
Jeg vil gerne indstille Puk Damsgård, Troels Kingo, Mette Mayli Albæk og Jens Vithner Hansen for 
deres podcastserie Dronekrigeren til en Cavling. 
 
Ganske vist består Dronekrigeren også af en fremragende tv-dokumentar i to afsnit, men jeg vil 
fokusere på podcastdelen, der i sin oprindelig udgave bestod af ni episoder, som dog nu er blevet 
suppleret af indtil videre yderligere fire nyproducerede episoder, der følger retssagen.  
 
I Dronekrigeren er journalisterne på sporet efter Basil Hassan, den danske topterrorist, der 
formåede at nå til tops i Islamisk Stat og i 2016 kom på de amerikanske myndigheders terrorliste 
som en af de farligste nogensinde ifølge en tidligere chef for listen, Jason Blazakis. 
Basil Hassan mistænkes for at forsøge i 2013 at skyde islamkritiker Lars Hedegaard, hvorefter han 
forsvandt ud af landet.  
I Dronekrigeren forfølger journalisterne et tip om at Basil Hassan sidder i spidsen for Islamisk Stats 
luftvåben, som består af droner, der i visse tilfælde fik monteret bomber med død og ødelæggelse 
til følge. 
Alt sammen orkestreret af Basil Hassan. Og dronerne… de blev såmænd købt i Danmark.  
 
Dronekrigerne er et stykke solidt, imponerende og gennemresearchet håndværk, der formår at 
drage lytterne helt med ind i fortællingen, så man sidder åndeløst tilbage på kanten af sædet.  
Just som man tænker – nu kan historien ikke blive mere interessant… så møder de en ny kilde, der 
lægger endnu et lag på historien – om hvordan en dansk mand, student fra Frederiksberg 
Gymnasium lige pludselig er topfigur i IS.  
Samspillet mellem Jens Vithner og Troels Kingo, der fortæller historien er i sublimt og skaber et 
medrivende flow ned gennem hele serien. Suppleret med Mette Mayli Albæks overblik over sagen 
– og så en række reportager og interviews foretaget af Puk Damsgaard, blandt andre med en 
tidligere IS-slave, der blev tvangsgift med Basil Hassan – flere gange troede jeg ikke min egne ører 
og inden for true crime genren, så bør og vil Dronekrigeren gå over i historien som et 
podcastmesterværk.  
 
Dronekrigeren startede med et tip for 2 år siden – og den viser med al tydelighed, hvad flid og 
hårdt arbejde kan gøre. Da serien udkom i foråret var Dronekigeren i samtlige medier, på manges 
læber og vigtigst – i den her sammenhæng – i manges ører og som et eksempel på, hvad god 
journalistik og podcastmediet kan opnå, når alt går op i en højere enhed. 
Det er vigtigt at den undersøgende journalistik bliver introduceret på en ny platform – og efter 
Dronekrigeren er det efter min mening tydeligt for enhver, at den undersøgende journalistik OG 
podcastmediet er et match made in heaven. 
Derfor mener jeg, at Puk Damsgård, Troels Kingo, Mette Mayli Albæk og Jens Vithner Hansen 
fortjener Cavlingprisen 
 

 

DRONEKRIGEREN 

14 episoder af mellem 21 og 39 minutter varighed kan høres her: 

https://www.dr.dk/radio/p1/dronekrigeren 
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