
Jernmanden Frank indstilles til årets Cavling-pris 

 

Kære Cavling-komité. 

 

Der går dage, måneder og årtier imellem historier, der taler så inderligt med læsere som fortællingen om 

Jernmanden Frank, der i øjeblikket er ved at sige farvel til sin familie på grund af en frygtelig demens-

sygdom, mens JydskeVestkystens læsere digitalt og på print åndeløst følger dramaet. 

Derfor skal journalist Mathias Overgaard samt fotograferne Martin Ravn og Timo Battefeld naturligvis også 

indstilles til årets Cavling-pris. 

Meget god journalistik handler om mod, og mod har JydskeVestkystens hold haft, da Mathias Overgaard, 

Martin Ravn og Timo Battefeld besluttede sig for at dykke dybt, dybt ned i historien om ironmanden Frank 

Holst, der er blevet ramt af demens.  

I stedet for at lave hurtige nyheder, baggrunde og cases på Frank og hans familie besluttede de at 

undersøge og beskrive familiens liv til bunds med den fortællende og undersøgende journalistik som 

metode. 

 

Skildringen af og fortællingen om Frank og hans familie, der kæmper mod den frygtede demens-sygdom er 

nu blevet fortalt i foreløbigt seks store fortællende historier over mange, mange sider i JydskeVestkystens 

lørdagsflagskib JV Weekend, og redaktionerne fra læserne har været enorme. 

Også digitalt har historierne haft stor rækkevidde og konverterer til digitale betalinger i skøn forening med 

de store opslag, forsider og plakater i JV, hvor den tragiske historie oprulles.  

 

Mathias Overgaard, Martin Ravn og Timo Battefeld har fulgt og følger fortsat familien helt tæt, og især de 

etiske overvejelser og forhandlinger med familien om, hvor tæt de kan gå på, har fulgt meget og bør alene 

herfor belønnes. Det er fortællende og undersøgende journalistik af højeste klasse i både tekst og billeder, 

som vi også bliver klogere på.  

 

Højdepunktet har foreløbigt været, da Frank flyttede hjemmefra og fraskrev sig sin familie, og mere er i 

vente de kommende måneder, inden han mister livet på et tidspunkt. 

 

Et andet højdepunkt har været et JV Direkte-arrangement på Askov Højskole i midten af august, hvor 170 

læsere kunne møde Frank og familien under et stort interview. Efterfølgende blev seancen udsendt som 

video, der naturligvis også har haft enorm gennemslagskraft. 

Læs, nyd og fæld en lille tåre til dette enestående stykke journalistik, der bør belønnes. 

 

Med mange journalistiske hilsener 

Nyhedsredaktør Kim Dahl Nielsen, chefredaktør Mads Sandemann, 

JydskeVestkysten og ansvarshavende chefredaktør Peter Orry, Jysk Fynske Medier. 


