
 

 

Kære Cavling-komité 

  

Jeg vil gerne indstille Maiken Steen Frederiksen og Frederik Hugo Ledegaard til Cavlingprisen 2020 for deres 

afsløringer af kyniske og systematisk overgreb og afpresning  af unge kvinder og piger på internettet i et 

stort og hidtil ukendt omfang begået af internationale bagmænd.  

Historien er formidlet tværmedielt og foldet bevidst ud via alle Danmarks Radios platforme, herunder 

artikler, webdoks, TV, YouTube og i podcastserien ”Mænd der ødelægger kvinder”. 

  

Journalisternes vedholdenhed har sikret opmærksomhed på en hidtil skjult form for afpresning og 

overgreb, og samtidig har journalisternes etiske kompas ift. kilder og ekstremt følsomt materiale hele vejen 

igennem været velafbalanceret og gennemtænkt.  

  

I de første historier afslørede journalisterne en stor international sag; journalisternes grundige research i 

hemmelige fora på nettet blotlagde at to bagmænd havde afpresset mindst 145 piger og kvinder til at 

ydmyge og skade sig selv.  

  

Videre research afslørede yderligere syv såkaldte "serieafpressere", der tvang flere hundrede unge kvinder 

og piger ned til 10 år til at begå overgreb mod sig selv. Ofrene skulle filme overgrebene og sende videoerne 

til afpresserne.  

Herefter blev videoerne solgt og delt i hemmelige grupper på internettet - og bliver senere uploadet på 

kommercielle pornohjemmesider, Google og Instagram, hvilket medfører at over fem millioner brugere har 

set afpresningsmaterialet.  

Serieafpresserne er fra flere forskellige lande og deres ofre er fra både Europa og USA. En af pigerne der 

blev afpresset, var 13-årige danske Julie.  

  

Journalisterne giver et usædvanligt og dybdeborende indblik i det nye fænomen ’hurtcore’, og reporterne 

dokumenterer, hvilke metoder gerningsmændene har brugt til at tage magten over et stort antal kvinder og 

piger. Blandt andet viser Maiken Steen Frederiksen og Frederik Hugo Ledegaards afdækning, hvordan de 

unge piger bliver afpresset til at skære gerningsmændenes initialer i deres egne kroppe, at spise deres egen 

afføring og en mindreårig pige bliver tvunget til at begå seksuelt overgreb mod sin lillebror.  

  

Journalisterne dokumenterer ligeledes, at uhyrlighederne har et kvindehadsk og antifeministisk budskab. 

En af serieafpresserne tvinger ofrene til at sidde afklædt med et skilt, hvor der står ”fuck feminism”. I 

grupper for erklærede antifeminister, er overgrebsmaterialet blev særdeles populært.  

Tusindvis af tråde hylder gerningsmændene og overgrebene. Journalisterne dokumenterer, at grupperne 

bl.a. arbejder på at få videoerne og billederne så højt op i Google som muligt – et fænomen der hedder 

”search engine optimization”.  

Afdækningen af fænomenet, afpresningen og de lyssky grupper, åbner op for et internet-univers, hvor 

afpresningen af piger og unge kvinder bliver hyldet som et angreb. Ligesom at flere antifeministiske angreb 

af ”incels” – en bevægelse af kvindehadere - bliver hyldet i grupperne.  

  

  



 

 

 

 

 

 

Afpresningen er international og ligeledes har journalisternes research været global, og i efteråret 2020, 

kan journalisterne fortælle om endnu en serieafpresser. En 22-årige dansk mand fra Varde-området, der 

har forsøgt at afpresse 170 danske piger og unge kvinder til flere overgreb af meget ydmygende karakter, 

som for eksempel involverede tarmrensninger og at putte shampooflasker op analt, mens pigerne og de 

unge kvinder skulle filme det til den mistænkte gerningsmand. Den mistænkte truede med at offentliggøre 

materialet, hvis ofrene ikke gjorde som han sagde, ligesom han ifølge politiet truede med voldtægt og 

voldtog en af pigerne som en del af afpresningen. 

  

Journalisternes arbejde har fået konsekvenser; en gerningsmand er blevet anholdt af Interpol og andre 

gerningsmænds navne er sendt ud til dansk politis samarbejdspartnere i udlandet. Journalisterne er blevet 

inviteret ind på Christiansborg for at øge kendskabet til den nye form for digitale kriminalitet, ligesom 

Ligestillingsministeriet også har bedt journalisterne om at holde et oplæg på en stor konference, fordi de 

bidrager med ny og vigtig viden.  

  

Den nye form for afpresning vil blive taget med i forhandlingerne om ny lovgivning i forhold til regulering af 

sociale medier, om platforme som Google og Instagram skal kunne tildeles kæmpe bøder, hvis de ikke 

fjerner overgrebsmateriale med børn inden for 24 timer. Journalisternes afdækning har overrasket flere 

eksperter, der er blevet nødt til at opfinde et nyt begreb, for at beskrive en ny form for systematiske 

afpressere - ”serieafpressere”.  

  

Journalisterne har afdækket en form for kriminalitet, der foregår i ofrenes hjem, i nogle tilfælde få meter 

fra helt unge pigers forældre, der er uvidende om at internettet giver samvittighedsløse gerningsmænd 

adgang til unge piger og kvinders intim sfære. Maiken Steen Frederiksens og Frederik Hugo Ledegaards 

afsløringer af fænomenet og af gerningsmændene har givet både ofre, forældre og myndigheder mulighed 

for at handle og stoppe overgrebene. For det fortjener de journaliststandens fornemmeste pris.  

 

Venlig hilsen 
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Lars Steen Pedersen 
Redaktionschef, P1 Dokumentar og Undersøgende 
 

 

 


