
 
Vi indstiller hermed fotojournalist Peter Klint til Cavlingprisen for fortællingen 
Best Man, publiceret i Ud & Se, maj 2018. 
 
”Neurotisk, deprimeret, paranoid skizofren og personlighedsforstyrret. Hvordan 
føles det hver dag at skulle kæmpe sig ud af et lammende selvhad og ind i den 
verden, vi andre kalder normal?” 
 
Sådan præsenteres Best Man, en journalistisk fortælling i tekst og fotos, der 
med Morten Lykkegaards personlige historie formidler et svært tilgængeligt 
emne, nemlig livet som psykisk syg med alt, hvad det indebærer. 
 
Fotojournalist Peter Klint fortæller sin ven Mortens historie i et stream of 
consciousness-agtigt tankemylder. Man er som læser helt inde i hovedet på 
Morten fra først til sidst og har på én gang lyst til at flygte fra det kaos, man 
bevidner, og blive hængende i begæret efter at finde ud af, hvad der videre 
sker og hvorfor. På én gang tiltrukket og frastødt.  
 
Den ydre ramme er en polterabend og et bryllup. Den indre er Mortens selvhad 
og tvangstanker, hans oprigtige og rørende trang til at virke og være normal, 
hans konstante kamp mod selvhadet og de destruktive tanker og ikke mindst 
hans forhold til broderen, Mikkel. Derudover tager fortællingen indsigtsfulde 
afstikkere til Mortens barndom og tidlige ungdom, og langsomt kan man som 
læser stykke billedet sammen af Mortens kaotiske liv.  
 
Det er behændigt gjort. Journalisten kender sin hovedperson som en god ven.  
Men han træder et skridt videre ved at flytte ind hos Morten, ikke kun i hans 
lejlighed, men i symbolsk forstand i hans liv og bevidsthed. Det kræver 
interviewfærdighed, iagttagelsesevne, menneskekendskab og grundig viden 
om psykisk sygdom. Best Man bliver hermed det nærmeste, man kan komme 
en indsigt i, hvad det vil sige at være psykisk syg og på en konstant psykotisk 
kant, på én gang nøgternt kritisk og paranoid tilskuer til sit eget liv.  
 
Dramaturgisk er der ingen slinger i valsen. Man er fra start til slut med på, at 
intet er, som det ser ud. Man er ude og inde af Mortens hoved, i lejligheden, 
på gaden, i swingerklubben og til polterabend. Man lever med i hans paranoia, 
i hans had-kærlighed til broderen og i hans tanker og følelser omkring det at 
skulle være best man til broderens bryllup. En rolle, han på den ene side er 
stolt og glad over at få tildelt, på den anden side er så skræmt over, at han tyr 
til alverdens selvdestruktive mønstre for at kunne håndtere den.  
 
Fremdriften skabes ved hjælp af Mortens stigende paranoia i forhold til 
polterabend og bryllup, og man læser videre for at finde ud af, hvordan det 
ender: Vil det lykkes Morten at gennemføre rollen som best man til Mikkels 
bryllup?  
 



Undervejs og vigtigst af alt bliver man klogere på livet som psykisk syg, på 
forholdet mellem brødre, på barndom, vrede, had og kærlighed. Kort sagt på 
menneskelige grundvilkår, men her i forstørret og forvrænget udgave. Fint 
illustreret også i billedserien, der veksler mellem mørke, dystre og mere lyse, 
kliniske udtryk i en fin balance mellem iscenesatte stemninger og fotografier 
med konkret information. 

Forståelse for og indsigt i, hvad det vil sige at leve med en svær psykisk 
sygdom er vanskelig at formidle, uden at det bliver enten klinisk distanceret, 
informationstungt eller perspektivløst føleri. Det, at fortællingen er lavet i tæt 
samarbejde mellem journalist og kilde og med kilden som indre synsvinkel, gør 
den på forunderlig vis både ærlig og troværdig. Morten Lykkegaard bliver 
aldrig et offer, selvom hans historie formidles råt og uden filter. Det er endnu 
en af historiens mange kvaliteter.  
 
Derfor indstiller vi Peter Klint til Cavlingprisen 2018. 
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