
 
Når journalister leverer varen 

 

En dansk bank-skandale er lige så lidt alle danskeres skyld, som en dansk fodboldsejr er alle 
danskeres fortjeneste. 
Men det ene kan sagtens føles lige så skammeligt, som det andet kan føles glædeligt. 
For eksempel når Wall Street Journal i en serie artikler beskriver, hvordan Danske Bank godt 
vidste, at den agerede bank for sortlistede russere, men bare fortsatte. Eller når Financial Times 
taler om en af de største globale hvidvask-bankskandaler til dato og skriver leder om, at Danske 
Banks ledelse og de danske myndigheder har svigtet. 
Hvis Danmark var et brand, ville vi her stå med "en udfordring," som en ekspert ville sige. 
 

Men der er trods alt en faktor, som er lige så opløftende, som miseren er det modsatte: 
Skandalen var dansk, men det var afsløringen af skandalen også. 
Det var ikke et konglomerat af internationale medier eller organisationer, som afdækkede og 
afslørede råddenskaben i Danske Bank; det var derimod tre danske journalister: Simon Bentsen, 
Eva Jung og Michael Lund. I marts 2017 begyndte de at arbejde sig gennem bl.a. 16.000 
banktransaktioner, og i september 2017 begyndte de at kortlægge, hvordan regimet i Aserbajdsjan 
brugte Danske Bank til sin hvidvaskning. 
De danske myndigheder og bankens ledelse afviste dem, og bortset fra enkelte politikere var det 
heller ikke på det tidspunkt en sag. 
Her kunne det være endt, og det ville Danske Bank og Finanstilsynet måske have ønsket. 
Men med en rask sammentrækning, som rummer mange måneders slid og snesevis af artikler - de 
blev ved, og resultatet lever vi i nu. Myndighederne i Frankrig, Estland, USA, Storbritannien 
og  også i Danmark efterforsker sagen, og foreløbigt er bankens direktør og bestyrelsesformand 
sat fra bestillingen. 
 

I sig selv er det grund nok til at indstille dem, men jeg vil gerne understrege, hvorfor netop Simon, 
Eva og Michael gjorde historien til, hvad den blev til. 
Med andre ord: Hvorfor netop de tre gjorde en forskel. 
 

Det handler efter min mening om tre kvaliteter, som lige nu kan lyde som et træt omkvæd i en 
skåltale - men som undervejs var alt andet, som deres kolleger kan bevidne. 
 

Det ene kvalitet er præcision. 
De tre journalister gik i gang med at afdække mulige internationale forbrydelser begået af 
grænseløse finansmænd og forbrydere og via den største og stærkeste danske bank. Hvert et tal 
og hvert et ord skulle være nøjagtigt, både for vores og deres skyld, modtagernes og afsendernes 
skyld.  
For unøjagtigheder kunne kvæle historien, inden den blev til en historie, for det er svært at få 
omverden til at tage en historie påhæftet korrektioner og beklagelser alvorligt. Og så ville det være 
endt dér. Unøjagtiger kunne også i overført betydning kvæle journalisterne, deres kilder og 
Berlingske. De var ikke kun oppe mod Danske Bank, dens advokater og lobbyister i Danmark, men 
risikerede også, at f.eks. regimet i Aserbajdsjan eller russiske forretningsmænd anlagde storsag 
ved en britisk domstol, fordi rækkevidden var international. 
Så research var i sagens natur afgørende, men formidlingen og præcisionen i formidlingen var lige 
så afgørende. 
Simon, Eva og Michael leverede varen. 
  



 
 
 
Den anden kvalitet er vedholdenhed. 
Simon, Eva og Michael oplevede i begyndelsen modstand og skuldertræk. Modstanden kom 
selvsagt fra banken og også fra danske myndigheder, og skuldertrækket kom fra mange politikere 
og til dels også dele af offentligheden. For hånden på hjertet og uden at tjekke: Hvordan staver du 
til "Aserbajdsjan," og hvor ligger landet henne? Det er langt væk, regimet er lige så fjernt, og 
Danske Banks afdeling i Estland - det er vel baltere og østeuropæere? 

Internationale kolleger mobiliserede omkring Simon, Eva og Michael, som delte deres research 
gennem Organized Crime & Corruption Reporting Project, men derhjemme kneb det i første omgang 
med gennemslagskraften. Og det ville have været forståeligt, hvis de valgte at holde fyraften, da 
Danske Bank og myndighederne lovede en tilbundsgående undersøgelse. De havde gjort, hvad de 
kunne, og de var nået så vidt. 
Men de holdt ved. De trak en tråd fra Baku til Talinn, Kreml til Holmens Kanal - og til Thomas 
Borgen og Ole Andersen - og de vendte modstand til det modsatte og sørgede for, at ingen 
længere kunne holde til at trække på skuldrene, heller ikke den danske regering.  
Det kræver en næsten umenneskelig vedholdenhed. 
Simon, Eva og Michael leverde varen. 
 

Den tredje kvalitet er faglig seriøsitet. 
Hvis du skal køre en sag, som involverer Danske Bank, myndigheder i foreløbigt fem lande, dunkle 
finansmænd og politikere i to eller tre andre andre - så skal du mene noget med din journalistik. Du 
skal ikke gøre det for klik, eller fordi det bare er et arbejde. Du skal være villig til at trække 
foreløbigt 20 måneder ud af dit liv, opgive din personlige bekvemmelighed, indstille dig på 
ubehagelige opkald og trusler, og du skal være villig til konstant at bede din familie om at hente og 
bringe og passe. 
Du skal tage dig selv og dit fag så alvorligt, at du også tager sagen alvorligt, og du skal sige, som 
udgiveren af Washington Post sagde under Watergate: "Det betyder noget, når vi vælger at trykke 
det." Journalistik betyder noget, og hold da kæft, hvor har Simon, Eva og Michael leveret varen. 
 

Derfor - og med kollegial stolthed - vil jeg gerne indstille dem til Cavlingprisen. 
 

Med venlig hilsen 

 

Poul Høi 
Udenrigskorrespondent, 
Berlingske 

 

 


