
Forslag til Cavling-pris 2016: 
 
Laurits Nansen og Nikolaj Viborg for dokumentarprogrammerne  
Tro, håb og alkohol på DR1.  
 
Laurits Nansen og Nikolaj Viborg har tilrettelagt programmerne ’Tro, håb og alkohol’ i fire afsnit, 
hvor de har fulgt seks personer på et af Blå Kors’ pensionater for hjemløse. Deres programmer er 
originale både med hensyn til emnet og historiefortællingen, og vidner om en tålmodighed, 
kærlighed og lyst til at afdække de mekanismer, der bringer mennesker derhen, hvor de ikke vil 
være – og vejen tilbage til en hverdag – på godt og ondt. 
 
Laurits Nansen og Nikolaj Viborg tager os på en unik måde ind i et univers, vi kun kender en flig af 
fra gadens hjemløse. De har fået seks mennesker til at fortælle om deres inderste følelser og tanker 
på en måde, så vi som seere forstår, hvad det er, der er gået forud for det forhutlede menneske, vi 
måske har set på gaden. Laurits Nansen og Nikolaj Viborg har produceret deres udsendelser med 
dyb respekt for de mennesker, de portrætterer. Det kræver en helt særlig journalistisk indsats at 
kunne komme så tæt på andre yderst sårbare mennesker, at man kan fortælle deres historie etisk og 
sandfærdigt – og gribende.  
 
Titlen ’Tro, håb og alkohol’, et ordspil over ’Tro, håb og kærlighed’ er meget beskrivende for, hvad 
der sker, når det at modtage og give kærlighed ikke er muligt og skiftes ud med alkoholen. Da 
Paulus, som den første engang skrev om treklangen ’tro, håb og kærlighed’ sluttede han med 
ordene: Men størst af dem er kærligheden.  
 
I de fire udsendelser – formår Laurits Nansen og Nikolaj Viborg via Deres historiefortælling at føre 
seeren med på en rejse hvor; Alkoholen er kærlighedens suppleant.   
 
Det helt bærende i udsendelserne bliver de seks personers egne udtalelser, som når Henry siger: 
"Min drøm er at få en familie - at få en hverdag - kone børn - et arbejde - et godt hjem”. 
Suppleret med små korte speaks: ”I virkeligheden har Henry en lejlighed uden for pensionatet - han 
kan bare ikke lide at være der.” 
 
Det er også meget anderledes og effektivt, når Laurits Nansen og Nikolaj Viborg lader de seks 
personer interviewe hinanden to og to, som her Ninette, der interviewer Henry: "Så har du også haft 
nogle ædru perioder?” Henry: "Nej det har jeg ikke."  
Dette giver på en gang seeren, ikke bare indblik i Henrys liv, men også indirekte i Ninettes. 
 
Smalfilmsklip og billeder fra de seks personers barndom og ungdom giver det nødvendige indblik i 
deres baggrund og historie. Som da Lotte besøger sin moster, der siger om billeder fra 
barndomshjemmet: ”Der er ikke noget med at man sidder og læser en børnebog eller der er 
balloner, fordi det er en børnefødselsdag. Her var der kun tomme flasker. Du var altid i vejen …. vi 
snakkede ikke om dig, du var der bare. Som et lille spøgelse.” 
 
Med disse tilbageblik understøtter Laurits Nansen og Nikolaj Viborg også seerens forståelse af en 
udtalelse som Henrys: ”Jeg er glad for det misbrug jeg har været i. Ellers kunne jeg ikke have 
kaperet det. Så havde jeg været psykisk syg - eller psykopat." Den unge mand Frank, der lige er 
løsladt fra fængslet, siger: ”Hvordan tror du det føles for ens børn, at se deres far slå sig selv ihjel?" 
 



Laurits Nansen og Nikolaj Viborg giver i høj grad seerne et indblik i, at løsningen for den hjemløse 
ikke bare er et hjem, men et hjem med samvær og kærlighed. Frank siger: "Jeg synes ikke det er den 
fedeste følelse i verden at sidde med en lejlighed. Den fedeste følelse er at sidde med noget indhold 
….  Jeg har ikke så mange mennesker omkring mig. Kun min far og han drikker jo selv.” 
 
Udsendelserne og de medvirkendes skæbner er gribende uden, at det bliver sentimentalt eller 
personerne bliver udstillede. Historiefortællingen er usædvanlig og meget vellykket. Jeg synes 
Laurits Nansen og Nikolaj Viborg med deres fremstilling af problemstillingen og skæbnerne 
fortjener al mulig anerkendelse. 
 
 
 

 

 

 

Frank: ”Jeg kunne godt tænke mig at blive en god far en dag”. 

 
En udtalelse der rummer udsendelsernes ånd. 

’Tro, håb og alkohol’ – skal gerne blive til ’tro, håb og kærlighed’. 
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