
 
»Både dommen og det efterspil, der fulgte i medierne i kølvandet på optrevlingen af hele sagen, vil jeg i dag 
karakterisere som yderligere overgreb begået mod os fire børn«, skriver Susanne Bøgeløv Storm i denne 
kronik. Bragt i Politiken d. 22. marts 2018 

 
Omgivelsernes ord kan forværre et overgreb  
Jeg er et af de misbrugte filmbørn. Dengang blev vi svigtet af alle – også da instruktøren, som 
forgreb sig på os, blev dømt. Selv i dag er synet på seksuelt misbrug af børn stadig på mange 
måder i stenalderen. 
 
Af: Susanne Bøgeløv Storm 
Uddannet skuespiller & kandidat i pædagogisk psykologi 
www.aestetisk.dk 
  
 
Den klæbrige skamfuldhed etablerede sig som en kropslig følelse af åndenød og trykken for brystet, 
da jeg så overskriften på artiklen. Og da jeg læste; »…bag kulissen blev mindreårige lokket til sex 
med løfte om en filmkarriere« i underrubrikken. Jeg skimmede artiklen, og andre sætninger ramte 
mig: »De troede det var okay at gå i seng med instruktøren» og »Du må huske på, at det var 
70´erne. Alle bollede med alle…..«. 
  
Jeg sad med følelsen af at være bombet tilbage til 70´erne. Men det var en kold februardag i 2018. 
  
Artiklen var udkommet i filmmagasinet Ekko, og journalisten gentog tilsyneladende ureflekteret 
datidens sprogbrug og overskrifter. 
  



Det er 40 år siden, det skete. Overgrebene, voldtægterne og den kulørte presses hensynsløse 
dækning af sagen. 
  
Efter fire årtiers tavshed har jeg valgt at fortælle nogle dybdeborende journalister fra Politiken og 
TV2 min historie om de seksuelle overgreb, jeg var udsat for, da jeg som 14-årig børneskuespiller 
havde en rolle i filmen ’Krigernes børn’ (1979). Det tog mig et halvt år at tage stilling til, om jeg ville 
stå frem, for med seksuelle overgreb følger, udover smerten, også skam og skyld. Ikke mindst, fordi 
det var, og desværre stadig er, et tabuiseret emne, hvor ofrets oplevelse og intention alt for ofte 
betvivles. 
 

 
Det tog mig et halvt år at tage stilling til, om jeg ville stå frem, for 
med seksuelle overgreb følger, udover smerten, også skam og 
skyld. Ikke mindst, fordi det var, og desværre stadig er, et 
tabuiseret emne, hvor ofrets oplevelse og intention alt for ofte 
betvivles. 
 
Instruktøren bag filmen var min voldtægtsmand og min første seksuelle erfaring. Sammen med 
erindringerne om overskrifterne i tabloidpressen om ’Lolita-sex-sagen’, som B.T. kaldte det 
dengang, og den intensive victim blaming vi var udsat for, selvom vi var mindreårige børn, var det 
i første omgang for overvældende at ribbe op i. 
  
Men jeg tog mod til mig og sagde ja til at bidrage til det, der blev til dokumentarserien ’De 
misbrugte filmbørn’. 
  
Få dage efter jeg havde taget min beslutning om at stå frem, brød #metoo – bevægelsen ud. Jeg 
havde det som om, at det var mig, der havde sat det hele i gang. For mig var det intet mindre end 
en revolution på højde med Berlinmurens fald. Alle de mange vidnesbyrd om overgreb, der kom fra 
kvinder over hele verden, bekræftede mig i, at min beslutning var rigtig. Seksuelle overgreb kan, og 
skal ikke ties ihjel. 
  
Min fatale historie er ikke nødvendigvis særligt knyttet til teatret og filmverden. Filmmediet blev 
den platform, hvor en mand fik mulighed for at udøve sin sygelige seksuelle tilbøjelighed og da 
filmmediet har en særlig tiltrækning på os, får det derfor meget opmærksomhed. Men overalt i 
vores samfund er der risiko for at magtesløse børn bliver udnyttet og manipuleret. I nyere tid kan 
jeg i flæng nævne præsten fra Tømmerup, der førte en hel landsby bag lyset og krænkede og 
udnyttede konfirmander. Jeg kan nævne de katolske præster, trænere i sportsverdenen, mentorer i 
den politiske verden, chefer på diverse arbejdspladser. Eller den stakkels pige, der er blev filmet, 
mens hun blev voldtaget af flere drenge, hvorefter filmen blev sat i omløb på internettet og delt af 
over 1000 unge. Ligeledes ser det ud til, at pædofiles krænkelser af børn til stadighed tager til i 
antal, da internettet giver god mulighed for distribution. 
  
I dokumentarserien ’De misbrugte filmbørn’ afslører journalisterne, hvordan instruktøren Lasse 
Nielsen krænkede flere af de medvirkende drenge seksuelt, da han tilbage i 70´erne lavede de 
legendariske ungdomsfilm ’Du er ikke alene’ og ’Måske ku vi’.  
  
Ligeledes afsløres det, at instruktøren Ernst Johansen har begået omfattende grove seksuelle 
overgreb på mindst 16 mindreårige piger, herunder voldtægt af mig samt tre andre piger, der 
medvirkede i ’Krigernes børn’. Fire forhold som han, i modsætning til de fleste øvrige, senere blev 
dømt for. 
  



Udsat for sekundær victimisering 
Både dommen og det efterspil der fulgte i medierne i kølvandet på optrevlingen af hele sagen, vil 
jeg i dag karakteriser som yderligere overgreb begået på os fire børn. Vi var udsat for sekundær 
viktimisering, også kendt som victim blaiming - et begreb der dækker over de retraumatiserende 
konsekvenser, det kan have, når omgivelserne, eksempelvis pressen, med deres sprogbrug antyder, 
at ofret selv i et eller andet omfang er delagtig i deres egen ulykke. Både dengang og i dag udsættes 
voldtægtsofre for mistænkeliggørelse og insinuationer, det langt fra altid er muligt at forsvare sig 
imod og som kan være med til at forstærke traumer fra forbrydelserne. 
  
Beretninger om overgreb er generelt populært stof i store dele af pressen. Med #Metoo-bevægelsen 
er der kommet endnu mere fokus på overgrebshistorier. Jeg mener, det er en oplagt mulighed for 
at være langt mere opmærksom på, hvordan vi som samfund taler om disse historier, og bliver 
mere bevidste om, at det narrativ, der efterfølgende opstår om seksuelle forbrydelser, har stor 
betydning for vores opfattelse af hændelserne og for ofrets evne til at restituere. 
  
I Ekkos artikel fra februar 2018 kunne jeg læse en mand, der også som barn havde haft en rolle i 
’Krigernes børn’, udtale, at han ikke havde oplevelsen af, at vi fire piger var blevet tvunget til noget. 
Dette på trods af at instruktøren blev dømt i retten for fire forhold.  Endvidere udtalte han på vores 
vegne: »De troede, det var okay at gå i seng med instruktøren. Det var en måde at blive skuespiller 
på!« Udtalelsen fra denne mand anser jeg som yderst krænkende for os, der var udsat for en 
forbrydelse. Men problematisk er det også, at redaktøren på artiklen overhovedet lader sådanne 
krænkende udtalelser gå ukritisk igennem. 
  
Artiklen i filmbranchens magasin mere end antyder ofrenes delagtighed i de seksuelle overgreb og 
navngiver desuden et af ofrene, som ikke ønsker at stå frem. Den victim blaming, vi var udsat for 
dengang i 70´erne, oplevede jeg nu igen her 40 år efter. Det er alarmerende, at synet på seksuelle 
overgreb begået mod børn (og voksne) stadig – i dele af pressen og hos dele af befolkningen – 
befinder sig i stenalderen. 
 

 
Den victim blaming, vi var udsat for dengang i 70´erne, oplevede 
jeg nu igen her 40 år efter 
 
Børn forstår selvsagt ikke til fulde den voksnes seksualiserede - og i det her tilfælde pædofile - 
verden. Anders Lund Madsen, der også var med i flere af filmene dengang i 70´erne, underbygger 
dette. Han interviewes i samme artikel og fortæller, at han dengang som 12-årig havde svært ved at 
sige replikken »Kan du snotte, når du spiller pik?« fordi han, som det barn han var, ikke forstod 
sætningen, der jo var skrevet af en voksen mand. 
  
I samarbejdet med journalisterne fra Politiken og TV2 har vi, der dengang var udsat for seksuelle 
overgreb, fået mulighed for at fortælle vores historie på vores egne præmisser. Lige som de andre 
piger i filmen dengang var jeg en almindelig, udadvendt og glad pige med en grundlæggende sund 
tillid til verden omkring mig. Der var intet, der tydede på, at der var noget galt. Mine forældre 
havde givet mig lov til at være med i en film. Den tids store skuespillere medvirkede. Der var givet 
offentlig filmstøtte og instruktøren var en vellidt pædagog, som børnene syntes var god at tale med 
om diverse begyndende teenage problemer. Det skulle vise sig, at netop denne tillid og tiltro skulle 
komme til at koste mange af os dyrt. 
  
Vi børn var udsat en systematisk psykologisk manipulationsproces, som man i dag vil kalde for 
grooming. Et begreb, man også bruger i den digitale verden, hvor en krænker får adgang til 
mindreårige ved at gemme sig bag en falsk identitet. Ordet betyder at pleje og passe og henviser til 



den modbydelige proces, det er, når krænkeren forbereder en seksuel forbrydelse ved at opbygge 
en positiv og tillidsfuld relation til sit offer. 
  
Instruktøren, som alle omkring mig mente var god til os børn, havde inviteret mig og min 
børnemedspiller ud at spise, så vi kunne lære hinanden at kende. Inden vi mødtes alle tre, skulle 
jeg møde instruktøren i hans lejlighed, så vi lige kunne tale om, hvordan jeg bedst kunne arbejde 
med min rolle. 
  
Ingen anede derfor uråd. Jeg elskede arbejdet med min rolle og jeg lænede mig selvfølgelig 100% 
op ad instruktøren, hvilket vi alle gjorde. Men rollearbejdet var kun et påskud fra hans side. I dag 
ved jeg, at voldtægten startede i det øjeblik jeg trådte ind af døren, hvor rovdyret smilende tog 
imod sit intetanende bytte. 
 

 
Rollearbejdet var kun et påskud fra hans side. I dag ved jeg, at 
voldtægten startede i det øjeblik jeg trådte ind af døren, hvor 
rovdyret smilende tog imod sit intetanende bytte 
  
Når en krænker ’groomer’, er det som regel en lang proces, hvor han sørger for, at ingen aner uråd. 
Hverken offeret selv eller folk omkring ham. 
  
Instruktøren havde i dette tilfælde en platform, hvor han havde fuld adgang til mindreårige børn. 
Inden for denne platform havde han ligeledes en kunstnerisk arbejdsmetode, han kunne udnytte til 
at begå sine overgreb med. I teatret arbejder man med at gå ind og ud af en fiktion. Alle 
medvirkende ved, at det, der sker i fiktionen, ikke er en del af den virkelige verden, som er der en 
’usynlig kontrakt’. Instruktøren udnyttede, at vi hengav os til skuespilprocessen, hvor han i kraft af 
sin position fik os til at spille scener med et seksualiseret indhold, som vi ikke havde den fulde 
forståelse af. 
  
Ved at få os børn til at tro, at vi arbejdede i et fiktivt univers, fik han lejlighed til umærkeligt at 
bryde kontrakten og gøre fiktionen til virkelighed. 
  
Chokket, forvirringen og den omfattende skam og skyld jeg følte i forbindelse med overgrebet, 
gjorde, at jeg holdt det hemmeligt. Jeg fik aldrig hjælp til at sætte ord på, at mit arbejde med en 
fiktiv rolle ikke gav en voksen mand ret til at nedværdige mig og overskride mine grænser. 
Efterfølgende har jeg sandsynligvis intuitivt fornemmet at informationerne om voldtægten var 
tabuiseret og kunne være potentielt miskrediterende for mig. Et mislykket forsøg på at fortælle det 
til nogle voksne, der pure afviste os, bekræftede mig i min formodning og gjorde, at vi forsatte med 
at fortie overgrebene, indtil instruktøren blev pågrebet og fængslet.  
  
På rigtig mange områder kunne vores sag have været håndteret meget bedre dengang. Men det var 
især journalisternes håndtering, der gjorde ondt langt være. Som følge af hele sagens spektakulære 
natur var journalisterne meget ihærdige med at dække historien.  
  
Selvom der var nedlagt navneforbud, blev der stadig brugt billeder fra filmen, hvorpå jeg selv 
optrådte hyppigt. Det føltes som en vild og smertefuld penetrering, da sjakaler forklædt som 
journalister bl.a. begyndte at opsøge vores søskende i skolegården for at få dem til at udtale sig. 
Pressen beskrev forløbet i detaljer og undgik ikke at nævne, at denne sexskandale, som den blev 
kaldt, handlede om piger, der var blevet lokket til sex mod at få en rolle i en film. 
  
Jeg husker tydeligt vores forvirring og skamfuldhed, da vi så denne formulering første gang. I vores 
verden var det jo netop pga. den rolle, vi allerede havde i en film, at forbrydelsen var sket. At blive 



lokket til sex for en modydelse lød i mine øre som prostitution. Var det sådan, de voksne mente, det 
var foregået? 
  
Yderligere et overgreb blev begået på os børn omkring politiafhøringerne, der dengang kunne få 
enhver teenagepige til at føle sig skyldig og endnu mere beskidt og skamfuld. 
  
Børn var på ingen måde tænkt ind i lovgivningen 
Så var der den kendsgerning, at de overgreb, vi havde været udsat for, aldrig blev benævnt 
’voldtægt’ endsige ’seksuelle overgreb’ i forbindelse med dommen. Anklagen lød på »samleje med 
mindreårig under tvangslignende forhold«. På den tid var den generaliserede fordom om en 
voldtægt ensbetydende med en stereotyp idé om en ukendt gerningsmand, der tiltvang sig samleje 
ved fysisk vold. 
  
Børn var på ingen måde tænkt ind i lovgivning, der handlede om voldtægt. Først årtier senere, i 
2008, anerkendte retsvæsnet, at seksuelle overgreb begået mod mindreårige, kan sidestilles med 
voldtægt (mod voksne) i tilfælde, hvor gerningsmanden udnytter sin magtposition, uden at han 
nødvendigvis har anvendt fysisk vold eller direkte trusler om vold. Dengang tolkede vi børn 
dommen således, at de voksne, ført an af det danske retssystem, mente, at vi havde oplevet et 
samleje, som vi delvist var gået med til frivilligt. Dommen kom på den måde til også at føles som en 
dom over os. Da gerningsmanden blev idømt blot 8 måneders fængsel for samtlige fire forhold, var 
det noget, der yderligere påvirkede vores værdighed og ikke mindst vores selvværd. 
  
Jeg er sikker på, at vi var kommet over de traumatiserende seksuelle overgreb nogenlunde 
helskindet, hvis der havde været noget hjælp til os børn og vores familier, i det øjeblik overgrebene 
blev kendt. En ting var, at vi fire piger fik lov til at stå så alene med bearbejdelsen af overgrebene. 
Noget andet var, at vi også var så hamrende alene med, hvordan vi skulle forholde os til en 
omverden og en presse, der ønskede at få detaljer ud af os, som vi i forvejen ikke havde ord for og 
som i vores øre insinuerede, at vi havde medvirket frivilligt til forbrydelsen. Min eneste måde at 
overleve og forsvare mig på var ved at lave en akut damage control. Jeg blev stum. Fuldkommen 
stum omkring overgrebet. Jeg meddelte mine forældre, at de aldrig nogen sinde mere skulle nævne 
noget om sagen igen. Hverken til familie, venner eller andre. Det holdt de. Vi har ikke talt om det i 
40 år. 
  
På et personligt plan er jeg sikker på, at det skadede os meget mere end det gavnede os, at 
krænkelserne blev kendt dengang. Voldtægten og den efterfølgende viktimisering fra pressen og 
retssystemet blev en del af den dannelsesproces, hvormed jeg gik fra barn til voksen kvinde.  
  

 
Det har været, og er stadig, forbundet med store personlige 
omkostninger for flere af os. En voldtægt er det ultimative 
kontroltab og den totale ydmygelse 
 
Det har været, og er stadig, forbundet med store personlige omkostninger for flere af os. En 
voldtægt er det ultimative kontroltab og den totale ydmygelse. Man er et redskab for et andet 
menneskes tilfredsstillelse og man er på den måde tilintetgjort som menneske. Det er 
bemærkelsesværdigt, at det var samme følelser, der blev vakt, da pressen bed sig fast i haserne på 
os. 
  
Vi var ligegyldige som de små mennesker, vi var, og blot redskab for andre menneskers 
tilfredsstillelse i jagten på en god historie. En usympatisk og uempatisk tendens, jeg desværre må 
konstatere stadig eksisterer i nogle journalistiske kredse. I omtalte filmmagasin vælger redaktøren 



at give instruktøren Lasse Nielsen det sidste ord: »Du må huske på, at det var 70´erne. Alle bollede 
med alle…..«. 
  
Nej, alle bollede ikke med alle. Vi børn gik godt nok i islændersweater og træskostøvler og vores 
mødre gik topløse på stranden. Men alle bollede ikke med alle. 70´erne er ikke nogen undskyldning 
for udnyttelse og manipulering af hverken børn eller voksne. 
 
Dokumentarserien ’De misbrugte filmbørn’ er et enormt gennemarbejdet vidnesbyrd om 
magtmisbrug og pædofili begået i den danske filmverden i 70´erne. Men det er også en implicit 
fortælling om en samfundskultur, hvor helt unge ofre for seksuelle krænkelser fandt det 
nødvendigt at tie om forbrydelserne, måske for at undgå karaktermæssigt stigma på grund af 
fordomme og stereotype forestillinger om det at være offer for en seksuel forbrydelse. Dette på 
trods af, at vi havde lovgivningen på vores side, og der derfor automatisk stod et stort fedt NEJ hen 
over os alle. 
  
Den åndenød og trykken for brystet, som meldte sig, da jeg så overskriften i filmmagasinets artikel, 
er nu til dels erstattet med ro og stolthed. Ikke mindst takket være de mange menneskers 
efterfølgende anderkendelse af vores mod for at stå frem. For selvom det ikke burde være sådan, så 
kræver det stadig mod at stå frem med sådan en historie. 
 
Det er uhyre vigtigt, at der fortælles og råbes op om overgreb. Men så længe der finder viktim 
blaiming sted både i den daglige tale og i pressen, finder der også yderligere overgreb sted på 
mennesker, der allerede har været udsat for rigeligt. Behovet for øget bevidsthed om det sprog, der 
forårsager victim blaming, er det derfor vigtigt at gøre opmærksom på.  
 
Vi var børn. Og børn skal der tages vare på. 
 
 
Denne kronik tilegnes mine medsøstre, der medvirkede i Krigernes børn. 
 
 
 
 
 
 
 
Links til yderligere information: 
 
Link til interview af Susanne Bøgeløv Storm og Karl Wagner (fra ”Måske ku´ vi”): 
https://politiken.dk/kultur/art6396856/Misbrugt-filmbarn-kritiserer-filmmagasinet-Ekko-for-at-stille-
spørgsmål-ved-ofrenes-uskyld 
 
Link til artikelserien ’De misbrugte filmbørn’ i Politiken: 
https://politiken.dk/kultur/art6370475/De-misbrugte-filmbørn 
 
FOREDRAG om ”De misbrugte filmbørn” med Susanne Bøgeløv Storm: 
http://aestetisk.dk/wp-content/uploads/2020/07/Foredrag_fra_misbrugte_børn_maj22.pdf 
 
 
 
 


