
Årets Werther-pris til sportsjournalist Dan Philipsen 
Werther-prisen 2014 går til sportsjournalist ved Jyllandsposten Dan Philipsen for artikelserien om 
AaB-fodboldspilleren Thomas Augustinussen og hans oplevelse af faderens selvmord. 
 
Prisen er på kr. 10.000, og den uddeles på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse, World Suicide 
Prevention Day den 10. september 2014, kl. 15.40 i Auditoriet, Bispebjerg Hospital, Købehavn NV. 
 
Begrundelsen 
Artikelserien, som blev publiceret i dagene den 26. – 28. april, skildrer Thomas Augustinussens 
karriere som fodboldspiller, og hvordan faderen har haft en stor indflydelse på sønnens karriere, lige 
fra barndommen som træner og senere, da Thomas var på førsteholdet, som fast tilskuer og støtte 
ved alle kampene. I januar 2013 begik faderen selvmord, og Thomas har efterfølgende oplevet at 
hændelsen har påvirket ham som fodboldspiller.  
 
Artiklen beskriver kort metoden for selvmordet, men går lang mere i dybden med, hvordan de 
efterladte, konen, sønnerne og datteren, fik beskeden om selvmordet overbragt, og hvad deres 
reaktioner var, samt hvordan de tog afsked med deres mand og far. 
 
Dan Philipsen er sportsjournalist og kender derfor fodboldverdenen og dens praksis, hvilket har 
været en fordel i forhold til at tale med Thomas Augustinussen og hans familie. Dan Philipsen har 
bevæget sig ind på et ukendt territorium i forhold til at skrive om depression og selvmord, samt alle 
de følelser og tanker, som efterladte efter selvmord står med i form af dårlig samvittighed og deres 
behov for at finde en forklaring med selvmordet. Han skriver dette meget indfølende og stadigvæk 
hudløst ærligt og nøgternt. Det fremgår klart, at Thomas Augustinussen har haft en stor tillid til 
journalisten, og at denne var berettiget. 
 
Denne artikelserie undgår om en simpel rapportering, men går derimod, på sjælden vis, i dybden 
med emnet og beskriver, hvorledes hovedpersonen oplever faderens selvmord, og hvordan dette 
påvirker ham på langt sigt. Eftersom den er skrevet af en sportsjournalist og omhandler en 
fodboldspiller, er artiklen sandsynligvis blevet læst af et publikum, der vanlig vis ikke søger 
information om psykiske lidelser. Der er således chancer for, at artiklen har nået andre grupper end 
dem som typisk beskæftiger sig med depression og selvmord, og herved bidrager til at nedbryde 
stigmatiseringen.  
 
Artikelserien kan læses på www.jp.dk. Der kræves abonnement. 
 
 
Om Werther-prisen 
Det er 9. gang Werther-prisen uddeles i Danmark. Prisen gives til mediearbejdere, som gennem 
deres virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for 
offentligheden. Selve prisen har fået sit navn efter hovedpersonen Werther i Goethes roman fra 
1774, "Den unge Werthers lidelser", som ender med at begå selvmord. 
 
Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af selvmord i såvel Tyskland som i det øvrige 
Europa, hvor unge mænd identificerede sig med Werther, og tog sig selv af dage ved at benytte 
samme metode. Fænomenet beskrives i fagkredse som "Werther-effekten". Prisens navn skal derfor 
minde om selve formålet med prisen, at undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en måde, 
som kan være med til at øge antallet af selvmord. 



 
Tanken bag prisen 
Formålet med Werther-prisen er at: 

 forebygge gennem information 
 undgå tabuisering 
 tage hensyn til og beskytte de efterladte 
 oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte 

 
Retningslinjerne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO's anbefalinger, som kan ses på 
www.selvmordsforskning.dk under menupunktet Presserum. 
 
Inspiration fra Belgien 
Ideen til en mediepris med det formål at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man 
indstiftede en lignende pris i 2003. Werther-prisen blev første gang uddelt i Danmark i 2005. 
 
Tidligere prismodtager 
De foregående prismodtagere er: 

 2013: Instruktør og skuespiller Lotte Andersen, dokumentar 
 2012: DRs ungdomsprogram TVÆRS på P3 
 2011: Psykolog Birgitte Andersen og fotograf Torben Åndahl 
 2009: Psykolog Bente Hjorth Madsen, hjemmeside www.forebygselvmord.dk 
 2008: Programmedarbejderne Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer, DR 
 2007: Journalist Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende 
 2006: Redaktør Thorkild Nyholm, DR 
 2005: journalist Inger Anneberg, a4media 

 
Bag initiativet i Danmark står en arbejdsgruppe bestående af Merete Nordentoft, Foreningen for 
Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, Anja Thomsen, efterladt og tidligere 
bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Per Roholt, Dansk 
Journalistforbund og Trine Banke d’Andrade, Center for Selvmordsforskning. 
 
På priskomitéens vegne, 
 
Merete Nordentoft. 
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