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Indstilling af Lisa Seidelin, Line Vaaben, Frank Hvilsom, Peter Jørgensen, Kathrine Eggert 
Wadsholt og Mads Nissen fra Politiken for Partnerdrab  

 

Meget ofte når vi hører om partnerdrab i medierne, bliver de beskrevet som enkeltstående, for-
færdelige begivenheder: En familie i opløsning. Børn, der mister en mor. Et lokalsamfund i chok.  

 

Men den forestilling gør Politikens hold af journalister op med. Ved et vedvarende og systematisk 
fokus på partnerdrab viser de gennem skrift, lyd og billeder, at tydelige mønstre ofte leder op til 
drabene. Mønstre, vi som samfund bør kende og handle på, hvis vi ønsker at forebygge partner-
drab.  

 

Det fremgår blandt andet af den database over alle partnerdrab begået i Danmark siden 2017, 
som holdet af journalister gennem måneders research har etableret, og som de har forpligtet sig 
på at opdatere på politiken.dk frem til 1. januar 2027. 

 

Alene i de første ti måneder af 2022 er ni kvinder og en mand blevet dræbt af en nuværende eller 
tidligere partner. Men også året før og året før igen blev mennesker slået ihjel af personer, der 
har stået dem nær som kærester eller ægtefæller. Ofte har de fået børn sammen. I flere tilfælde 
bliver også børnene slået ihjel.  

 

Journalisternes research viser, at der i mange tilfælde er tydelige faresignaler umiddelbart forin-
den. Kvinder, der er i desperation, søger politiets hjælp op til, de bliver slået ihjel. Polititilhold, der 
igen og igen bliver brudt. Sundhedspersonale, familie og venner, der er vidner til trusler, ydmygel-
ser og vold. Vigtig viden, der ikke bliver brugt. 

 

På trods af en øget politisk bevågenhed og en klar anbefaling fra FN om at kortlægge alle partner-
drab for at hindre nye, er der blandt danske myndigheder endnu ingen systematisk vidensdeling 
om, hvad der går forud for de mange drab. Dermed er Politikens kortlægning af de foreløbige 46 
partnerdrab i databasen unik.  

 

Bag hver sag er der et liv, der bliver afsluttet før tid. Gennem dybdegående fortællinger i tekst, fo-
to og podcast udfolder Politikens journalister udvalgte sager, der sætter ansigter og levet liv på 
ofre, hvis historier i vid udstrækning er blevet defineret af drabsmanden.  
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Linje for linje, ord for ord fortæller Elin Frank Justs sønner om årene, dagene og minutterne op til, 
at deres far slog deres mor ihjel for øjnene af dem i marts 2021 i Horsens. Mens hun havde politi-
et i røret. 

 

Tre gange før Betina Olsen blev slået ihjel af sin kæreste på Møn i 2017, ringede hun til politiet for 
at anmelde vold og trusler. Politiet henlagde to af henvendelserne som socialsager uden politi-
mæssig interesse. Hun var sikker på, at kæresten ville slå hende ihjel, fortalte hun sine venner. 
Hun fik ret.  

 

Laila Andersen ringede igen og igen til alarmcentralen og truede med at slå sin samlever Torben 
Rasmussen ihjel. Efter ottende opkald gjorde hun alvor af sine trusler og stak ham ihjel med en 
køkkenkniv. 

 

Politikens hold har tilmed sat de stærke skæbneberetninger ind i en samfundsmæssig kontekst: 
konfronteret ansvarlige politikere, talt med relevante eksperter i ud- og indland, peget på mulige 
løsninger og bragt ny viden og indsigt til læsere og lyttere.    

 

Det kræver tid og et stærkt etisk kompas at få mennesker til at fortælle de svære historier, der 
åbner vores fælles horisont. Det kræver grundresearch, systematik og vedholdenhed at insistere 
på, at de enkelte partnerdrab i Danmark ikke kan stå alene.  

 

For det arbejde fortjener Lisa Seidelin, Line Vaaben, Frank Hvilsom, Peter Jørgensen, Kathrine Eg-
gert Wadsholt og Mads Nissen Cavlingprisen.  

 

Venlige hilsner  

 

 

 

Peter Schøler, redaktør for velfærd, økonomi og eksistens   

 


