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Dagsorden 

 Gennemgang af første mentalerklæring 

 Pause 

 Gennemgang af kontinuationserklæring inkl. 
radikaliseringsproces og risikovurdering 

2  ▪  Psykiatri og Social 



Udtalelser 

 ”Hvor er det vildt – jeg er den farligste unge i 
hele Danmark....” 

 ”Det lyder måske mærkeligt, men jeg gjorde det 
for spændingens skyld, jeg kunne faktisk godt 
lide, at politiet ofte kom forbi, jeg følte mig 
speciel....” 

 ” Det er ok at slå børn ihjel, så længe at de er 
vantro, så er de ikke mennesker....”  

 ” jeg er forpligtet til at slå de vantro ihjel med 
de midler, jeg har til rådighed...” 

 ” Jeg vil gerne være en martyr.....men jeg vil 
ikke dø....” 



Introduktion 

 13. Januar 2016: 

 En 15-årig ung dansk kvinde anholdes i sit 
hjem. 

 Sigtes for overtrædelse af § 114, 
planlægning af terror. 

 Mistanke om, at hun vil sprænge bomber på 
to skoler. 

 Ikke tidligere sigtet eller dømt. 

 Varetægtsfængslet i Vestre Fængsel. 



Introduktion 

 8. Marts 2016: 

 Overflyttes Den Særligt Sikrede Afdeling 
Syd, Grenen. 

 Forbliver varetægtsfængslet i surrogat her 
frem til retssagens start i Byretten i Holbæk 
i April 2017. 



Udskrift fra Retsbogen, Retten i 
Holbæk, dateret 8. marts  

1. sigtelse 

 Overtrædelse af § 114 stk. 1 nr. 1 og 7 ved i tiden op til den 
12. januar 2016 alene eller sammen med andre med forsæt 
at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssig at 
tvinge danske eller udenlandske myndigheder til at foretage 
eller undlade at foretage en handling eller destabilisere eller 
ødelægge et lands eller en international organisations 
grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske 
eller samfundsmæssige struktur at have forsøgt at begå 
handlinger som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 7 af en karakter, som 
kunne tilføje Danmark eller et andet land alvorlig skade, idet 
sigtede på sin bopæl XX ved anvendelse af bombemanualer 
og ved anskaffelse af kemikalier samt ved forsøg på 
fremstilling af sprængstoffet TAPT og planlægning af 
prøvesprængning gjorde forberedelser til fremstilling af en 
eller flere bomber til brug for terrorhandling på den jødiske 
skole ”Carolineskole” i København, hvilket mislykkedes, idet 
sigtede blev anholdt 



Udskrift fra Retsbogen, Retten i 
Holbæk, dateret 8. marts 

2. sigtelse 

 Overtrædelse af § 114 ved i tiden op til den 
8. januar 2016 alene eller sammen med 
andre.......ved anvendelse af 
bombemanualer og ved anskaffelse af 
kemikalier og forsøg på anskaffelse af  
gødning, benzin og diesel m.v. af have 
forsøgt at fremstille en eller flere bomber tli 
brug for en terrorhandling på Sydskolen 
Fårevejle, hvilket dog mislykkedes 
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Anmodning om mentalerklæring 

 15.03.16 – 08.07.16: 

 Udarbejdelse af mentalerklæring på Grenen. 

 Overlæge, psykolog og socialrådgiver 

 Psykiatrisk vurdering 

 Psykologisk undersøgelse 

 Interview med mor 

 Sagsakter fra socialforvaltninger, 
hospitalsafdelinger 



Tidligere psykiatrisk 

 N har kortvarigt været undersøgt i Børne- 
og Ungdomspsykiatrien i Holbæk i 2014 

 Vurdering: Symptomer på 
personlighedsforstyrrelse, men denne 
diagnose stilles ikke grundet alder og 
varighed af symptomer 

 N afbryder selv terapi-forløbet efter få 
gange 
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Konferencenotat 14.11.14 

 ”...opfylder kriterierne for F92.9 Blandet 
adfærds- og følelsesmæssig forstyrrelse 
uspec., idet der beskrives usikker identitet, 
humørsvingninger, tendens til 
selvdestruktivitet, stridbar ved 
impulsfrustration, nedtrykthed og 
tomhedsfølelse. Der er ydermere beskrevet 
selvmordstanker og selvskade. Adfærden er 
gennemgribende og går ud over pt.’s liv og 
trivsel....” 
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 ICD-10 

 DF92.9 Blandet adfærds- og følelsesmæssig 
forstyrrelse, uspec. 

 DX78.20 Selvbeskadigelse med skarp 
genstand før patientkontakt 

 DZ61.8 Problem pga. anden negativ 
hændelse i barndommen 

 DZ81.8 Familieanamnese med mental 
retardering 

 



Alkohol 
Euforiserende stoffer 
Medicin 

 Ingen medicin 

 Ingen misbrug af euforiserende stoffer 

 Ingen alkoholmisbrug 

 Ingen fysiske lidelser eller hovedtraumer 



Ydre levnedsbeskrivelse 

 Nr. 3:3 

 2 ældre halvsøskende på morens side 

 Mor førtidspensionist siden 1998 grundet 
psykisk lidelse 



Ydre levnedsbeskrivelse 

 Mor boede sammen med ældre søskendes 
far i mange år. 

 Bor derefter med udpegede far i 5 år 

 Flytter sammen med stedfar, da N er 4 år 
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Ydre levnedsbeskrivelse - 
skolegang 

 Absalonskolen 0-7 klasse 

 Fårevejle skole  8. klasse grundet placering 
på Opholdsstedet Nordstjernen 

 Tilbage til Absalonskolen i 9. klasse og frem 
til anholdelsen 

 Mobning og marginaliseret 

 



Tidslinje....socialt 

 2002: Aflastningsordning for alle tre børn 

 2002: Fraflytter kommunen, der sendes 
inter-kommunal underretning, ophør af 
aflastning 

 2003: Pålæg om, at N skal komme i 
daginstitution – ellers overvejes 
tvangsmæssig anbringelse 

 2007: Familien tilknyttet et familiehus 

 2014: N anbringes akut i plejefamilie efter N 
har henvendt sig til Børns Vilkår 
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Tidslinje ...socialt 

 Anbringende myndighed skriver som baggrund for 
anbringelsen: 

 ...” Natascha er i alvorlig mistrivsel. Hun er 
selvskadende, lever i en grad af socialkontrol og med 
primære omsorgspersoner, som har psykiske lidelser. 
Mor og stedfar har derfor naturligt også deres at se til 
og det ses, at det derfor kan være svært med 
overskud til Natascha. Grundlæggende beskrives det 
både fra Natascha, mor og stedfar, at grænserne i 
deres familiedynamik er fejludviklet. Familiemønstret 
ses derfor ligeledes at være medvirkende til 
mistrivsel hos Natascha....Der iværksættes §50 
undersøgelse og opstart af familiebehandling... 
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Tidslinje...socialt 

 Opholder sig på Nordstjernen i 9 måneder 

 Mistrives, marginaliseret 

 Skoleskift 

 Hjemgives til moren i foråret 2015, da 
denne flytter endeligt fra stedfaren 

 Moren har lejet hus i Kundby 

 Ingen kontakt fra Socialforvaltningen før 
efter 6 mdr..... 

 



Bekymringer & flere 
underretninger 

 2002 fra børnehave: N var i starten 
forsigtig, men glad og nysgerrig – men efter 
kort tid sky og forbeholden, utryg når hun 
skal sove, ser bange ud når hun pusles, får 
det bedre når hun kommer i institutionen 
flere dage i træk... 

 2002: Mellem kommuner – familien flytter: 
Mor og udpeget far flere kortvarige ophør af 
samlivet, familien afvist familierådgivning i 
hjemmet 
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Bekymringer & flere 
underretninger 

2004: Bekymring om kontakt og 
tilknytningsevne, prøver aflastning, men 
aflastningsfamilien magter ikke at samarbejde 
med mor – bekymring om stort fravær fra 
institution 

2007: Skoletandplejen – bekymring for 
seksuelt overgreb – mor tror, det er udpegede 
far 
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Bekymringer & flere 
underretninger 

 2010: Skole og sundhedsplejerske:  

 N er en meget stille pige – oplever at ingen 
andre børn kan lide hende og ingen vil lege 
med hende 

 Fravælger andre, når der laves aftaler for 
hende 

 Mange fysiske klager 

 Har svært ved at holde styr på skoleting 

 Tendens til at lyve 

 Fagligt alderssvarende 
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Bekymringer & flere 
underretninger 

 2014: Konklusion på §50: 

 Sød pige med mange ressourcer 

 Tidligere mobbet og har pjækket en del 

 I sin opvækst har N skullet tilpasse sig 
morens psykiske tilstand, mærker ikke sig 
selv i familierelationen 
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Interview med mor 

 Normal tidlig motorisk og sproglig udvikling 

 Glad og nem pige, aldrig sur.. 

 Mobning 

 Tendens til at opsluges af idoldyrkelse 
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Andres oplysninger om udvikling 

 Stille pige 

 Kun få venner i 7. klasse 

 Ville gerne gøre andre tilfredse og ville være 
som dem 



N’s egen beskrivelse af sin 
opvækst 

 Var et ængsteligt barn ( var bange for at gå på 
toilettet selv i hjemmet, var genert overfor nye) 

 Følte sig kontrolleret især af stedfaren (læste sms’er, 
mails) 

 Blev mobbet i skolen 

 Havde lavt selvværd 

 Morens symptomer på angst skræmte hende 

 Trusler om selvmord, turde ikke gå i skole 

 Ville gøre sin mor glad:” Jeg sagde 5 gange om 
dagen, at jeg elskede hende, så hun kunne smile, 
men det lykkedes ikke altid..” 

 Var bange for at finde sin mor død 

 Angiveligt ingen faglige problemer ( tror, at hun er 
bedre begavet end de fleste andre) 



Psykiatrisk interview 

 PSE:  

 Ingen symptomer på hallucinationer, 
depersonalisation eller derealisation 

 Ingen tankeforstyrrelser eller 
styringsoplevelser 

 Ingen tungerevejende affektiv lidelse 

 Ingen svær angst 

 Selvskade – men ikke suicidal 



Objektiv psykisk 1. erklæring 

 Vågen og klar 

 Alderssvarende klædt 

 Sminket og håret pænt glattet 

 Smiler (hele tiden – stereotyp og tom...) 

 Nedsat emotionelt medsving 

 Påtaget efterrettelig – undertrykker 
irritabilitet (emner som mor og gentagne 
spg om tro og islam) 

 Taler hurtigt, ordfindingsbesvær 

 Måske ADD – ingen anden sværere 
psykopatologi   
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Den psykologiske undersøgelse 

 WAIS IV – danske normer 

 REY complex figure test 

 D-KEFS delprøver:20 spørgsmål, 
Ordmobilisering, Tårnet, Farve-ord 
interferens, Trailmaking 

 Screening for social forståelse og 
socialkognitive evner med: Billedordning fra 
WAIS III, Sociale historier, udvalgte billeder 
fra Roberts-2 

 Personlighedsmæssige dimensioner med: 
NEO-PI 3, Rorschack, Rotters 
sætningsfuldendelse 

 Klinisk vurdering  

 

 



Psykologens konklusion 

 Ikke muligt at udregne samlet IQ 

 Verbal forståelse: 83 

 Perceptuel ræsonnering: 94 

 Arbejdshukommelse: 79 

 Forarbejdning: 104 

 Normale sociale kompetencer og empati 
(når det er simpelt) 

 REY: Kan kun score kopieringsdelen, resten 
er for dårligt, svarer som 6 årig, meget 
detaljeforarbejdende, svært ved at skabe 
overblik, store indkodningsvanskeligheder 



Psykologens konklusion 

 D-KEFS: Samlet: Besidder relevant kognitiv 
fleksibilitet såvel sprogligt som ikke-
sprogligt, har betydende 
ordfindingsproblemer og 
overbliksvanskeligheder, kan handle 
impulsivt og have problemer med at 
hæmme umiddelbare impulser. 
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Psykologens konklusion 

 NEO-PI 3: 

 Opfatter ikke sig selv som sårbar 

 Kan have tendens til konfliktsøgende adfærd 

 Kan have en ”kort lunte” 

 Problemer med at udsætte tanker og behov 

 Lav frustrationstærskel 

 Ikke særskilt spændingssøgende 

 Kommer hurtigt til at kede sig 

 Fastlåst og rigid tænkning 

 Markant udslag: Tilbøjelighed til 
konservativt og dogmatisk at følge 
autoriteter eller sin faste overbevisning 
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Psykologens konklusion 

 Rorschack: 

 Detaljeforarbejdende – men forarbejdning 
forhastet og lidt tilfældig 

 Egocentrisk styret og har utilpasset adfærd 
(mest med baggrund i, at hun ikke kan 
overskue situationerne) 

 Rigid tænkning 

 Tilknytningsproblemer 

 Socialt umoden – kan følge andres valg 

 Til tider overtilpasset adfærd  

 Samtidig en følelsesmæssig afstand til andre 
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Vejen til Islam 

 Ferie i Tyrkiet sommeren 2015: Får en 
ældre muslimsk kæreste, hvor N har seksuel 
debut 

 Herefter ændres alt til tyrkisk, selv mobilen 
sprog 

 N stopper med at spise svinekød 

 N fik kontakt til Center for Danske 
Konvertitter via nettet 

 N siger: Der er 300 konvertitter på én 
måned, vi er én stor familie, jeg har aldrig 
følt, at jeg hørte til nogen steder – men det 
gør jeg her.... 

 



Radikaliseringsprocessen 

 N konverterer foran en imam i Rødovre den 
7. oktober 2015. 

 Radikaliseringen tager få uger 

 Begynder at læse Koranen 

 Ser propaganda film om Khalifatet og Jihad 

 Får en idé om at lave sprængstoffer 

 Forsøger at få kontakt via nettet til islamiske 
grupper 

 Sympatiserer med muslimer og Jihad 



Radikaliseringsprocessen 

 Brug for en simpel opskrift på livet 

 Brug for en familie, et netværk 

 Var blevet veninder med muslimske piger: ” 
Jeg var med dem hjemme og spise, der sad 
samlet hele familien, ingen voksne sad med 
deres mobiler ligesom min mor...der var så 
hyggeligt at være en del af deres familie, 
jeg ville være en af dem...” 
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Radikaliseringsprocessen – 
hvilke prædiktorer er tilstede? 

 Havde mange gange i sin opvækst givet 
udtryk for at savn af en ”rigtig” familie 

 På Nordstjernen: Ville bo hos plejefamilie og 
have en familie med faste rammer og 
søskende, som hun kunne lege med..... 

 Får denne oplevelse hos en veninde og i 
religionen, hvor hun kaldes ”søster” 

 ”Dying to belong” 

 Religion giver opskrift på rigtigt og forkert – 
et simpelt narrativ 
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Radikaliseringsprocessen – 
hvilke prædiktorer er tilstede? 

 Umodenhed 

 traumatiske opvækstvilkår  

 Tilknytningsforstyrrelse 

 The need for speed – og at blive ”set” 

 Suggestibel 

 At være en ”dygtig muslim” 

 Parathed til at kæmpe for noget, som giver 
mening og identitet. 

 Gå langt for at høre til og blive anerkendt 

 Evne, vilje og kapacitet til at ville gøre noget 
særligt for at vise, at hun var én af dem 
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Konklusionen 
Mentalerklæringen 08.07.16: 

 

 N findes ikke sindssyg og kan ikke antages at have 
været det på tidspunkterne for de påsigtede forhold. 

 N lider ikke af epilepsi eller anden form for 
hjerneorganisk lidelse 

 N har ikke været under påvirkning af alkohol eller 
euforiserende stoffer i tidsrummet for de påsigtede 
forhold 

 Mulig ADD, ingen autisme eller anden psykisk lidelse 

 Tilknytningsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse 

 Omfattet af straffelovens § 69  

 Grundet den unge alder, kriminalitetens alvor og de 
svært afvigende personlighedstræk anbefales dom til 
anbringelse som mere formålstjenligt end straf..... 



En ny sigtelse – og ny 
anmodning 

 Under sin varetægtsfængsling i surrogat, 
overfaldt hun en pædagog.  

 Han var ”vantro” 

 Lavede våben af sminke-spejl og malertape 
og planlagde det til dagen efter... 



Konklusion fra Retslægerådet 
den. 25. august 2016: 

 Vidste, at N havde overfaldet ansat på 
Grenen 

 Fandt også N omfattet af § 69 

 Fandt også N med symptomer på 
personlighedsforstyrrelse og et klart 
behandlingsbehov 

 MEN – vurderede N egnet til straf – 
anbefalede afsoning på Hersted Vester 

 



Statsadvokaten: 

 Med den nye sigtelse, og – da hun er egnet til straf - 
er hun så i målgruppen for at overveje Forvaring 
efter straffelovens § 70? 

 

 Risikovurdering af en ikke sindssyg person: 

 Vurdering af 3 områder: 

  - Kriminalitetens art(vold, sædelighedskriminalitet..) 

  - Alvoren af kriminaliteten – og af tidligere kriminelle   
handlinger 

  - Det er nødvendigt at anbefale forvaring på 
ubestemt tid i stedet for fængselsdom med henblik 
for at forhindre fremtidig alvorlig kriminalitet 



Risikovurdering 

 Religion som identitetsforenkling 

 Meningsgivende måde at leve på 

 Lette svar på komplekse problemstillinger 

 Psykisk sårbar pige 

 Ingen ekstra støtte til at få en sund 
personlighedsudvikling 

 Trods anbringelse udenfor hjemmet, sker 
dette forholdsvist sent og uden tilstrækkelig 
tid og intervention til, at det kommer til at 
påvirke N i nævneværdig grad 
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Risikovurdering 

 Ikke muligt at anvende valideret 
risikovurderingsinstrument til unge under 
18, som begår 1. gangs kriminalitet 

 Stor risiko for at begå lignende personfarlig 
kriminelle handlinger 

 Forebyggelse af kriminalitetsrecidiv 
indebærer – foruden antiradikalisering – 
også behandling af personlighedsforstyrrelse 
med daglig støtte og behandling 
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Interview med personalet fra 
Grenen 

 ..”Passiv dyssocial ung kvinde, som vælger sin 
ofre...” (brevudveksling med en, som var forelsket i 
hende og hvor hun skrev om Islam og Jihad og ville 
kæmpe mod de vantro) 

 Kontakt til anden indsat ung kvinde, som før opholdet 
ikke var religiøs, men som nu havde udtrykt interesse 
for Islam og bad om at låne Koranen. 

 Ingen bærende relationer til andre, trækker sig og 
indgår kun, hvis hun får noget ud af det. 

 Ambivalent ( vil ikke have gaver til jul pga religion – 
men nævner det ofte og tiltrækker opmærksomhed) 

 Handler ikke i affekt 

 Ingen modforestillinger 
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Overvejelser om farlighed 

 N havde skrevet en biografi, hvor hun bl.a. 
giver sig selv efternavnet fra en terrorist og 
vil kæmpe for Khalifatet 

 Svær personlighedsforstyrrelse i ung alder 

 Suggestibel/manipulerende 

 ”Dying to belong” 

 Forsatte breve trods advarsler 

 Overfald i de sikrede rammer 
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Overvejelser om farlighed 

 ..” Nogle gange er jeg så vred. Jeg holder 
det bare inde, og så flyder bægeret over lige 
pludselig – det var også det, der skete med 
overfaldet..” 

 ..” Før jeg blev muslim, da gjorde jeg alt 
det, jeg ikke måtte for at få spænding. Jeg 
pjækkede fra skole, lavede selvskade, 
cutting, og så kan det jo virke meget 
ekstremt, det med bomberne og at politiet 
skulle komme. Nu får jeg spænding fx ved 
at få et forhold til en af de andre unge 
her....Men han skriver om kærlighed, jeg 
skriver om tro...” 
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Overvejelser om farlighed 

 ..” Lad dem tro, at jeg ikke længere tænker 
på Islam, så længe jeg sidder i en celle. 
Allah Den Barmhjertige ved, at jeg lokker 
dem alle i en fælde.... 

 ..”Fuck, nu får jeg livstid. Hvis han var død 
af det, ville jeg have fortrudt, men han 
skulle mærke, at det ikke var ok, det han 
havde sagt....personalet træk sig meget 
bagefter, jeg forstod ikke helt hvorfor....” 
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Radikalisering i psykologisk 
perspektiv 

 Ideologisk radikalisering: En dynamisk 
proces, hvor et individ i stigende grad 
accepterer anvendelse af vold eller andre 
ulovlige midler for at opnå politiske, 
religiøse eller ideologiske mål 

 

 Politisering af vold: Voldsparatheden 
kommer før ideologien. Volden tildeles en 
højere mening, der retfærdiggøre brugen af 
vold og samtidig glorificerer den  

 

                                                  Kilde: PET                                                     
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Radikalisering i psykologisk 
perspektiv 

 Radikalisering som udtryksform: 

 Det ideologiske kan blive en narrativ 
påklædning, der bunder i personlig 
frustration, traume, psykisk lidelse, kan 
også ”bare” få et ”terror-udtryk” 

 ”Dying to belong”... 

                                             Kilde: PET 
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Dying to belong 

 Solo-terroristen: 

 Ofte isolerede og utilpassede unge (mænd), 
der svinger mellem følelser af overlegenhed 
og mindreværd, kombination af lavt 
selvværd, narcicissime og 
flertydighedsintolerance 

 Gerningsmanden er voldsparat, men 
behøver ikke at være struktureret eller del 
af et netværk 

                                                  Kilde: PET 
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Radikaliseringsprocessen 

 Præ-radikalisering 

 Omstilling og identifikation 

 Indoktrinering og øget 
sammenhold/gruppefølelse 

 Udførelse eller planlægning af terroranslag 

                                             Kilde: PET 
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Radikaliseringsprocessen 

 Moralsk og kognitiv omstrukturering 

 Handlinger legitimeres ved at de er 
nødvendige for en større sag 

 Eget ansvar minimeres 

 Omskrivninger i sproget – fx den vantro i 
stedet for barnet 

 EVNE-VILJE-KAPACITET 

                                                Kilde: PET 

52  ▪  Psykiatri og Social 



Risikofaktorer for radikalisering 
til stede hos N 

 Opfattelse af isolation/fremmedgørelse 

 Social isolation 

 Behov for identitet og ønsket om at høre til 

 Rollemodeller og helte 

 Identificering med ofre, ønske om at være 
offer 

 Opvækstudfordringer 

 Personlig hævnfølelse eller had 
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Radikalisering hos udrejste 
kvinder 

 Selvrealisering – identitetssøgende piger 

 Enkeltbillet til Paradis – tilbud om frelse og 
plads i paradis 

 Fællesskab – medlem af et stærkt (kvinde) 
fællesskab 

 Spænding – eventyr, selvstændighed 

 

                                                Kilde: PET 
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Radikalisering og psykisk 
helbred 

 Den ”klassiske” terrorist: 3-5 % har været i 
kontakt med det psykiatriske system 

 Radikaliserede individer/soloterroristen har 
ofte større grad af psykisk sygdom: 

 Soloterroristen: 15-25 % har været i 
kontakt med det psykiatriske system 

 

                                                   Kilde: PET 
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Radikaliseringsprocessen 

 Normalt:  

 Langstrakt og høj risiko 

 Langt fra holdning til handling 

 

 ”Psykiske problemer”:  

 Kortvarigt og overordnet lav risiko 

 Kan være kort fra holdning til handling 

 

                                                 Kilde: PET 
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Risikovurdering 

 Under 18 år 

 Ingen tidligere kriminalitet 

 MEN – ingen tydelig anger over selve 
handlingerne 

 OG – laver et våben og lykkedes med at 
stikke et personale ned til trods for, at hun 
er i de meste sikre rammer i DK for unge 

 OG – hun var forsat med at skrive breve om 
Jihad til en ung, selvom dette var forbudt  



Vurdering af farlighed - 
konklusion 

 ..”N har ikke før anholdelsen i januar 2016 
begået kriminalitet. Til trods for dette og N’s 
unge alder, kan det ikke afvises, at N kan 
antages af frembyde en så nærliggende fare 
for andres liv, legeme, helbred eller frihed, 
at anvendelsen af tidsubestemt forvaring 
efter straffelovens §70 må anses for 
påkrævet for at forebygge denne fare...” 

 Retslægerådet var enig i denne konklusion 
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Religionens rolle for N 

 Religionen giver simple svar på livets svære 
spørgsmål og giver N en god følelse af at 
høre til.... 

 ...”Khalifatet er Paradis – alle er glade og 
smiler, jeg så en del propaganda videoer på 
Youtube – og jeg kunne især godt lide 
musikken...” 

 ..”Ingen er ensom som muslim. Når man er 
muslim, er vi alle søster og jeg føler, at jeg 
endelig hører til et sted....” 

   



Byretten i Holbæk 

 Sagen startede 19. april 2017 

 Blev kendt skyldig 

 Strafudmåling: 6 års fængsel 

 31.5.2017: Statsadvokaten anker dommen 
grundet Retslægerådets udtalelse 



Afgørelse i Retten i Holbæk  

 Blev fundet skyldig i at have planlagt terror 
samt overfald på personale 

 Idømt 6 års fængsel 

 Statsadvokaten: Appelleret dommen, ønsker 
forsat Forvaringsdom 

 Forsvarsadvokaten (N): Appelleret 
skyldsspørgsmålet 



Afgørelse i Østre Landsret 
24.11.2017 

 Skyldsspørgsmålet stadfæstes i Landsretten 

 8 nævninge og 3 dommere for 

 1 nævning imod 

 

 Anklager udtaler:... ”Jeg håber saftsuseme 
ikke, at hun er farlig om 8 år.....” 



Tak for jeres opmærksomhed  
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