
 
 
 
 

 
Kære Cavling-komité 

 

Vi indstiller hermed projektet "Underverdenen" til årets Cavling. Bag projektet står de to 
journalister Ida Nyegård Espersen og Lars Nørgaard Pedersen samt Asger Ladefoged 

(fotograf) og Zoran Todorovic (interaktiv designer)  

Narkomiljøet bliver løbende dækket af landets medier, men det er vores påstand, at de 
indstillede har givet en hidtil uset adgang til en kriminel underverden, de fleste af os ellers 
aldrig vil få adgang til eller indsigt i. Projektet bringer os særdeles tæt på narkoindustrien, 
både dens hovedaktører, og på hvilke præmisser den kriminelle underverden fungerer. 

  
Projektet bringer os ikke bare tættere på aktørerne, det skildrer dem også anderledes, end vi 
er vant til. Når narkomaner og bagmænd beskrives i medierne, er det ofte enten som sociale 
ofre eller kriminelle stereotyper. I Underverden anskues universet ud fra en økonomisk 

kalkule, der afspejler den virkelighed, som pushere, narkomaner, dealere, bagmænd og 

eksperter opererer i. 

  
Projektets største styrke er formidlingen. Journalisterne har forsøgt at ramme to forskellige 

målgrupper: Med det samme materiale har holdet skrevet artikler til Berlingskes traditionelle 

målgruppe og skabt et banebrydende spilunivers til den yngre, digitale målgruppe. 

  
Sidstnævnte er en nyskabelse, hvor man via et interaktivt spil får mulighed for at sætte sig i de 

forskellige aktørers sted og træffe kyniske beslutninger, der hver dag har dramatiske 

konsekvenser over hele landet.  Det er en selvstændig pointe, at dine valg i narkoverdenen i 

særlig grad kan få skæbnesvangre følger. 

Valgmulighederne påvirker, hvilken vej man bliver ført igennem lyd- og billeduniverset. Det 

vil sige, at dine valg påvirker, hvilken fortælling du oplever. Dette fortællegreb er nyskabende 
- ikke bare i dansk perspektiv. 

Det har krævet omfattende research at få valg-konsekvens-logikken til at afspejle 

virkelighedens verden, på en måde så pushere, dealere, bagmand, eksperter og politi kunne 
genkende logikken. 

Projektet bygger på mange timers interview (baggrund + lydoptagelser) og mange hundrede 
siders domsudskrifter, og onlineuniverset bygger på en lang række autentiske lydoptagelser 
med virkelige stofmisbrugere, pushere og bagmænd. 

  

Det har krævet omfattende research og kreative metoder overhovedet at komme tæt på de 
centrale kilder bag projektet. Det er sjældent, journalister og fotografer får lov at interviewe 

og fotografere dømte narkobagmænd i et miljø, hvor man ellers holder mund. 
  

  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
Europol vurderer, at narkohandel er det største kriminelle marked i Europa. For at kunne 
bekæmpe dette univers er man først og fremmest nødt til at forstå mekanismerne bag dette 
ulovlige marked og de talrige negative konsekvenser, det har. Med det digitale univers og 

spilinspirerede fortællestruktur giver projektet ikke alene mulighed for at forstå 
underverden; den er tillige med til at teste grænserne for journalistiske fortælleformer og 
anvise nye muligheder for den undersøgende journalistik. For det fortjener gruppen årets 
Cavling. 

  
Mange hilsner 

  

Michael Alsen og Katrine Jo Andersen, journalister på Berlingske 
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