Indstilling til Cavlingprisen:
Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen for serien ’Vi fortæller naturvidenskaben forfra’
Det er en fornem opgave for journalistikken at oplyse borgerne, så de bliver i stand til at begå sig i
demokratiet. At give dem den viden, som de skal bruge for, at de kan være med til at bestemme
og drage magthaverne til regnskab. Hvis borgerne ikke har den viden, bliver demokratiet til en
kulisse, og magtudøvelsen bliver i praksis autoritær. Vi bliver hjælpeløse som borgere.
Det største drama i dag er klimaforandringerne, og en af de sværeste formidlingsopgaver er at
gøre det, der udspiller sig mellem menneskene og naturen, som vil bestemme livsvilkårene for de
næste generationer, tilgængeligt for et større publikum.
Denne kolossale opgave har Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen løst i en serie, som er
udkommet gennem hele 2021 i Dagbladet Information, og som er et enestående eksempel på
dannelse af borgerne til deltagelse i det danske demokrati.
Den er et pædagogisk, fortælleteknisk og journalistisk mesterværk.
De har i ’Vi fortæller naturvidenskaben forfra’ afdækket naturens komplicerede processer og
sammenhænge fortalt gennem menneskehedens bedste tilgængelige værktøj til at forstå dem,
nemlig naturvidenskaben. På baggrund af lange og dybdegående interviews med 82 danske og
internationale forskere og videnspersoner og et omfattende tekstmateriale har de to journalister
skabt en række historier, der på entusiastisk og smittende vis forklarer, hvad vi i dag ved – og ikke
ved – om naturen, og hvor vi ved det fra.
Historierne er formidlet, så alle har mulighed for at opnå indsigt i emner, som for mange ellers kan
virke utilgængelige. Serien består af 44 artikler, der tager læseren og lytteren gennem en
kæmpestor historie fra Big Bang til livets mindste dele. Alt fra kvantemekanik til
evolutionshistorien forklares nysgerrigt og tilgængeligt i gennemkomponerede fortællinger, hvor
Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen med suveræn kontrol over historiefortællingen
kan føre læserne og lytterne fra fossiljagt ved Stevns Klint over i videnskabelige sammenligninger
mellem fortidens massedræbende vulkanisme og nutidens industri for så at plumpe læseren ned i
Kridthavet for 66 millioner år siden. Hvert af seriens kapitler fortæller en afsluttet historie om ét
enkelt videnskabeligt koncept, som bliver forløst som et samlet narrativ gennem brug alle tricks
fra journalistikkens store fortællebog lige fra reportagen til rekonstruktionen til røverhistorien. De
44 artikler er komponeret i sammenhæng, så de efter introduktionen fokuserer på syv
hovedtemaer: Universet. Jorden. Naturen. Klimaet. Energien. Mennesket. Mikroberne. Sådan
bliver læseren fragtet fra altings begyndelse og frem til i dag. Og fra de allerstørste strukturer og
ned i de allermindste.
Det er et projekt, som både i komposition, ambition og i resultat er uden sidestykke i dansk presse,
og som Mikkel Vuorela og Johanne Pontoppidan Tuxen har udvist stor journalistisk dygtighed og
ekstraordinært talent og initiativ ved at skabe. Derfor fortjener de at modtage Cavlingprisen 2021.
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Alle artikler i serien ’Vi fortæller naturvidenskaben forfra’ kan findes her:
https://www.information.dk/serie/fortaeller-naturvidenskaben-forfra?lst_srs=
Podcast-versionen af ’Vi fortæller naturvidenskaben forfra’ kan findes her:
https://www.information.dk/podcast/fortaeller-naturvidenskaben-forfra?lst_pdc=

