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Morten Hansted: Danske eventyr i Iran 
 
Morten Hansted har med sin bog ”Danske eventyr i Iran” hverken fældet en 
borgmester eller afsløret en minister med fingrene i kagedåsen. 
Til gengæld har han med ihærdig flid, intelligent søgen i arkiverne og med mere end 
100 interviews gravet dansk historie op ad sandet i Iran. Med historiske reportager 
har han fortalt historien om den aktive rolle, danskere har spillet i den iranske 
historie. Fortællingerne om de danske eventyr i Iran er i bogen formidlet 
underholdende og med en enorm detaljerigdom, der vidner om en ekstraordinær 
researchindsats. Netop den imponerende research har gjort det muligt for Morten 
Hansted at afdække et stykke Danmarkshistorie, som kun få anede fandtes. Det 
gælder den ambitiøse unge dansker, der dør i forsøget på at starte et busselskab i 
Teheran, feta-eventyret, der ender som storpolitik og den danske rolle i årtusindets 
største fest med statsoverhoveder fra hele verden, der bliver starten på den iranske 
revolution. 
 
Forfatteren har brugt timevis af stunder i Rigsarkivet, Dronningens Håndbibliotek, 
Statens Avissamling og Det Kongelige Bibliotek. Alt sammen for at stykke historier 
sammen om danskerne. Vi mærker de danske pionerers vanskeligheder, og som 
læser fornemmer man triumfen, når projekter lykkedes for danskerne i Iran. Og så 
er bogen illustreret med originale billeder, som sammen med dokumenter er fundet 
hengemt i kasser på lofter, i kældre, fordi forfatteren er blevet ved med at søge i 
arkiver og hos efterkommerne af datids hovedpersoner. De mange researchede 
nøgledetaljer er krydret med reportageelementer indfanget så langt fra som Lapland 
i det nordligste Sverige til enhver af de relevante områder i Iran.  
 
Det er altid en god journalistisk lakmusprøve for grundighed og væsentlighed at 
spørge, om et stykke journalistiske historie ville være blevet fortalt, hvis den 
pågældende journalist ikke havde lagt sjæl, energi og oceaner af timer i projektet. 
Det er en væsentlig forudsætning, når en ekstraordinær journalistisk indsats skal 
belønnes med en ekstraordinær udmærkelse som Cavlingprisen er. Og det er vores 
klare overbevisning, at denne del af danmarkshistorien fra Iran, aldrig var blevet 
fortalt, eller blot opdaget, hvis ikke Morten Hansted havde afsat et år til at forfølge 
disse spor i den iranske fortid, gravet dem frem og bragt dem til live i en bog i 2017, 
som lever over alle 263 sider. Den indsats er en cavlingpris værdig. 
 
Derfor vil vi gerne indstille journalist og forfatter Morten Hansted til årets 
Cavlingpris. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lennart Sten, Anders Lindemann og Jakob Hohlmann Villumsen, TV2 Nyhederne 
 

 


