
Til Cavlingkomiteen 
 
Undertegnede indstiller hermed journalist Morten Eggert til Cavlingprisen for hans årelange 
afdækning af forholdende i en række danske frikirke-miljøer senest kulminerende med 
artikelserien ’Gudsmændene’ i metroxpress. 
 
  
Artikelserien er blevet forløst på både print og digitalt. Serien, der både har udspillet sig i Danmark 
og Florida, USA, har indeholdt alt fra kontante nyheder og afsløringer til fortællende journalistik i 
form af longformen 'Menigheden der blev forført', der bragte opsigtsvækkende, ny 
billeddokumentation frem i lyset. 
 
  
Ved hjælp af en helt ekstraordinær vedholdenhed gennem mere end fire år har Morten afdækket 
den systematiske kultur med hjernevask, dæmonuddrivelser og præster, der udsteder ordrer på 
vegne af selveste Gud, som har fundet sted i flere danske frikirkemiljøer. Et misbrug, der har vist 
sig at omfatte sex, hjernevask og dæmonuddrivelser. Alt sammen noget, som gør, at eksperter 
vurderer at børn lige nu svigtes, idet man fortsat lader dem komme i miljøerne.  
 
Han har lyttet til dem myndighederne - før hans dækning - ikke lyttede til, da de i 2010 og 2012 
forgæves anmeldte hændelserne til kommune og politi. Han har formået at afdække misbruget 
ved at få kilder til at tale i normalt hermetisk lukkede og sekteriske miljøer, så der nu er blevet 
kastet lys på hidtil ukendte sager om sexovergreb, vold, hjernevask og dæmonuddrivelser i flere 
frikirkemiljøer.  
 
Afdækningen har således medvirket til, at en af danmarkshistoriens potentielt største pædofili-
sager – hvor en præst ifølge anmeldelserne har misbrugt menighedens unge gennem 10 år - 
omsider er under optrevling af dansk politi, der nu venter på at få ham udleveret fra USA. 
 
Mens denne præsts kirker i både Danmark og USA er blevet opløst som følge af sagen, så har 
dækningen vigtigst af alt dokumenteret et mere bredt og systematisk problem med præsters 
magtmisbrug i frikirke-Danmark, hvilket har medført at den øverste leder af frikirkerne i Danmark 
nu er trådt tilbage. 
 
For denne indsats mener vi, at Morten Eggert bør belønnes med Cavlingprisen 2016. 
 
Med venlig Hilsen 
 
Simon Hovmand-Stilling & Jonas Rathje 
Chefredaktionen, metroxpress 
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