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Rådhuspladsen 1. november 2018 

Kære Cavling-komité, 

Jeg indstiller hermed Politikens netop afgåede USA-korrespondent Kristian Madsen til Cavling-prisen for 
hans artikelserie #Trumpland, som blev bragt i Politiken på net og print i juli 2018. 

Artikelserien er det hidtil stærkeste bidrag herhjemme til at forstå, hvorfor USA’s præsident i dag hedder 
Donald Trump. I en række fremragende reportager skrevet som personlige essays, giver Kristian Madsen 
læserne et indblik i et USA, vi alt for sjældent møder og ser i den ellers massive danske dækning af ameri-
kanske forhold.  

Kristian Madsen tager os med ind i USA’s småbyer, nedslidte industriområder, trailorparks og glemte 
landdistrikter i Midtvesten. Han synker ned i byerne, spiller kort og bingo med de lokale, er chauffør for 
en narkoman og ser tv med indbyggerne i en trailorpark. Han beskriver det hele fordomsfrit og respekt-
fuldt over for de mennesker, han møder – og bruger sin erfaring fra fire år som USA-korrespondent til 
begavet at sætte det hele ind i en større ramme om Donald Trumps USA. 

Alene metoden bag serien er ret enestående. Han sagde sin lejlighed op i Washington D.C., startede sin 
sorte Mercedes og kørte så ellers mod vest, hvor han i to måneder kun havde et for øje: At forstå de ame-
rikanere han kom forbi på sin vej. I stedet for at tage ud med en bestemt vinkel på forhånd, har han ladet 
stederne og menneskerne styre det hele.  

En metode, der også kom helt nye erkendelser ud af for en Washington-korrespondent. For eksempel be-
søger han en trailerpark i Elgin, Illinois, hvor en beboer har tunet ind på tv-stationen MNSBC. Her hand-
ler programmet om undersøgelsen af påstået samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen. 

”Det slår mig, at det er første gang meget længe, jeg har hørt om den Ruslands-undersøgelse. Hjemme i 
Washington, hvor jeg selv tit har en af tv-nyhedskanalerne kørende i løbet af dagen, er det overalt”, skriver 
Kristian Madsen. 

Den politiske virkelighed i Washington og de daglige beskrivelser af den har sjældent plads til de mange fine 
nuancer og den myriade af små frustrationer og forklaringer på Trumps succes, som Kristian Madsen samler 
op undervejs.  

Derfor er det også så befriende, at han i første kapitel tager kontant afsked med Washington D.C. og giver læ-
serne et kritisk indblik i byens politiske sump, så man forstår, hvorfor så mange amerikanere hader den og 
det politiske system. 

Næppe noget andet emne har fyldt lige så meget i det danske mediebillede end Donald Trumps tid som præ-
sident. I det lys er det ekstremt vigtigt, at vi får en dybere forståelse af, hvad der foregår i den amerikanske 
befolkning. Det har Kristian Madsen bidraget til på fornemste vis. Ligesom han har vist, hvorfor det er afgø-
rende, at danske medier selv har korrespondenter i USA. Derfor fortjener han Cavling-prisen. 

 

Med venlig hilsen 

Martin Aagaard 

 

 

Souschef,  

Politikens udlandsredaktion 

 


