
 

 

 

Til Cavling-komiteen 

 

Der er blevet skrevet meget om terrorisme og Syrienskrigere de seneste år. Bøger, journalistiske artikler, 

dokumentarfilm etc. har fyldt fladerne om netop dette emne, men ingen er kommet så tæt på de 

mennesker det hele handler om som Matias Seidelin og Orla Borg har gjort det i den digitale dokuserie 

’Konvertitten’ om den unge knægt, Kenneth Sørensen, og hans vej ind i al-Qaeda og hans efterfølgende død 

på slagmarken i Syrien. Ingen har givet så stærk, så effektivt og så opklarende billede af, hvad der foregår i 

et menneske, der radikaliseres. 

 

Artikelserien formår at komme helt tæt på mennesket bag martyren Kenneth Sørensen, og giver dermed 

det mest troværdige billede hidtil af de bevæggrunde, der fører til at unge mennesker som ham, i disse år 

drager i hellig krig. Gennem benhårdt, empatisk og helt ufatteligt omfangsrigt klassiske kildearbejde, der 

fører læserne fra fodboldbanen i Ishøj, til de bonede gulve i Washington, til Yemen og til martyrdøden i 

Syrien, sidder læseren opfyldt tilbage med et helt glasklart billede af en helt uforståelig og sløret verden. 

 

Kilderne spænder fra Kenneths plejeforældre, der levende fortæller om hverdagens dilemmaer, når man 

har en søn, der er blevet religiøst hjernevasket. Til vennerne i fodboldklubben og de hardcore 

bandemedlemmer i gangsterland med islamistisk baggrund. Og til Kenneths ven, der ender med at blive 

dømt for terror og fængslet i et topsikret fængsel i USA. 

 

Samtidig tager Orla Borg og Matias Seidelin os med med helt ind i efterretningstjenesternes arbejde og 

dilemmaerne i det stigende overvågningssamfund, vi er blevet en del af. De demonstrerer gennem tungt 

kildearbejde og et omfattende skriftligt materiale fra det amerikanske retssystem og regeringsdokumenter i 

Snowden-sagen, hvordan Kenneth som den første kendte danske statsborger bliver hvirvlet ind i NSA’s 

kontroversielle masseovervågningsprogram. Ligesom de bringer os helt tæt på det evige dilemma enhver 

efterretningstjeneste står i, i disse dage: Hvor langt skal man lade en person gå, før man anholder ham? 

Skal man lade ham gå linen ud og dø for at få de efterretninger, man vil have? Eller fælde ham, før det går 

så galt? 

 

Dygtigt kildearbejde gør det ikke alene og mange journalister før dem er druknet i den slags materiale, men 

Orla Borg og Matias Seidelin har formidlet serien sprogligt overlegent, indlevende, præcist, let og dragende, 

og samtidig har de givet fremtidens bud på, hvordan undersøgende journalistik kan forløses digitalt. Det er 

måske det, der er det allervigtigste årsag til, at de er kommet så langt som de er. De har arbejdet med 

spændingskurver, narrative fortælleformer, dialog, tv, billeder og infobokse, og demonstrerer på 

fremragende vis, at journalistikken har en stor og vigtig rolle at spille på fremtidens medieplatforme. Det er 

i bund og grund gedigen klassisk journalistik, formidlet med en sult på fremtiden. Det er lige dér, hvor 

journalistikken skal være.  

  

For den helt særlige indsats skal Orla Borg og Matias Seidelin hædres med årets Cavlingpris. Prøv selv at læs 

med. Og husk, at du skal gøre det digitalt. Ellers virker det ikke! 

 

De bedste hilsner Lasse Lavrsen, journalist og stifter af Føljeton og Jonatan Placing, journalist DR-

Dokumentar.   

 

 

 


