
Jeg indstiller Rikke Dyrberg og Kim Maintz til Cavlingprisen for TV2 Dokumentaren ”Anbragt i Helvede”. 

Afsløringerne af myndighedernes totale svigt af de plejebørn, de havde ansvar for, ramte stort og hårdt – 

både ude i de danske stuer og på Christiansborg. Programmet satte derfor en stor og vigtig dagsorden, der 

betød en voldsom debat om myndighedernes ansvar i sager om anbragte børn. Samtidig har programmet 

allerede betydet en stor forbedring for retsstillingen for omsorgssvigtede og misbrugte børn. 

 Det så meget let ud, da dokumentaren løb over skærmen i februar. Journalisterne formidlede på 

fornemste vis den tragiske historie om Slagelse Kommunes svigt, der betød, at tre søstre i gennem en lang 

periode var udsat for vold og seksuelle overgreb i en plejefamilie. 

Men tilblivelsen af dokumentaren har bestemt ikke været så let, som det så ud til. Rikke Dyrberg har siden 

hun dækkede retssagen mod søstrenes plejefar i 2008 stædigt holdt kontakt med dem og skabt et 

tillidsbånd. Det betød, at to af søstrene i 2015 indvilgede i at træde frem i offentligheden med deres 

historie. De ville sætte fokus på myndighederne, der fuldstændig var sluppet for ansvar i sagen.  

TV2 og Kim Maintz bliver inddraget i historien, men det skulle vise sig, at myndighedernes ansvar var mere 

end svær at dokumentere for journalisterne. Mange af søstrenes papirer og journaler var på mystisk vis 

forsvundet fra kommunerne eller overdraget til andre myndigheder eller institutioner, som så heller ikke 

kunne finde dem. Kun gennem stor vedholdenhed lykkedes det Kim Maintz og Rikke Dyrberg, at få 

fremskaffet dokumentationen gennem aktindsigter fra en uendelig række af myndigheder og med 

fuldmagter fra både søstrene og flere personer omkring dem.   

Aktindsigter og det vedholdende opsøgende arbejde gav samtidig adgang til vigtige kontakter, der kunne 

udbygge dokumentationen for kommunens svigt. Journalisterne fik overtalt mange af disse centrale 

personer til at stille sig frem på tv, hvilket styrkede både troværdigheden og dramaturgien.  

De mange kasser med papirer og det store persongalleri blev kogt sammen til en yderst vellykket og 

velproduceret tv-fortælling, som betød, at det blev en af årets allermest sete dokumentarer. Programmet 

rørte danskerne i den grad, at over 2500 af dem umiddelbart efter programmet følte trang til at stille 

spørgsmål til søstrene i en chat og ved siden af kogte TV2s Facebook over. Allerede dagen efter var der 

politisk flertal for generelt at hæve erstatningsbeløbene for misbrugte børn, og derudover at afskaffe den 

forældelsesfrist, som myndighederne, både i denne og andre sager henviser til for at slippe for 

erstatningsansvar i sager om anbragte børn. 

Kim Maintz og Rikke Dyrberg skal have Cavlingprisen for at evne at skabe tillid til mennesker i en yderst 

sårbar situation, for med vedholdenhed at insistere på at fremskaffe utilgængelig dokumentation, for med 

stort overskud at formidle en lang og kompliceret historie på en så vellykket måde, at det satte en vigtig 

landsdækkende dagsorden, og for at have været med til, at politikerne nu sikrer bedre vilkår for de børn og 

unge, som bliver svigtet. 
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