
Indstilling til cavlingprisen 
 
Jeg indstiller hermed Dan Bjerregaard, Kristoffer Eriksen og Sune Fischer til dette års Cavling-pris 
for deres podcastserie ’Bandeland – Historien om Loyal to Familia’ 
 
Podcastserien er den første samlede fortælling om, hvordan det lykkedes én mand at skabe en uhørt 
brutal gadebande i sin barndomsgade Blågårds Plads på Nørrebro i København med langt over 200 
medlemmer på landsplan, da den var på sit højeste.  Loyal To Familia indtog under den tidligere 
regering rollen som public enemy nr. 1. En bande der især indskrev sig i Danmarkshistorien ved d. 
24. januar 2020 at blive opløst og forbudt ved lov.  
 
Podcastserien er en voldsomt flot fortalt demaskering af en ekstremt voldsparat og kynisk 
organisation, som ellers foretrækker at leve i mørket. Det er en blotlæggelse af et parallelunivers, 
der har hersket lige ude foran mange danskeres hoveddør, men som kun de indviede normalt har 
adgang til. Helt almindelige borgere har ufrivilligt været tilskuere til det voldsorgie, som Loyal To 
Familia iværksatte over hele landet. Ekstra Bladets journalister afslører med traditionelle 
journalistiske metoder som aktindsigt og møjsommeligt kildearbejde, hvad der lå bag de brutale 
opgør ved højlys dag og i fængslerne og hvad det præcis var for en organisation som den 
bandelederen Shuaib Khan lykkedes med at et etablere.  
 
Journalisterne afdækker i serien en lang række nye oplysninger om LTF. Fx afslører journalisterne 
endelig, hvad der startede krigen mellem LTF og banden Brothas. En krig der blev så voldsom, at 
politiet måtte advare alle almindelige unge mennesker mellem 17-25 år  om at ”passe godt på sig 
selv”.  Konflikten udmøntede sig i utallige skudepisoder, flere sårede – heriblandt helt uskyldige 
københavnere - og tre dødsofre. Alt sammen kan journalisterne afsløre, er som følge af et 
gaderøveri, hvor en såkaldt ’narkotelefon’ blev stjålet.  
 
Det lykkes desuden journalisterne at komme helt tæt på bandens ubestridte leder, den 
udvisningsdømte Shuaib Khan. De fortæller bl.a. helt nye detaljer om hans opvækst på Nørrebro, 
hvor han i en tidlig alder var fascineret af amerikansk bandekultur, om hans dyre vaner, om hans liv 
i fængslet og eksplicitte detaljer om hans ledelsesstil. Det afsløres, at Shuaib Khans storebror har 
spillet en vigtig rolle i bandens historie og bl.a. har forhandlet fredsaftaler på plads med 
rivaliserende bander. Opsigtsvækkende er det også, da det afsløres, at krigen med banden VHK fra 
Værebro, først blev bilagt da to store familieklaner i Pakistan med familierelation til henholdsvis 
Shuaib Khan og VHK’s leder forhandlede en fredsaftale på plads fra Mellemøsten. 
 
Journalisterne har formået at formidle på en måde, der oplyser på en medrivende måde, men som 
ikke glorificerer det afstumpede bandemiljø. Tværtimod fortælles der grundigt om bagsiden af 
medaljen ved livet som medlem af LTF og hvor kort vejen er fra højtstående medlem til at være 
jaget vildt af sine egne. Ligesom vi følger med, da banden smuldrer og det afsløres præcis, hvad der 
får de vigtige LTF-afdelinger i Tingbjerg og Kokkedal til at forlade banden. 
 
Dan Bjerregaard, Kristoffer Eriksen og Sune Fischer er lykkedes med at penetrere et ellers komplet 
utilgængeligt miljø, og har med dygtighed, ihærdighed og ved brug af deres mangeårige erfaring 
indenfor feltet, endelig formået at oplyse befolkningen om et mørkt, men vigtigt kapitel i dansk 
kriminalhistorie. Derfor er de værdige vindere af Cavling-prisen 2020. 
 

Poul Madsen, ansvarshavende chefredaktør, Ekstra Bladet 


