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Munden var tør. Hjertet hamrede. Aldrig havde hun været så bange. 

En sodavand ... hun havde sådan lyst til en sodavand. Men pengene i pungen skulle bruges til 

bussen hjem.  

Hun var seks måneder henne og taget hjemmefra tidligt om morgenen for at gennemgå en 

rutinemæssig graviditetsundersøgelse. Havde følt sig sund og rask. Og nu sad hun på en bænk 

uden for hospitalets fødeafdeling, mens angsten væltede ind over hende. 

Undersøgelsen var ellers gået fint, og alt var i den skønneste orden. Hun havde fået udleveret 

jerntabletter og vitaminpiller og begyndte at gøre sig klar til at tage hjem, da en sygeplejerske satte 

sig ved siden af hende.  

Om hun ikke skulle testes for hiv? 

Sådan starter 1. kapitel af journalist Kim Fabers - indtil videre - 32 kapitler lange fortælling om en 

hiv-smittet kvinde i Uganda. En i og for sig helt tilfældig fattig kvinde i Den 3. verden. En skæbne 

blandt så utrolig mange andre i det, vi i vores vestlige verden vel opfatter som en afrikansk 

myretue af elendighed og håbløshed. 

Men i over 13 år har Kim Faber med jævne mellemrum føjet nye afsnit til sin Politiken-saga om 

Ester Tibasiima, og de står nu som et samlet journalistisk værk og et lysende eksempel på, hvad vi 

i journalistikken ofte taler om, at vi gerne vil have mere af:  

Identifikation med mennesker langt udenfor vores egen hverdagszone.  

Forståelse for svære globale problemstillinger.  

Og så selvfølgelig også: Drama, følelser og en intensitet, der holder læseren fanget. 

De seneste artikler om Esther blev offentliggjort tidligere i år på Politikens papirsider og på 
politiken.dk. Hvor Kim Faber i øvrigt bragte et nyt virkemiddel i anvendelse i sit mangeårige Esther-
epos: En tv-dokumentar, hvor han med videokameraet dels fortalte historien om, hvordan Esther 
blev reddet, da aids-medicinen for ti år siden blev tilgængelig, dels begav sig ud i de små 
landsbyer hos de allermest syge aidsramte ugandere, som stadig dør i tusindvis, selv om 
medicinen er der.  
 



Men det er ikke enkelte dele af hele Esther-projektet, der bør have Cavlingprisen 2016. Nej, det er 
hele den samlede beretning om en afrikansk kvindes udholdenhed – om at det nytter at hjælpe – 
der nu efter så mange år bør belønnes med dansk journalistiks fineste pris.  
 

Kim Fabers mangeårige serie om Esther og hendes familie og genvordigheder og glæder har 

mange kvaliteter på én gang.  

Det, der for alvor hæver artikelrækken op til at blive værdig til at få tildelt en Cavlingpris, er den 

enestående og gribende formidling af en historie, der ellers kunne være mere end svær at se som 

et oplagt journalistisk projekt.  

Jeg mener: En syg kvinde i et fattigt land langt, langt væk og hendes kamp med en ikke altid 

samarbejdsvillig mand, hendes omsorg og bekymringer for ikke bare egne, men også andres børn, 

de brændende spørgsmål om at få mad på bordet og medicin i blodet. Ikke lige det, der 

nødvendigvis sælger flest billetter. 

Men at det lykkes Kim Faber at skabe en historie, der føles så ubesværet at læse og samtidig 

højrelevant og anderledes i forhold til de mange andre hektisk mediedagsordner, skyldes i høj grad 

skribentens uovertrufne evne til at ret og slet at fortælle en historie ubesværet. Han bruger episke 

malende beskrivelser, følelsesmæssigt tætte observationer, faktapakkede indskud, dialog - og 

sågar humor i en så alvorlig sammenhæng som denne – og alt det skal man altså ikke skal læse 

ret langt i uden at blive grebet.  

I serien om Esther bliver de store mega-dagsordner om global ulighed, en galopperende hiv-

epidemi, afrikanske kønsrollemønstre og meget andet uoverskueligt pakket ned i en helt almindelig 

ugandisk hverdag i et slumkvarter i hovedstaden i Kampala, så man ser det store i det små.     

Det er heller ikke hele forklaringen, at Kim Faber er så stærk til at bruge den narrative journalistik 

med alle dens virkemidler.  

For uden den enorme tålmodighed, det har krævet at trænge ind i denne ene skæbneberetning ud 

af millioner, ville det ikke være muligt at skabe så skarpe beskrivelser.  

At Kim Faber har brugt så meget tid i så mange omgange sammen med Esther Tibasiiima og 

menneskene omkring hende gør ham så fortrolig med deres personligheder og omstændighederne 

omkring dem, at han kan bruge sin skarpe pen på en ubesværet og overbevisende måde. Det er 

ikke skriveblær, det er vidende beskrivelse baseret på den grundigste form for menneskeresearch, 

der fører os ind i et miljø, som langt de fleste danske læsere ellers ingen forudsætninger eller 

muligheder har for at trænge ind i 

Og så skal det også nævnes, at Kim Faber ikke bare er en journalist i Afrika, der med mellemrum 

rejser ned for at rapportere – velskrivende - om, hvordan det sorte kontinents problemer udspiller 

sig i en konkret familie.  



Hele Esther-projektet bærer præg af, at han personligt har engageret sig i Esther Tibasiimas liv. 

Også det mærker man i teksterne. Kim Faber har haft sin egen familie på besøg hos Esther, og 

Esther har været inviteret til Danmark for at bo hos Kim Fabers familie. 

Flettet ind i serien er også historien om den lille græsrodsorganisation, Reach Out, som med base i 

en katolsk kirke hjælper de hiv-smittede i det slumområde, hvor Esther Tibasiima bor.  

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at Kim Faber for nogle år siden skrev en bog om 

sine artiklers hovedperson. ’Esthers Bog’ hed den naturligvis. Om Esthers ’ubændige vilje til at 

overleve på trods og med stoltheden i behold”, som der stod i omtalen af bogen. Og om kampen 

mod HIV og AIDS i Afrikas i det hele taget. 

Det er hele den samlede beretning om en afrikansk kvindes udholdenhed – og om at det nytter at 

hjælpe – der nu efter så mange år bør belønnes med dansk journalistiks fineste pris.  

For udholdenhed, variation, identifikation, engagement, fortælleglæde – og dyb alvor.  

 

Venlig hilsen 

Flemming Christiansen, journalist 

Politiken 

 


