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Indstilling af Rune Lykkeberg fra Dagbladet Information til Cavlingprisen 2022 
For artikelserien, podcast, livearrangementer og bogen Langsomme samtaler 
 
Det er måske ikke verdens mest ophidsende titel Rune Lykkeberg har fundet på til sin ambitiøse 
artikelserie, podcast og bog Langsomme samtaler, men til gengæld fremstår hvert eneste af de 75 
interviews med tidens klareste tænkere, som det mest påtrængende, medrivende og 
bevidsthedsudvidende samlede stykke journalistik, der er kommet ud af den danske dagspresse i 
årtier. 
 
Gennem to år har han ugentligt talt med verdens største intellektuelle og indlevende formidlet 
deres tanker om verdens indretning på alle tilgængelige platforme. Som podcast, som artikler i 
avisen, som livearrangementer på landets scener, på zoom og med en samlet bog, der fletter den 
første halvdel af serien sammen i et samlet indsigtsfuldt forord. Det er superanalytikere af en 
verden med mange sideløbende gigakriser tænkt sammen og formidlet præcist, indbydende og 
bevidsthedsudvidende. 
 
Sammen med navne som Jan-Werner Müller, Shoshana Zuboff, Adam Tooze, Thomas Piketty, 
Joachim Trier, Elizabeth Kolbert og Bruno Latour kommer de rundt om poesi, punk og popmusik, 
klima, økonomi, krig, politik og moralsk orden, og læser, ser eller hører man samtalerne samlet, er 
det forbløffende, hvor godt de supplerer hinanden. Hvor tæt de er tænkt sammen, hvor konkrete 
og handlingsanvisende de er uden på noget tidspunkt at blive gentagende. 
 
Det har været Rune Lykkebergs ambition fra start at prøve at binde så forskellige tilgange som den 
jamaicanske forfatter Claudia Rankines og den franske feminist Caroline Fourests, 
borgerrettighedsforkæmperen Cornel Wests og økonomen Glenn Lourys sammen i den samme 
store samtale – eller punkforfatteren Virginie Despentes og den britiske politolog Anthony 
Giddens, den radikale svenske humanøkonom og klimaaktivist Andreas Malm med den tidligere 
neoliberale Martin Wolf. Det er således en underliggende dagsorden for Langsomme samtaler at 
modvirke ekko-kamre, hvor folk bliver så optaget af små forskelle, at de ikke kan se de store fælles 
anliggender.    
   
Vi indstiller Rune Lykkeberg for hans høje ambitioner på de fælles anliggenders vegne og hans 
utrættelige indsats for uge efter uge at tiltrække nye navne til Langsomme samtaler, læse sig 
igennem deres værker og løfte niveauet for den globale og aktuelle samtale i dansk presse. Vi 
indstiller ham ikke til at modtage årets Cavlingpris som intellektuel eller som tænker, men som 
interviewer og formidler af verdens vigtigste og mest presserende emner. Vi indstiller ham som 
journalist, og vi indstiller Langsomme samtaler som et journalistisk produkt. For det, som han selv i 
forordet til sin bog kalder ”mellemmanden”, der forbinder de andres tanker, udreder dem og får 
dem til at betyde noget i realpolitik og for folkelig mobilisering. For at indbyde os alle sammen til 



at tænke aktivt med, give tankerne videre til sociale bevægelser, der skal bruge slogans i en højere 
sags tjeneste og magthavere, der skal forstyrres til at skabe fremskridt.   
  
Som nævnt kunnen titlen på projektet muligvis have været mere inciterende. Også fordi Rune 
Lykkeberg selv ikke lige frem kan beskyldes for at tale langsomt, men på den anden side er 
ambitionen og benævnelsen helt rigtig: at trække tempoet ud af den brølende verden og 
mediernes flakkende opmærksomhed for at insistere på, at det er substans og forståelse, der skal 
bringe os fremad i det 21. århundrede. Som en, der anviser os vejene væk fra katastroferne, væk 
fra kriserne og væk fra vreden, som det hedder i undertitlen til bogen. Ikke ved at træde et skridt 
tilbage, men ved at træde et skridt frem. 
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