
Til Cavling-priskomiteen 

Hermed foreslås DR1-dokumentarserien Tro, Håb og Alkohols journalist og fotograf, Laurits Nansen og 
Nikolaj Viborg, til Cavling-prisen 2016.  

 

Det er et fantastisk initiativ, de to DR-medarbejdere har udvist ved at finde et bosted med beboere, som 
normalt aldrig omtales for det gode, men som Laurits Nansen og Nikolaj Viborg præsenterer for seerne på 
en måde, så vi får et indblik i og forståelse for disse menneskers liv, deres fortid og deres muligheder og 
håb for fremtiden.  

Laurits Nansen og Nikolaj Viborg har indgået aftaler med bostedets leder og medarbejdere om rammer og 
vilkår og dernæst har de formået at skabe et fuldstændig tillidsfuldt samarbejde med de beboere, som 
ønskede at medvirke. Laurits Nansen og Nikolaj Viborg har været troværdige og fleksible og respektfulde i 
forhold til at komme i et sådant hjemløsepensionat og i særdeleshed over for husets beboere og tidligere 
beboere, og også over for personalet.  

Den måde, de har færdedes på, og den måde, de har optrådt på, har været med til at skabe troværdighed 
og tillid hos alle på pensionatet, både beboere og medarbejdere. Hvis de ikke havde udvist denne respekt, 
havde de heller ikke fået det udbytte af deres optagelser, eller sagt på en anden måde, så var der givetvis 
en del af beboerne, der havde trukket sig. Men de har hele vejen igennem overholdt de rammer, som de 
aftalte med beboerne for optagelserne, og de har haft lige så stor respekt for beboere, der ikke ønskede at 
være synlige. De er enten slet ikke med på optagelserne eller er blevet helt slørede, hvis de undervejs har 
fortrudt deres tilsagn, selvom de måske kun var en biperson, der sås i baggrunden af et lokale.  

Det har været med til, at pensionatets beboere har ladet dem færdes, som de ville, i huset. Journalist og 
fotograf har samtidig udvist fuldstændig respekt for folks grænser. De har bevæget sig frit mellem beboere 
med alle mulige forskellige indstillinger til optagelserne, lige fra dem, som har været rædselsslagne over at 
se et kamera, og til beboere som har sagt ja til kameraet, og som har fastholdt deres deltagelse hele vejen 
igennem.   

Jeg tror ikke, at de to DR-folk havde fået de unikke optagelser, hvis ikke de havde arbejdet på den måde. De 
gav den enkelte beboer i udsendelserne så stor tryghed og lyst til at ville dele deres nuværende liv og var 
også i stand til at åbne for den del af livet, som har betydet, at de sad på Pensionatet. Laurits Nansen og 
Nikolaj Viborg har formået at få åbnet de medvirkende og givet dem lyst til at fortælle om kærnen i deres 
hidtidige liv i en grad, at der kom meget frem, som vi i personalegruppen end ikke kendte.  

Laurits Nansen og Nikolaj Viborg har således brugt deres journalistiske tilgang til en gruppe sårbare 
mennesker med stort talent. Deres talent som formidlere kom også stærkt til udtryk, når de lod beboerne 
interviewe hinanden. Det betød, at der kom helt andre ting og aspekter frem – informationer, som 
beboerne ikke ellers kommer med. Beboerne kom derved til at give meget af sig selv. Med deres 
skæbnefællesskab har de en større forståelse for hinanden, end andre kunne have. De fortæller til 
hinanden uden forbehold, og derved er der skabt en helt anden måde at få fortællingen frem på.  

Laurits Nansen og Nikolaj Viborg har været parate til at være til stede på alle mulige tider af døgnet, klar til 
at filme og tale med beboerne. Det er ikke journalisterne, som har skabt scenerne. Det er de seks beboere, 
der har gjort det. Når Ninette blev filmet med sine flasker, var det Ninette selv, som havde kontaktet Laurits 
Nansen og Nikolaj Viborg ud fra en tillid til, at de var loyale mod hende og hendes historie. Samtidig har de 
været forbavsende gode og dygtige til at komme helt tæt på beboerne, så beboerne har fortalt så 
troværdigt og så nærhedsetisk om deres liv, at det bringer følelserne hos seerne i spil.  

Det er fire udsendelser, som rører og berører en - også selvom man som jeg arbejder med hjemløse, for det 
er så stærkt, hvad de viser, og hvad de tør vise. Mange gange taler billederne nærmest for sig selv. De fire 



udsendelserne er så nøgterne og som skåret direkte ud af de medvirkendes liv. Alle seks personer virkede 
troværdige, også når de mødtes med venner eller familiemedlemmer, uanset at vennerne og 
familiemedlemmerne måske kunne virke en anelse kunstige. Hovedpersonerne var sig selv.  

Selv indledningen er så fin, fordi den bringer en i den rette rolige stemning, klar til at modtage de ret barske 
fortællinger, der nu kommer. Fortællerstemmen (Laurits Nansen) er i det hele taget god og nøgtern i sine 
informationer. Det passer så godt sammen alt sammen.  

Ord som professionalisme, anerkendelse og menneskesyn falder en lige for, når man ser de fire 
udsendelser. Der var ingen fordømmelse og intet, der kunne få seerne til at tænke, at ” bare de dog kunne 
tage sig sammen”, eller at ”det er de selv ude om”. Tværtimod giver udsendelserne en høj grad af 
forståelse og også et håb om, at de seks hovedpersoner kommer ud på den anden side og kan slippe deres 
misbrug. Erindringerne om fortiden kan de aldrig smide væk, men det, der gør, at deres liv er svært her og 
nu, håber man, at de kan slippe.  

For beboerne har det nærmest været en form for terapi – det er også, hvad en af de medvirkende, Ninette, 
siden har fortalt i Aftenshowet. De har kunnet fortælle om deres liv på en måde, de formentlig aldrig har 
gjort før, og der er til seerne fortalt om hjemløse menneskers liv på en måde, der ikke er set før. 

 

 

Med venlig hilsen 

Peter Larsen 

Pædagog på Blå Kors Pensionat Taastrup 

 

 


