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Besvarelse af spørgsmål nr. 251 (Alm. del) fra Folketingets Børne- og 

Undervisningsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 251 (Alm. del), som Folketin-

gets Børne- og Undervisningsudvalg har stillet til justitsministeren den 11. 

maj 2022. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget 

(MFU) Karina Adsbøl (UFG). 

 

 

Mattias Tesfaye    

/   
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Spørgsmål nr. 251 (Alm. del) fra Folketingets Børne- og Undervisnings-

udvalg:  

 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange henvendelser politiet 

i alt har modtaget vedrørende Herlufsholm, idet der henvises til 

Ritzau den 10. maj 2022, hvor politiet oplyser, at de har fået nye 

henvendelser efter TV2-dokumentaren om Herlufsholm?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 

fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. 

 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at politikredsen 

i perioden fra den 5. maj 2022, hvor TV2-dokumentaren ”Her-

lufsholms hemmeligheder” blev vist på TV2, og frem til den 18. 

maj 2022 har modtaget 36 henvendelser.  

 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har opgjort antallet af 

nye henvendelser ved bl.a. at foretage en søgning i politiets 

sagsstyringssystem, Polsas, ved hjælp af emneordene ”Herlufs-

holm” og ”Herlufsholm Allé”. Der er på nuværende tidspunkt 

oprettet 26 sager i POLSAS, mens de øvrige 10 henvendelser 

endnu ikke er oprettet. Henvendelserne er tilgået Sydsjællands 

og Lolland-Falsters Politi og er videresendt til en udpeget afde-

lingsleder, der samler alle henvendelser, som relaterer sig til do-

kumentaren. De udfundne sager er herefter gennemgået manuelt 

med henblik på at identificere de sager, der relaterer sig til do-

kumentaren. Politikredsen har ved opgørelsen ikke medtaget 

henvendelser i form af anmodninger om aktindsigt i sager ved-

rørende Herlufsholm Skole og Kostskole. 

 

På baggrund af de i alt 36 henvendelser har politikredsen på nu-

værende tidspunkt oprettet 25 anmeldelser. De 23 af anmeldel-

serne er indgivet af Herlufsholm Skole og Kostskole, der i for-

længelse af dokumentaren har anmeldt sig udsat for trusler på 

livet, mens de 2 øvrige anmeldelser omhandler forhold, som 

minder om de episoder, der er gengivet i dokumentaren, og som 

i øvrigt indgår i optællingen i den samtidige besvarelse af 

spørgsmål nr. 250 (Alm. del) fra Folketingets Børne- og Under-

visningsudvalg. De øvrige 11 henvendelser er politikredsen ved 

at følge op på.” 
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