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CAVLINGPRISEN 2019: INDSTILLING AF RASMUS THIRUP BECK, THOMAS 

HEBSGAARD OG MADS NYVOLD FOR ARTIKELSERIEN ‘SÅ HVORDAN LØSER VI 

KLIMAKRISEN?’ 

HVAD ER ÅRETS  største, vigtigste, mest uomgængelige historie? Til det spørgsmål findes 
der ét svar, og det svar er klimakrisen. Gennem hele 2019 har klimaet og de mangeartede 
problemstillinger, der knytter sig hertil, sat deres præg på alle andre nyhedsdagsordener: fra 
det danske folketingsvalg til international politik, fra erhvervsstof til højspændt debat om etik 
og moral, fra personlige forbrugervalg til visioner for fremtidens globale samfund. Der er ikke 
et betydeligt dansk nyhedsmedie, der ikke har haft klimaet på den redaktionelle dagsorden, 
og mængden af god, grundig klimajournalistik er i årets løb vokset til en betydelig størrelse. 
Alligevel skiller ét journalistisk initiativ på klimaområdet sig særligt ud: artikelserien Så 
hvordan løser vi klimakrisen? af journalisterne Rasmus Thirup Beck, Thomas Hebsgaard og 
Mads Nyvold. 

SERIEN, DER ER  udgivet af Zetland mellem juni og oktober 2019, er en række nedslag på de 
største problemer i klimasammenhæng – og på de løsninger, der kan dæmme op for eller 
ligefrem forhindre, at de seneste årtiers potentielt katastrofale udvikling fortsætter. Climate 
Planet Foundation har støttet udgivelsen af serien økonomisk, men Zetland har selvsagt haft 
fuldkommen redaktionel frihed i projektet. 

SÅ HVORDAN LØSER  vi klimakrisen? er et konkret og dybt inspirerende alternativ til de 
dommedagsfortællinger, der præger klimajournalistikken, og som kan få os alle – fra 
toppolitikere til almindelige borgere – til at stå tilbage med en følelse af apati eller afmagt. 
Rasmus Thirup Beck, Thomas Hebsgaard og Mads Nyvold har rejst verden rundt – fra Marokko 
til Californien, fra Tyskland til Indien – for at møde de mennesker, der gør grøn omstilling 
til mere end bare et slagord, og som bruger teknologi, forskning, aktivisme, gammeldags 
politik og dyb dedikation til at drive en kulturel og strukturel forandring. De tre journalister 
har mødt idealisterne, som Bangalore-iværksætterne bag elscooteren Ather 450 – også kaldet 
‘Indiens Tesla’ – og kapitalisterne, som brødrene Petty i oliestaten Texas, der ikke tror på 
menneskeskabte klimaforandringer, men har 42 vindmøller på deres jord, fordi det er en 
god forretning. De har kastet lys over oversete, men geniale klimaløsninger, vi allerede har 
til rådighed – som Marokkos ørken-vindmølleparker og vores eget danske fjernvarmesystem 
– og præsenteret de mest innovative og realiserbare bud på fremtidens grønne alternativer – 
som CO2-neutralt kød dyrket frem i et laboratoriums petriskåle. Men ikke mindst har de tre 
journalister, gennem foreløbig 21 artikler, bygget en ramme at tænke og forstå klimakrisen 
inden for, som er relevant, kvalificeret kritisk og konsekvent løsningsorienteret.

KONSTRUKTIV JOURNALISTIK ER  et omdiskuteret begreb for tiden. Så hvordan løser vi 
klimakrisen? er i en dansk sammenhæng det mest overbevisende eksempel på, hvad det 
konstruktive princip har af potentiale for at udvikle journalistikken i en ny og frugtbar 
retning. Serien er konstruktiv journalistik med streg under journalistik. Den hviler på godt, 



2/5

gammeldags, grundigt og kritisk journalistisk arbejde, men med et udgangspunkt, der ikke 
nødvendigvis begynder og ender med de klassiske nyhedskriterier. Ingen, der læser (eller 
lytter) til artikelserien, vil sidde tilbage med tvivl om klimaproblemstillingernes omfang eller 
graverende karakter. Men heller ingen vil være efterladt med oplevelsen af, at vi befinder os på 
en ufravigelig katastrofekurs uden mulighed for at handle. Så hvordan løser vi klimakrisen? 
er journalistik, der rækker ud over mediet og ind i menneskers liv. Serien gør komplekst stof, 
tørre tal, avanceret teknologi og bunker af data medrivende og tilgængeligt i kraft af de tre 
journalisters smittende nysgerrighed og det fortællemæssige overskud, som stor viden kan 
afføde. Det bedste bevis for dét er de mange læserreaktioner, som serien har affødt. 

“MIN KLIMA-ANGST  er vendt til nysgerrighed og fornuftig optimisme,” som en læser skrev til os. 
“Forskellen er helt klart, at jeg er begyndt at høre jeres artikler. Som krølle på halen har jeres 
brede perspektivering gjort mig til en mere kritisk nyhedsforbruger.”

2018 OG 2019  blev året, hvor ordet “nyhedstræthed” dukkede op i alarmerende rapporter 
om, hvordan et stigende antal borgere helt holder op med at følge nyheder, fordi de ikke 
oplever dem som relevante, eller fordi de efterlader læseren/lytteren/seeren med en følelse af 
håbløshed og mangel på handlekraft. Serien Så hvordan løser vi klimakrisen? tackler ikke alene 
verdens vigtigste historie med overbevisende vinkler, metoder, research og formidling – den 
giver os et svar på, hvordan man kan fortælle væsentlige historier, så de mennesker, der skal 
handle på virkelighedens problemer, faktisk ser, at det også er muligt. Derfor fortjener Rasmus 
Thirup Beck, Thomas Hebsgaard og Mads Nyvold at modtage Cavlingprisen 2019.

Med venlig hilsen

Lea Korsgaard 
Chefredaktør og medstifter, Zetland
lea@zetland.dk
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MATERIALE:  ‘Så hvordan løser vi klimakrisen?’ – 21 artikler. Af Rasmus Thirup Beck, 
Thomas Hebsgaard og Mads Nyvold. 

Alle artikler i serien er tilgængelige i deres fulde, oprindelige digitale format på Zet-
land, inklusive fodnoter, via de vedlagte link. De er desuden indlæst og kan aflyttes 
ved hjælp af artiklernes afspilningsfunktion. 

‘Frygter du klodens befolkningsboom? Læs lige med her’. Af Rasmus Thirup Beck.  
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/sen25Pj5-aoV3ME1j-60136

‘Hvorfor det 21. århundrede vil handle om at fylde så lidt som muligt’. Af Thomas 
Hebsgaard. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/segJ5bWz-aoV3ME1j-bc2c3

‘Jo, der findes faktisk en klimaafgift, som både Cepos og Enhedslisten elsker. Idéen er 
45 år gammel’. Af Mads Nyvold. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/sekd5yZD-aoV3ME1j-bd243

‘Hvis du vil vide, hvordan vi løser det der med klimaet, skal du kende den her forkor-
telse: PtX’. Af Thomas Hebsgaard.
 LINK :  https://www.zetland.dk/historie/sO0EaYw6-aoV3ME1j-bf024

‘Da Mark Post forlod lægevidenskaben for at udvikle laboratoriekød, rystede hans kol-
leger på hovedet. Det gør de ikke længere’. Af Rasmus Thirup Beck. 
LINK : https://www.zetland.dk/historie/s8x75wgL-aoV3ME1j-77a93

‘Tænk, hvis vi kunne stoppe klimaforandringerne ved at stoppe med at pløje. Søren 
Ilsøe fra Sorø gør forsøget’. Af Thomas Hebsgaard. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/seWELAZX-aoV3ME1j-0990b

‘Hvad er det, der både gavner klimaet og pengepungen og gør dit køkken tiptop læk-
kert? Svaret finder du hos Dennis og Créanne’. Af Rasmus Thirup Beck. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/seQEj2q5-aoV3ME1j-eda1a

‘Jo, man kan tjene penge på at gøre verden grønnere, siger denne investorguru. “Jeg er 
ganske grådig. Jeg vil tjene så mange penge som muligt”’. Af Rasmus Thirup Beck. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/soBPyAwE-aoV3ME1j-05626
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https://www.zetland.dk/historie/segJ5bWz-aoV3ME1j-bc2c3
https://www.zetland.dk/historie/sekd5yZD-aoV3ME1j-bd243
https://www.zetland.dk/historie/sO0EaYw6-aoV3ME1j-bf024
https://www.zetland.dk/historie/s8x75wgL-aoV3ME1j-77a93
https://www.zetland.dk/historie/seWELAZX-aoV3ME1j-0990b
https://www.zetland.dk/historie/seQEj2q5-aoV3ME1j-eda1a
https://www.zetland.dk/historie/soBPyAwE-aoV3ME1j-05626
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‘Vores fødevaresystem udgør et kæmpe problem for klimaet. Her er, hvordan vi for-
vandler det til en løsning’. Af Thomas Hebsgaard. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/sO3EWPwX-aoV3ME1j-a5672

‘Bestyrelsesformanden for Mærsk og Siemens vil have skat på CO2. Politikerne er for 
langsomme, siger han’. Af Thomas Hebsgaard. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/soNVDq4b-aoV3ME1j-c6ca9

‘En tredjedel af al mad i verden går til spilde. Løsningen begynder på en kartoffelmark 
på Samsø’. Af Thomas Hebsgaard. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/sevMXY5L-aoV3ME1j-c267b

‘Verdens ledere vil af med olie og kul. Og giver milliarder i støttekroner til ... olie og 
kul’. Af Mads Nyvold. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/seQEarWz-aoV3ME1j-a68be

‘21 unge har sagsøgt Amerika for klimasvigt i “verdens vigtigste retssag”. Nu venter 
næste kapitel i et historisk opgør mellem stat og borgere’. Af Rasmus Thirup Beck. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/serjPZy4-aoV3ME1j-d2c4f

‘Om lidt tager denne cowboy en bid af sin planteburger og skriver fødevarehistorie. 
“My God, jeg fatter ikke, at jeg gør det”’. Af Rasmus Thirup Beck. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/so4EXPM2-aoV3ME1j-750f9

‘Tænk, hvis der fandtes en klimavenlig måde at opvarme huse på. Hov, det gør der!’. Af 
Mads Nyvold. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/sOPVL1X5-aoV3ME1j-980f5

‘Hvis du tror, Greta Thunberg er vred, så mød dem her. Fra i dag bliver den radikale 
klimakamp endnu mere radikal’. Af Rasmus Thirup Beck. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/so4E5rN5-aoV3ME1j-ea5de

‘Trump trak USA ud af Paris-aftalen. Men hans land er godt på vej til at opfylde sine 
forpligtelser’. Af Rasmus Thirup Beck. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/se2E5XP1-aoV3ME1j-bad3b
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https://www.zetland.dk/historie/seQEarWz-aoV3ME1j-a68be
https://www.zetland.dk/historie/serjPZy4-aoV3ME1j-d2c4f
https://www.zetland.dk/historie/so4EXPM2-aoV3ME1j-750f9
https://www.zetland.dk/historie/sOPVL1X5-aoV3ME1j-980f5
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‘Sådan går verdens borgmestre foran i klimakampen, mens statslederne tøver’. Af Ras-
mus Thirup Beck. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/sejv4d2P-aoV3ME1j-6aaee

‘Indiens udvikling vil afgøre, hvordan det går med klimaet. Jeg tog dertil for at forstå et 
gigantisk elektrisk eksperiment’. Af Thomas Hebsgaard. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/sejv43wP-aoV3ME1j-5351a

‘Danmark har ikke fået flere vindmøller i ti år. Imens har USA’s største oliestat givet os 
baghjul’. Af Rasmus Thirup Beck. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/s8dMy6K4-aoV3ME1j-bd880

‘Byggesektoren er den vildeste af alle CO2-syndere, men vi har brug for huse og broer. 
Så hvad %&# gør vi?’. Af Mads Nyvold. 
LINK :  https://www.zetland.dk/historie/se6E54j2-aoV3ME1j-fe59b

Alle 21 artikler fremsendes desuden separat i printet version af teksten som dokumen-
tation til komitéen.
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