
Hvor er det en stor fornøjelse at få lov til at stå her og dele priser ud. Jeg har glædet mig. Og jeg er jo 

så heldig, at jeg står her på vegne af en velforberedt, diskussionslysten jury sat sammen af 

mennesker, der har det til fælles, at journalistik er noget vi tager rasende alvorligt. Både fordi det er 

alvor, men også fordi, der ikke findes noget sjovere i hele verden at beskæftige sig med.  

Det er et hestearbejde at komme igennem alle de bidrag og bud på vindere – men jeg tror næppe, 

der findes noget mere inspirerende hestearbejde, så tak for hver eneste af de 80 bidrag, I har sendt 

vores vej. De er blevet læst, de er blevet beundret, de er blevet diskuteret og en del af dem er blevet 

dømt prisværdige. Dem kommer vi til lige om lidt.   

Og for en god ordens skyld – de ugeaviser vi repræsenterer har også bidraget, men jeg kan love jer 

for, at vi har haft absolut intet at skulle have sagt i forhold til bidrag fra egne redaktioner. Det er gået 

ordentligt til hele vejen.  

 

Juryen består af Mette Falther, journalist på Ugeavisen Esbjerg, konsulent Aslak Gottlieb  og 

mediesociolog Søren Schultz Jørgensen.  

Og skal vi så ikke gøre det, vi er her for – nemlig uddele Ugeavisernes Årspriser 2018:  

 

 

 

 

Ugeavisernes årspris 2018 

Kategori: Nyheder: 

Hædrende omtale: UgeBladet Skanderborg: En svindler blev afsløret (58), Grethe Bo Madsen 

I Skanderborg har de haft besøg af en svindler. Og det var UgeBladet Skanderborg, der først omtalte 

den omfattende svindel kvinden stod bag. UgeBladet blev på mange måder centrale i opklaringen af 

ugerningerne og var på flere tidspunkter foran politiet med efterforskningsarbejdet.  

Det er sådan noget rigtig god og klassisk krimi-journalistik – det udløser da hæder.  

 

 

Bronze: Herlev Bladet: Herlev Bladet må ikke filme kommunalbestyrelsesmøder (42), Kenneth Kjæp 

Larsen 

På Ugeaviserne er det vores opgave at værne om det lokale demokrati – men også at værne om 

vores mulighed for at udføre vores opgave med at formidle det lokale demokrati. Så når nogen stiller 

sig i vejen for, at vi kan udføre det arbejde, må vi forsøge at flytte dem.  

I Herlev ville Herlev Bladet gerne filme fra kommunalbestyrelsesmøderne – altså lave video-indslag 

ala dem man ser fra Folketinget, blandt andet for at kunne nå alle målgrupper her iblandt det store 

dyr i åbenbaringen: De unge. Men på rådhuset sagde de nej. Det blev til en række artikler med debat 

mellem redaktør og borgmester og Danske Medier valgte at gå ind i sagen og tage et forslag om at 

ændre lovgivningen, så kommunerne ikke selv kan bestemme, hvilke redskaber i den journalistiske 

værktøjskasse, journalisterne må bruge, med videre til ministeren. Det er annanas i egen juice – og 

det er juice med demokratisk vingefang. Og for det får Herlev Bladet bronze. 

 

 



Sølv: Ugeavisen Esbjerg: Datter, søster og danser blev væk i mørket (67) 

Erik Haldan og Jan Maas Lindhardt, Jørgen Jungersen (grafik), Hanne Birkedal (grafik), Tue Sørensen 

(foto). 

Kommunen tror ikke på, at jeg er syg. Der sidder næppe en eneste journalist her i salen, der ikke er 

blevet præsenteret for den problemstilling på et tidspunkt. I Esbjerg gik de ind i det, og afdækkede 

historien, om en hjælpeløs ung kvinde, der ikke kan andet end at ligge i sin seng i et mørkt rum hos 

sine forældre. Hun lider af en sjælden sygdom, som Esbjerg Ugeavis dykkede ned i og fik frem i lyset. 

Og Erik Haldan tog den skridtet videre og samlede 85 stemmer fra mørket, der fra hele landet kom 

med en bøn om at blive hørt. 

Juryen sagde blandt andet: ’Det er en fremragende historie af dem, som man af og til kommer til at 

affeje, fordi de  kræver for meget at grave ud. Han sætter en nyhedsdagsorden ved at sætte en 

scene. Det ser man ikke så tit, men kors hvor det dramatisk og veludført. Det er en lokal historie, der 

egentlig er klassisk, men som på fremragende vis bliver gjort landsdækkende. ’  

Det er glimrede journalistik, det er uhyre vigtig journalistik og det er dagsordensættende journalistik. 

Så kan vi ikke forlange mere.  

 

 

 

Guld: Ugeposten – Attendo-skandalen (63) 

Jeppe Helkov, Jesper Gisli og Jens Berg Thomsen 

’Her taler vi ikke god ugeavis-journalistik, her taler vi bare hamrende god journalistik. Hold kæft det 

her kunne også være en Cavling. Det er mesterklasse, det er i en liga for sig.’ 

Sådan lød ordene fra juryen efter at have læst Ugepostens afsløring af Attendo-skandalen. Men 

omkring 75 dybdebordene artikler afslørede Ugeposten blandt meget, meget andet, at Attendo 

bevidst havde forsøgt at snyde Gribskov Kommune ved at sende falske regninger, at Gribskov trods 

problemer på området havde belønnet en nu fyret direktør med en klækkelig bonus. Og det –mine 

damer og herrer – er kun toppen af et helt vildt gennemarbejdet isbjerg, der førte til direktørfyringer 

i Gribskov og en afsked med Attendo.  Det var i første omgang ikke noget, de blev populære på at 

spørge ind til hos politikere og embedsmænd, men de blev ved og bed sig fast. 

I år har de leveret et førsteklasses bevis på, hvorfor knivskarp, kritisk lokaljournalistik drevet af 

modige og dygtige journalister ikke er et tilvalg. Det er en absolut nødvendighed. Tillykke til 

Ugeposten for at have leveret det bedste stykke lokaljournalistik, vi har set i mange år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kategori: Redaktionelle ideer: 

Hædrende omtale: Herlev Bladet: Herlevs børn, Jørgen Nielsen og Henrik Lüthcke (foto) (40) 

En portrætserie om børnene, det er en idé, der er lige til at tyvstjæle. Den er flot sat op og trækker 

helt sikkert læsere til. Det er ganske enkelt en god idé, at Herlev Bladet laver portrætserien ’Herlevs 

Børn.’ For det er der hæder.  

 

Bronze: Ugeavisen Esbjerg: Min far er lige sej (72), Mette Falther og Tue Jørgensen (foto) Jørgen 

Jungersen (grafik) 

Det er en gammel sandhed, at min far er sejere end din far. Men seriøst, det er han. Derfor er det 

også en lille, hyggelig genistreg, at få børn til at beskrive deres fædre og alt det, der gør dem seje som 

de har gjort i Esbjergs serie ’Mig og min far.’ Den opstod på baggrund af noget, vi sikkert alle sammen 

ofte bliver præsenteret for i vores hverdag på redaktionerne: Vil I ikke skrive noget om vores 

børnehave-tema. I Esbjerg sagde jo, det kan I tro. Og så laver vi et lille stykke med super lækker 

journalistik ud af det og sætter det smukt op. Tillykke til børn, fædre og Ugeavisen Esbjerg.  

 

Sølv: Villabyerne:   Spaltet (54), Journalisterne Signe Haahr Pedersen, Kathrine Albrechtsen, Jesper 

Bjørn Larsen – samt 13 unge. 

Det store dyr i åbenbaringen er jo som nævnt: Hvordan får vi de unge til at læse aviser. Det har der 

været mange bud på gennem årene. Men få så overbevisende som det Villabyerne har spillet ind 

med i år i form af ’Spaltet. ’ Her har de unge selv, tilsyneladende med stort engagement og 

præcision, lavet et tillæg, som fremstår troværdigt i grundreglen om, at det både er unge, der er 

afsendere og modtagere. Juryen sagde blandt andet: ’Det er gennemført, det er nede på jorden og 

helt sikkert ungt – for jeg forstår ikke mange af udtrykkene.’ 

Tillykke til Villabyerne. 

 

 

                                    

 

Guld: Ugeavisen Esbjerg: Sådan føles det… (70), Rune Weitling, Tue Sørensen (foto) og Jørgen 

Jungersen (grafik) 

’Det her er simpelthen med et godt dansk ord ’outstanding’. I en egentlig meget enkel ramme 

undersøger journalisten, hvordan det føles at miste et barn, være statsminister, åbne orange scene 

og meget andet. Det er så fremragende skrevet, at vi i juryen ikke tøvede et sekund med at kalde det, 

hvad det er: Aviskunst. Juryen sagde bandt andet ’Det er et mesterskab i indfølende journalistik. Det 

her burde samles i en bog.’  

Ud over skrivekunsten er det også sat forbilledligt på og skulle man nogensinde være i tvivl om, 

hvorfor det er vigtigt at kunne samarbejde med en grafiker, der sidder ved siden af én, så kan man jo 

hænge den her artikelserie op på væggen.  



Det er sjældent set bedre, mere rørende eller mere gennemført. Tillykke Esbjerg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategori: Features: 

 

Hædrende omtale: Adresseavisen Syddjurs  Per Zeidlers sætter ord på. (10),  Simon Carlsen og Lars 

Norman Thomsen 

Når man har et scoop, så skal man sparke til det. Så det gjorde de hos Adresseavisen Syddjurs da de 

som det eneste medie i landet fik Per Zeidler i tale efter, han var blevet afsløret som lidt af en kulørt 

bagmand.  Den kører ret klokkerent på fascinations -kriteriet og heldigvis med en stor understregning 

af, at det ikke er en forsvarstale. De andre medier måtte citere ugeavisen  - og for det får 

Adresseavisen Syddjurs hæder.  

Hædrende omtale:  Folkebladet for Glostrup – Brøndby – Vallensbæk: Hvad ser du først (32),Heiner 

Lützen Ank 

Midt i en voldsom og altomspændende tørklæde -debat gjorde Heiner Lützen Ank noget enkelt og 

meget fint. Han inviterede en tørklædeklædt kvinde med på café. Ved at forholde sig både de 

fordomme, der måske var der, dem der ikke var der og uden at konkludere noget søgt, blev det til en 

fin snak mennesker imellem. Med eller uden stof på hovedet. En lille bro blev bygget. For det er der 

hæder.  

 

Bronze:                     Rødovre Lokal Nyt: En usædvanlig helt (1)l  Christian Valsted og Brian Poulsen 

(grafik) 

Helte kan også dø. Det ved de i Rødovre, fordi journalist Christian Valsted med en sand journalistik 

tour de force har skrevet historien om soldaten, der tog ud i verden, kæmpede og døde af det. 

Journalisten kommer på forbilledlig vis hele vejen rundt, og vi får et klart billede af, hvem soldaten 

var. Vinklen er klar: Rødovre Lokal Nyt mener, at han var en helt og derfor har de lavet et velskrevet 

og gennemarbejdet heltekvad i hans ære, som helt sikkert har sat sig solide spor i lokalsamfundet. 

Tillykke. 

 

Sølv:                           Villabyerne. Vil Buster komme til at gå igen (51), Kathrine Albrechtsen 

 

’Her er tale om en historie, hvor det skinner helt igennem, at journalisten må være en fantastisk 
lytter’ sagde juryen efter at have læst ’Vil Buster komme til at gå igen’ fra Villabyerne.  Kathrine 
Albrechtsen kommer tæt på faren, moren og ham det hele handler om. Det er ikke gjort i en 
håndevending, og det efterlader os med et helt klassisk eksempel på god journalistik.   
Og så er der perspektiv på historien i form af familiens kamp for at få den hjælp til Buster, som de 
mener er den rigtige. Det er velskrevet, det er enkelt, det havde fortjent en fotograf. Men det er en 
helt grundlæggende god historie, som Villabyerne heldigvis også vælger at sparke til på forsiden. 
Tillykke med gå-på-modet til Buster og til Villabyerne for at have lavet en sølv-randet historie.  
 

 

 

 

 

 

 



Guld:                          Vesterbro Bladet: Alene på livets rejse (23), Rene Mølskov og Michael Paldan 

(foto) 

Manden der står i receptionen med de gule post-it sedler. Ham har vi nok alle sammen mødt på 

redaktionerne i en eller anden form. Han lugter langt væk af en historie, der bliver uhyre svær at 

folde ud og måske er den også lige så krøllet som de sedler, han står og fedter med.  

Men Rene Mølskov på Vesterbro Bladet gjorde noget andet end at affeje, da han for anden gang 

mødte Leif.  Han gik ind i historien om en hjemløs og foldede den ud på en yderst velfortalt måde. 

Han bruger sig selv som jeg-fortæller på en meget begavet måde, og han træder tilbage og giver 

hovedpersonen, nemlig den 76-årige Leif, plads. Han fulgte ham et år. Og det er blevet til en 

skæbnefortælling om at være et menneske fanget i systemets huller og om at fare vild på vej hjem. 

Det kan ske for os alle. Og når vi ser en hjemløs, stiller vi os sikkert alle sammen af og til spørgsmålet: 

Hvad skete der? Vesterbro Bladet har svaret. Og for det får de guld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kategori: Digitale initiativer: 

Overordnet til den her kategori: Nej, det er ikke nok, at have filmet noget håndholdt med elendig lyd 

på valgnatten. Det med at være online på valgnatten er ikke noget, man vinder priser for, - det falder 

vel nærmere ind under kategorien: ’At passe sit arbejde .’ Når det er sagt, så findes der også fine 

digitale ting hos ugeaviserne. Dem kommer der eksempler på her.  

 

Bronze:  Lokalavisen Århus ,Jonas Wrede Hansen og Danni Poulsen 
 
Hos Lokalavisen Århus ville de gerne finde en måde at dække AGF på som de landsdækknede ikke 
sådan kunne løbe med. Det blev en podcast med en fantasifuld vifte af vinkler og kilder. Det kører, 
det er prof og der er en god radiostemme. Helt sikkert noget, som dem der hepper på de hviiiide vil 
være pjattede med. Og det var vi også i juryen – derfor bronze til Lokalavisen Århus.  
 
Sølv: Herlev Bladet: Video om regionerne (39), Maria Jønsson 

’Der lærte jeg da lige noget om Regionerne, som jeg ikke vidste.’ sagde et medlem af juryen. For hvad 

i alverden laver regionerne egentlig, og hvorfor rager det os. Det sexede spørgsmål sendte Herlev 

Bladet til besvarelse hos journalist Maria Jønsson. Svaret kom i farver i form af en helt håndtegnet 

film om, hvad regionerne står for og hvorfor det er en god idé at stemme, når der er valg. Det er 

valgdækning Jørgen Clevin – style og for det vinder Herlev Bladet og Maria Jønsson sølv.  

 
  

Guld:                         Rødovre Lokal Nyt: Podcast Ferdinad, Christian Valsted, André Bentsen og Brian 

Poulsen (teknik) 

Det er en gang insider snak, hvor journalisterne er på fornavn med de fleste kilder. Og så er det 

underholdende. Med Rødovre Lokal Nyts podcast ’Ferdinand’ hygger man sig, man bliver klogere og 

som juryen sagde ’Det er håndholdt, men man er tryg.’  

De to journalister udnytter på det groveste, at de har rasende god kemi – det nærmer sig sladder, 

men det rammer helt inden for skiven. So Ein Ding burde alle sidde og tænke lige nu – for der er 

næppe den lokalpatriot der ude, der ikke ville elske at få sådan en podcast i ørene om sit 

lokalområde. Det er klassisk Rødovre ud over kanten stil. Og så er der vel egentlig bare tilbage at 

sige: Tag os med. Tillykke. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kategori: Årets Ugeavis 

Vi arbejder i en branche, hvor bundniveauet set med journalistiske briller er helt utroligt lavt. Der 

findes ugeaviser (ingen nævnt, ingen glemt) der mere er aviser af navn end af gavn.  

Derfor er det også så vigtigt, at vi anerkender det, når niveauet er tårnhøjt, som det er tilfældet med 

det Årets Ugeavis har leveret i år. For et tårnhøjt niveau er vel ikke noget, der er forbeholdt de 

landsdækkende aviser er det? Er det at være ugeavis en undskyldning for ikke at gøre det 

fremragende? Af og til så møder man i vores branche fortællingen om, at vi som lokalavis ’ikke skal 

brænde broer.’ Og det giver jo mening, for det er da en forfærdelig ting sådan at stikke ild til noget.  

Problemet opstår, hvis den forståelse betyder, at vi heller ikke skal være kritiske. For det skal vi, hvis 

vi vil påstå, at vi laver journalistik og udgiver aviser. Vi skal også alt mulig andet, der er hyggeligt og 

samlende, men vi skal også være kritiske.   

Så vi i juryen håber, at vi med året udnævnelse én gang for alle kan lægge tanken væk om, at vi ikke 

skal brænde broer. Sætter andre ild til broen, fordi vi har lavet kritisk, gennemarbejdet 

lokaljournalistik, så lad os varme os ved den ild og glæde og over, at det tyder på, at vi har været den 

lokale vagthund, vi også er sat i verden for at være. 

Hos Årets Ugeavis har de ikke været bange for så meget som én eneste brokonstruktion. De har gået 

kritisk, nøgternt og fremragende til en sag, og lavet et stykke undersøgende journalistik, der har 

krævet tid og kræfter, som de selv beskriver ikke, de ikke altid har været velsignet med. Som de 

skriver: ’I en tid hvor de journalistiske kræfter bliver færre og færre kræver det mod at  turde 

prioritere de historier, der kræver mere end et enkelt opkald.’ Ja, det kræver det.  

Og derfor er det måske også vigtigt for alle jer, der sidder her i salen med mulighederne for at op- 

eller nedjustere de journalistiske kræfter at huske på, at mange af de historier, vi hylder i aften bliver 

lavet på trods af de rammer journalisterne bliver budt. Ikke på grund af.  

Hos Året Ugeavis har de modet, viljen, kompetencerne og grundigheden. De gør det, vi alle skal ud og 

gøre på ugentlig basis, så snart vi er kommet hjem fra Kolding. Årets Ugeavis er naturligvis: 

Ugeposten. 

 

Tak for tiden – god fest.  

 

  

 

 


