
 

 

Til Cavlingkomiteen,  

Jeg vil gerne indstille: 

Journalisterne og forfatterne Mette Mayli Albæk, Louise Dalsgaard og Natascha Rée Mikkelsen for den 

journalistiske bog Terroristen fra Nørrebro - Jagten på Omar el-Hussein. 

 

Bogen, der udkom i februar 2019, er det første, samlede journalistiske værk om terrorangrebet i 
København 14. og 15. februar 2015 og baserer sig på mere end 130 mundtlige kilder samt et omfattende 
skriftligt kildemateriale. Den er et vigtigt stykke danmarkshistorie, der medvirker til, at offentligheden får 
det fyldestgørende billede af myndighedernes ageren. Når en mands ugerning fører til markante ændringer 
af lov og ret, en oprustning af myndighedernes beredskab, bør offentligheden kende grundlaget.  
 
Bogen er en forbilledlig journalistisk kraftpræstation. De tre journalister har indædt og stædigt arbejdet to 
år på at samle og oprulle en af de dyreste og mest omfattende efterforskninger i dansk politi og 
dokumenterer med hidtil ukendte detaljer, hvordan de danske myndigheder agerede i de 13 timer, hvor 
politiet jagtede gerningsmanden bag det første danske terrorangreb i nyere tid.  

De har gennem et imponerende benarbejde helt nede på gadeplan fået udtalelser fra kilder fra 
utilgængelige miljøer deriblandt bandemiljøet samt navigeret knivskarpt i, at mange af de oplysninger, de 
har fået og efterprøvet, har været af følsom karakter.  
 
Desuden har de journalistisk, etisk og metodisk navigeret forbilledligt i myndighedskilder i bl.a. PET og hos 
politiet for både at sikre kilders anonymitet, oplysningernes troværdighed samt statens sikkerhed. 
Journalisterne afdækker en række nye vigtige detaljer, som det danske politi udelod i sin senere evaluering 
af angrebet, bl.a. at Omar el-Hussein fik smuglet IS-propaganda ind i de danske fængsler og stod på en 
bekymringsliste hos PET før angrebet.  

Det er fælleshistorien over dem alle, som her formidles med dramatiske krydsklip mellem gerningsmanden 
Omar el-Husseins opvækst i det sociale boligbyggeri Mjølnerparken, og samfundets forberedelse på det 
angreb, som i mange år var frygtet og ventet af dansk politi. 

Journalisterne har netop vundet FUJ Metodeprisen 2019, og juryens begrundelse lød blandt andet:  

”Med bogen Terroristen fra Nørrebro gør journalisterne Mette Mayli Albæk, Louise Dalsgaard og Natascha 
Reé Mikkelsen imidlertid gjort det umulige. De skriver en besættende, handlingsmættet gyser om 
terrorangrebet, det forudgående forløb og efterspillet. De gør det trods massiv modstand fra de centrale 
myndigheder mod at udlevere materiale i sagen. De gør det med en ekstrem grundighed: interviews med 
130 kilder, adgang ad andre veje til centrale dokumenter og brug af et princip om at gå bevidst nuanceret 
til kilderne. (…) Det er afgørende journalistik om en afgørende begivenhed i den nyere danmarkshistorie.  
 
Om de tre: 
METTE MAYLI ALBÆK (f. 1988) Retsanalytiker i DR Nyheder. Uddannet journalist fra DMJX.  
LOUISE DALSGAARD (f. 1988) Cand.comm. i journalistik fra Roskilde Universitet. Retsreporter i DR Nyheder.  
NATASCHA RÉE MIKKELSEN (f. 1974) Cand.comm. fra Roskilde Universitet. Har arbejdet på forskellige 
programmer i DR. 



 
 

 

 
 
Udvalgt omtale af bogen i medierne: 
 
 
https://www.berlingske.dk/ledere/lad-os-faa-kastet-lys-over-mysteriet-omar-el-hussein 
 
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2019/02/terroristen-noerrebro-fortaeller-historien-
barnet-teenageren-terroristen-omar-el-hussein 
 
https://politiken.dk/kultur/art7056344/Grundig-vigtig-og-velfortalt-bog-afsl%C3%B8rer-nyt-om-
terroristen-fra-N%C3%B8rrebro 
 
https://jyllands-posten.dk/premium/nyhederpaatvaers/verdensgang/ECE11201206/terroristen-fra-
noerrebro/ 
 
https://www.berlingske.dk/samfund/omar-el-hussein-stod-paa-pet-bekymringsliste-to-maaneder-foer-
angrebet 
 
https://journalisten.dk/upassende-og-usmagelig-politikere-kritiserer-bogforside/ 

 
Med venlig hilsen 
 
 

Tonie Yde Højrup, Forlagsredaktør I Nonfiktion, JP/Politikens Forlag 

Magnus Ranstorp, terrorforsker på Forsvarshøjskolen i Stockholm  
Sune Fischer, kriminalreporter på Ekstra Bladet 
Anoir Hassouni, direktør for fonden Kantara, leder af Ressourcecenter Ydre Nørrebro og formand for 
Københavns Kommunes medborgerforum 
 


