
Indstilling til Cavlingprisen 
 

Cavlingprisen 2016 bør gå til journalisterne Morten Halskov, Asger Havstein Eriksen og 
Asger Westh for deres kulegravning af dødsulykker på jobbet i Danmark.  

 

Med www.dodsulykker.dk står de tre journalister bag et af de seneste års mest omfattende 
journalistiske graverprojekter herhjemme. Via omfattende aktindsigter hos Arbejdstilsynet, 
Søfartsstyrelsen, Energistyrelsen, politiet og forsvaret i samtlige arbejdsrelaterede 
dødsulykker fra 2004 til og med 2015 har de kortlagt 464 arbejdsrelaterede dødsulykker, 
hvor mindst 479 personer har mistet livet. 

 

Ud fra de store mængder indsamlede og journalistisk bearbejdede data har de tre journalister 
skabt et interaktivt Danmarkskort, hvor det er muligt at klikke ind på hver enkelt af de 464 
dødsulykker, der tilsammen er beskrevet på over 700 A4 sider. 

 

Journalisterne har i over 100 nyhedsartikler, cases og longread, video-indslag samt en 
Facebook-side sat fokus på dødsulykker på jobbet og påvist store fejl, mangler og svigt i 
myndighedernes arbejde. På baggrund af journalisternes afsløringer har myndighederne flere 
gange måtte ændre deres praksis og behandling af dødsulykker. 

 

I forbindelse med publiceringen af de mange artikler har journalisterne fremlagt 

dokumentation og akter fra en lang række af de enkelte sager, og detaljerne og 

grundigheden i projektet har fået forskere til at spærre øjnene op.  
 
Det samme gjorde mange andre, da de tre journalister i ord, billeder og video beskrev en 
dødsulykke på Strandby Havn i 2014, hvor to mænd døde i lastrummet på en fiskekutter, 
mens to andre pådrog sig en hjerneskade. Eller da journalisterne gravede en dødsulykke 
frem, der havde været glemt af myndighederne i fem år. Den pågældende sag førte til, at 
den afdødes enke fik erstatning, og på baggrund af journalisternes arbejde og 
dokumentation er der på vegne af flere pårørende og efterladte blevet rejst krav om 
erstatning mod arbejdsgivere efter dødsulykker.    
 
Morten Halskov, Asger Havstein Eriksen og Asger Westh har udvist en sjælden 
vedholdenhed gennem flere år og formået at forvandle sagsakter og statistik til kontante 
nyheder og gribende, menneskelige historier. Derfor bør de belønnes med Cavlingprisen. 
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