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Hermed indstiller vi holdet bag ”De misbrugte filmbørn” til Cavlingprisen 2018. 

 

Peter Eggert Vesterlund, Cecilie Frydenlund, Amalie Kønigsfeldt, Frauke Giebner og Sandra Brovall har 

gennem vedholdende, undersøgende journalistik afsløret en hidtil mørk og ukendt skyggeside i det danske 

filmmiljø i 1970’erne. 

 

Her foregik seksuelt misbrug og overgreb på en række børneskuespillere, som systematisk blev manipuleret 

af to voksne instruktører, der var i gang med at optage dét som i offentligheden har stået som ikoniske 

ungdomsfilm. 

 

Journalisterne afdækker gennem 22 vidner, hvoraf flere står frem med navn og ansigt, hvordan 

manipulationen, misbruget og overgrebene fandt sted. De tegner samtidigt et billede af den tid, hvori det 

kunne lade sig gøre. Af en kultur, hvor ingen fortalte noget. Og forfølger historien helt op til i dag, hvor én 

af de anklagede fortsat er aktiv i filmmiljøet. 

 

Flere af de misbrugte filmbørn har gemt på deres hemmelighed i over 40 år og har aldrig tidligere fortalt 

deres historie til nogen. End ikke til deres allernærmeste. Flere er eller har været psykisk skadet af 

overgrebene, har været ude i alkohol- eller stofmisbrug og i psykologisk behandling. De er mærket for livet. 

 

Afdækningen giver også indsigt i den såkaldte grooming-proces, som børnene bliver udsat for. En proces, 

hvor barnet langsomt bliver lokket ind i en tilstand, hvor det bliver umuligt at afkode, hvad der er rigtigt og 

forkert, og hvem der har ansvar for hvad. Deres følelsesmæssige kompas og tillid til andre mennesker bliver 

slået i stykker. 

 

”De misbrugte filmbørn” giver dermed et væsentligt indblik i dét, som vi ikke vidste skete dengang, og dét 

som stadig sker i vores samfund i dag. Børn bliver skadet og ødelagt af misbrug og overgreb. Og ved at 

bringe disse rystende vidnesbyrd frem, bidrager projektet til en større, offentlig samtale om, hvordan der 

kan sættes fokus på og gribes ind overfor sådanne overgreb i dag og i fremtiden. 

 

Projektet medførte således også stor offentlig debat og politisk diskussion. Afsløringerne førte til en 

omskrivning af historien om de film, der ellers alene var blevet set som et frisættelsesprojekt for danske 

unge i 1970'erne, og i filmbranchen tog Producentforeningen initiativ til at få vedtaget nye regler for 

produktioner, hvor børn indgår.  

 

Journalisterne har bevæget sig i et særdeles vanskeligt etisk og juridisk farvand og er lykkes med en 

forbilledlig fortælling både på skrift og i tv, som trods sit dramatiske og spektakulære indhold er 

afbalanceret i en sober og nedtonet fremstilling. Det er væsentlig og yderst samfundsrelevant 

undersøgende journalistik. 

 

”De misbrugte filmbørn” er tilvejebragt i et samarbejde mellem Peter Eggert Vesterlund (TV 2), Cecilie 

Frydenlund og Amalie Kønigsfeldt (Impact TV), samt Frauke Giebner og Sandra Brovall (Politiken). Projektet 

udkom som artikelserie i fire kapitler på web og i dagbladet Politiken og som dokumentarserie i 2 x 55 min 

på TV 2. 
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