
 

 

INDSTILLING TIL CAVLINGPRISEN 2018 – DRABET UDEN LIG – TV 2 

 

Hermed indstiller vi holdet bag dokumentarserien ”Drabet uden lig” til Cavlingprisen 2018. 

 

Jacob Kragelund, Morten Mouritsen, Kristian Jensen, Jeppe Fabius og Anders-Peter Mathiassen har med 

deres usædvanligt grundige, undersøgende journalistik afdækket en række kritisable forhold i politiets 

arbejde og skaffet helt afgørende nye beviser i en drabssag, som det aldrig lykkedes politi og 

anklagemyndighed at opklare. 

 

Journalisternes arbejde rejser samtidigt væsentlige og samfundsrelevante spørgsmål om, hvorvidt vi kan 

stole på politiets efterforskningsarbejde, afgørelser i domstolene og – i et større perspektiv – selve 

retssikkerheden. 

Ifølge juridiske eksperter var politiets egen efterforskning i den pågældende sag af en sådan kvalitet, at der 

var betydelig risiko for, at de dømte kunne være blevet frikendt. Det lykkes aldrig at finde noget lig, nogle 

førstehåndsvidner eller nogle fældende tekniske beviser. 

 

Sagen handler om drabet på den 40-årige forretningsmand Henrik Haugberg Madsen i 2010. To mænd blev 

efterfølgende dømt 13 og 15 års fængsel, men de har under hele sagen påstået, at de er uskyldige og derfor 

har været udsat for et justitsmord. 

 

Gennem to år har journalisterne talt med 235 vidner, gennemgået mere end 3000 siders 

efterforskningsmateriale – herunder tekniske rapporter, retsbøger, fotomapper og afhøringer – og har 

skaffet sig unik adgang til de to dømte i fængslet og sagens hovedvidner. 

 

Journalisterne kulegraver hele efterforskningen, afslører graverende fejl og mangler i politiets arbejde og 

finder afgørende nye oplysninger og beviser, som ifølge juridiske eksperter ville have fjernet enhver tvivl 

om skyldsspørgsmålet i drabssagen. 

 

Der er tale om et helt usædvanligt, grundigt stykke undersøgende journalistik, hvor journalisterne i 

realiteten gen-afhører alle vidner og optrevler hele sagskomplekset. Og ved hjælp af udenlandske 

polititeknikere og dna-eksperter dokumenteres det, at Henrik Haugberg Madsens blod findes i en varevogn, 

som er helt central i efterforskningen. 

 

Drabssagen var én af de første efter politireformen i 2007, hvor Rigspolitiets Rejsehold blev nedlagt. 

Herefter skulle drabsager efterforskes og opklares af de lokale politikredse. 

 

Men trods mere end tre ås efterforskning, 128 tekniske undersøgelser og over 200 vidneafhøringer, lykkes 

det aldrig politi og anklagemyndighed at finde hverken liget eller tekniske spor af selve drabet. De to mænd 

blev dømt udelukkende på indicier. 

 

Journalisterne bag ”Drabet uden lig” har givet offentligheden unik indsigt i Sydsjællands og Lolland-Falsters 

Politis mangelfulde efterforskning. Og deres arbejde rejser spørgsmål om, hvorvidt Rigspolitiets Rejsehold 

skulle have været nedlagt, om lokale politikredse er i stand til at løfte komplicerede drabssager og om helt 

grundlæggende danske retsprincipper bliver krænket. 

 

Derfor indstiller vi hele holdet til Cavlingprisen 2018. 

 

”Drabet uden lig” er en dokumentarserie i 6 afsnit á 40 min, produceret af Dokumentarkompagniet og 

sendt på TV 2 i foråret 2018. 

 

Lars Høj, producent Dokumentarkompagniet 
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