Til Cavlingpris-komiteen
København den 1. November 2016
INDSTILLING AF JOURNALIST LINE VAABEN, DAGBLADET INFORMATION
Vi indstiller journalist Line Vaaben fra dagbladet Information til årets Cavling-pris, fordi hun i
sjælden grad har udvist initiativ og talent bl.a. har hun udviklet sin helt egen, tidskrævende
metode til at komme helt tæt på vanskelige, samfundsmæssige problemstillinger. Dertil kommer
en flid, der i det forløbne år har resulteret i 67 vigtige, velresearchede og velskrevne artikler fra
hendes hånd i Information. Mest markant er hendes omhyggelige, menneskelige og afslørende
artikler i Informations lørdagstillæg ”Moderne Tider”. Blandt dem står serien ”Drab i familien”
allerstærkest.
Line Vaaben har gennem et langt og svært opsøgende arbejde i 7 artikler sat lys på et uhyggeligt
fænomen i Danmark: Der bliver begået færre og færre drab. I Danmark såvel som i mange andre
vestlige lande. Men en type sager, har Line Vaaben afdækket, fylder stadigt mere i statistikkerne:
drab inden for familien. Ikke mindst mænd, der slår deres partner ihjel eller forældre, der dræber
deres børn. Line Vaaben har opsøgt de efterladte og i den svære balance mellem afdækning af
fakta og videreformidling af følelser får hun med stor præcision skabt et velkomponeret og
troværdigt billede af omstændigheder og mennesker. Hun undgår det sensationelle, hun samler
utallige brikker til en samlet fortælling, der giver et anstændigt og levende billede af noget så
dystert, som drab i familien, hvoraf 80% af ofrene er kvinder. Det er en stor journalistisk bedrift
om noget vigtigt, der formidles både på print og som digitalt long-read.
Det som kendetegner Line Vaabens særlige arbejdsmetode, er, at hun følger personer over lang
tid, hun vinder deres tillid og fortrolighed bl.a. ved den store respekt hun udviser overfor
mennesket bag. Line Vaabens metode er ekstremt tidskrævende og betyder, at hun følger
personer over tid uden at vide, om det bliver til artikler og en historie bl.a. fordi hun ikke vil
publicere uden at der sker med kildens fulde accept. Den personlige, afbalancerede vinkel bliver
perspektiveret i en serie med fakta og eksperter. Men årsagen til det store aftryk hendes artikler
sætter i omverden, er, at læserne kommer så tæt på det skete. Tidligere har hun afdækket samme
relevante samfundsmæssige problemstillinger med samme metode bl.a. ”Da Lars Jensen døde i
fixeland” (Dec 2015), ”4000 kilometer hjemmefra” om deporterede grønlandske
udviklingshæmmede samt en lang serie om aktiv dødshjælp i 2013 og demens i 2014.
Med venlig hilsen
Anne M. Sørensen, freelance, Chile
Line Aarsland, Egmont
Lasse Jensen, freelance
Bilag: Seks eksemplarer af Line Vaabens artikler om ”Drab i familien” fra maj/juni 2016. En digital
version findes på https://www.information.dk/mofo/vidste-bare-piger-slaaet-ihjel

