaling og billeder 

Desuden handler sigtelsen om betaling for seksuelle ydelser og om opfordringer til, at drengen 

sendte manden nøgenbilleder af sig selv.  

– Der er ingen, der er skyldige, før de er dømt, sagde Provst Jørn Noe dengang til avisen. Han 

tilføjede, at den sigtede derfor heller ikke er suspenderet fra sit job, Siden kom der yderligere 

sigtelser om overgreb mod to andre børn.  

Det er dog uvist, hvad de sigtelser nærmere går ud på. Politiet mistænker altså nu, at der findes 

endnu flere børn i lokalområdet, der kan været forulempet. Newsbreak.dk har forsøgt at få en 

kommentar fra Tømmerup Kirke, menighedsrådsformanden og sognets provst. Det har desværre 

ikke været muligt.  

 

Efter sag om misbrug: Asylbørn fra Tullebølle har det skidt  
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http://www.fyens.dk/indland/Efter-sag-om-misbrug-Asylboern-fra-Tulleboelle-har-

det�skidt/artikel/3098379 

Drenge fra det nu lukkede Børnecenter Tullebølle er præget af sag om seksuelle overgreb, viser 

aktindsigt. To asylbørn, som angiveligt har været udsat for seksuelle overgreb på Børnecenter 

Tullebølle, er hårdt ramt, skriver Radio24syv. 

I dokumenter, som kanalen har fået indsigt i, fortæller en af drengene, at "han ikke har det godt på 

centeret", og at han ikke vil i skole. Han føler, at "personalet opfører sig anderledes over for ham".  

En anden er blevet henvist til psykolog og fortæller, at "han har det skidt". Det fremgår, af de 

dokumenter Radio24syv har fået aktindsigt i, at den ene dreng ikke var i skole, i kølvandet på at 

historien om de seksuelle overgreb kom frem. Han fortæller selv, at det skyldes, at han var flov, og at 

han ikke bryder sig om, at lærerne ser ham. De tre drenge var mellem 14 og 17 år, da de i sommer - 

ifølge Langeland Kommunes politianmeldelse af sagen - blev udsat for sexmisbrug. 


