
Til Cavling Komiteen  

Indstilling: ’Drabet på Købmanden’ 

Jeg vil hermed gerne indstille Morten Frandsen, Maiken Steen Frederiksen, Line Gertsen, Jakob Skaaning og 

Astrid Fischer, Emil Eusebius Olhoff-Jakobsen, Sara Munck Aabenhus, DR Nyheder og Marie Bergmann, DR 

Nordjylland til Cavling Prisen 2018 for deres undersøgende dokumentar, radioaviser, TV-Aviser og digitale 

dækning i forbindelse med afdækningen af ”Drabet på Købmanden”.     

På baggrund af en konkret sag, hvor en psykisk syg ung mand fra et socialpædagogisk opholdssted stak en 

tilfældig købmand ihjel, satte DR Nyheders undersøgende hold og P4-Nordjylland sig for at undersøge, 

hvordan det kunne gå så galt. Særlig ville gruppen afdække, om de private opholdssteder leverer varen for 

de 2,5 milliarder kroner, opholdsstederne årligt får af kommunerne for at tage sig af nogle af de allermest 

sårbare børn og unge i Danmark. 

I den konkrete sag kortlagde gruppen forløbet op til drabet på købmanden og dokumenterede, hvordan en 

lang række alarmklokker havde ringet forud for drabet. Et drab, som flere eksperter vurderede kunne være 

undgået. Blandt andet havde Socialtilsynet konstateret, at personalet på opholdsstedet manglede 

kompetencer, men alligevel greb tilsynet ikke ind. 

Under afdækningen stødte reporterne på endnu en sag, på et andet opholdssted under samme koncern: En 

12-årig dreng var blevet udsat for ulovlig magt og nedværdigende behandling i et såkaldt 

enkeltmandsprojekt. Også her uden at det fik konsekvenser for opholdsstedet. 

DR’s undersøgende gruppe gravede også i økonomien omkring koncernen og påviste bl.a., at reglerne 

gjorde det muligt for koncernens direktør at hente store millionbeløb ud til sig selv. De kunne også 

dokumentere, at der var en sammenblanding af hans personlige økonomiske interesser og koncernens, 

bl.a. blev nogle af de anbragte unge sendt på tur til et safaristed i Sydafrika, som blev drevet af direktørens 

kone.  

Flere eksperter gennemgik de store mængder materiale, DR indsamlede, og pegede på en række 

problematiske forhold, både på de konkrete opholdssteder, i Socialtilsynets arbejde og i lovgivningen, f.eks. 

manglende krav om socialfaglig uddannelse hos medarbejdere og private opholdssteders muligheder for at 

hente penge ud til ejerne. Derudover så holdet også på politiets, psykiatriens og de anbringende 

kommuners ansvar i sagen om drabet.  

 

39 af 69 kommuner finder det svært at gennemskue, hvilke kompetencer, der er på opholdssteder, viste DR 

rundspørge. Afdækningen pegede på at manglende krav til medarbejdernes uddannelse og meget brede 

målgrupper er en del af forklaringen på de kritisable forhold på opholdsstederne. Der var ikke styr på 

uddeling af medicin på opholdsstederne, hvilket førte til overmedicinering af et barn og påbud fra Styrelsen 

for Patientsikker 

 

Sagen har allerede fået konsekvenser:   

o -DRs dækning indgår i forberedelserne til politiske drøftelser om Socialtilsynet, som 

Socialministeren er vært for i efteråret. Dækningen førte også til, at  

Socialministeren har holdt møder med en række aktører på området forud for drøftelserne, 

der efter planen alene skulle være baseret på en meget positiv evaluering af 

socialtilsynsreformen fra Socialtilsynet. 

o Socialministeriet har indhentet redegørelser fra Socialtilsyn Nord samt fra to anbringende 

kommuner, Aalborg og Greve, om deres rolle i sagerne om Hjorthøjgård.  

o Socialministeren har meldt ud, at hun vil give Socialtilsynet flere muskler 

 

 



 

 

o I Folketinget tegner der sig et flertal for at der skal stilles krav om uddannede 

medarbejdere på opholdssteder  

o Hjorthøjgårds direktør gennem mange år er trådt tilbage og to sjællandske opholdssteder 

skilt ud fra koncernen  

o Ifølge nye tilsynsrapporter er der sket en række forbedringer på Hjorthøjgårds 

opholdssteder, - målgrupperne er indskrænket, de tager ikke længere unge med  

seksuel krænkeradfærd, og der er indført vågen nattevagt. 

o Hjorthøjgård er ophørt med at sende unge anbragte til sydafrikansk safaristed 

o Psykiatrien i Nordjylland har undersøgt forløbet op til drabet på købmanden, som en 

Utilsigtet Hændelse. 

o Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte påbud mod to af Hjorthøjgårds opholdssteder om 

at de ikke måtte stå for medicinhåndtering 

 

Ved at gennemtrawle aktindsigtsdokumenter og gennem omfattende, systematiske søgninger på Facebook 

forsøgte DR’s hold at opstøve og kontakte kilder blandt tidligere og nuværende ansatte samt anbragte unge 

og forældre til anbragte unge. Ad den vej fik reporterne vigtige oplysninger i bestræbelserne på at stykke et 

billede af forløbet på Hjorthøjgård sammen ud fra et væld af løsrevne detaljer. Det blev til mange tusind 

siders dokumenter og mange timers samtaler, blandt andet fik holdet adgang til personalets helt centrale 

logbøger, som Socialtilsynet havde medtaget fra tilsyn på opholdsstederne. 

Desuden afdækkede holdet de økonomiske bånd og interesser internt i koncernen Hjorthøjgaard. Gennem 

søgninger i Erhvervsstyrelsens cvr-register m.v. fik blotlagde DR Hjorthøjgårdkoncernens, direktørens og de 

fire medejeres omfattende selskabskonstruktion. Og via OIS- og BBR-register samt Tinglysning.dk vidste der 

sig et indviklet net af ejerskab, salgspriser, historik m.v. på de ejendomme, som Hjorthøjgård benytter. 

Denne research viste blandt andet, at en række af de ejendomme, som opholdsstederne lejede sig ind i, var 

ejet af et selskab uden for Hjorthøjgård-koncernen, men med stort set samme ejerkreds som Hjorthøjgård.  

DR har gennem afdækning af sagen dokumenteret, hvor få formelle kvalifikationer, der kan være til stede 

på et socialpædagogisk opholdssted, der påtager sig at tage vare på nogle af de allermest udsatte børn og 

unge, heriblandt alvorligt psykisk syge, og at konsekvensen kan ramme os alle, som drabet på købmanden 

illustrerer. Socialtilsynet griber ikke nødvendigvis ind, selvom det observerer ekstremt kritisable forhold på 

et socialpædagogisk opholdssted. At socialtilsynet agerede så svagt, som var tilfældet i de sager DR bragte 

frem, kom bag på de socialretlige og socialfaglige eksperter, som vurderede sagerne. 

 

For det arbejde fortjener de Cavlingprisen 2018.  
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