
Kære Cavling-komité 
 
Vi vil gerne indstille Berlingske-journalisterne Eva Jung, Simon Bendtsen og Michael Lund 
til Cavlingprisen for afdækningen af hvidvask i Danske Bank. 
 
Tre journalisters helt egenhændige arbejde gennem halvandet år er grundlaget for den 
viden og de konsekvenser, vi nu har kendskab til om hvidvasksagen i Danske Bank:  
 
Danmarks største bank har været redskab for den muligvis største hvidvaskskandale i 
verden nogensinde. Kriminelle, medlemmer af Putin-familien, FSB, regimet i Aserbadsjan 
og andre har sendt beløb gennem Danske Bank for svimlende summer, og banken greb 
først sent ind, selv om bankens topledelse var gjort bekendt med forholdene i den estiske 
filial, hvorigennem hvidvasken foregik gennem adskillige år. 
 
Sagen har haft store konsekvenser. Den er fortsat under efterforskning af både 
Bagmandspolitiet, Finanstilsynet og det amerikanske justitsministerium. Danske Banks 
topchef Thomas F. Borgen og flere andre direktører har måtte forlade banken som følge af 
sagen. Senest har skandalen udløst bestyrelsesformand Ole Andersens afgang, efter at 
A.P. Møller som største aktionær i banken forlangte handling og ønskede en 
ekstraordinær generalforsamling med det formål at skifte ud i bestyrelsen. 
 
Finanstilsynets formand har trukket sig. Hvidvaskloven i Danmark er blevet strammet, og 
mens sagen har rullet, er værdien af Danske Bank-aktien gradvist dykket som udtryk for, 
hvor alvorlig krisen er for Danmarks største bank – og dens aktionærer. 
 
Der er bestanddele i afdækningen af sagen som gør, at den afgørende skiller sig ud fra de 
fleste undersøgende projekter: 
 

- Det er Berlingskes journalister, som indledningsvist selv skaffer de data, der sætter 
gang i sagen. Efterfølgende vælger de at dele de relevante data med fremtrædende 
europæiske medier. Undervejs bliver Berlingskes research grundsten for forsider på 
The Guardian og Le Monde. Siden er andre medier som Wall Street Journal og 
Financial Times gået ind i sagen med egne afsløringer. 
 

- Sagen ville ikke være rullet uden den journalistiske indsats, Berlingskes tre 
journalister har lagt for dagen. Det er ikke myndighederne eller banken selv, der 
bringer sagen frem, og det er i sig selv tankevækkende, at det er tre journalister fra 
den frie, ansvarlige presse, der er udslagsgivende for, at sagen og dens enorme 
dimensioner (ulovligheder for mange milliarder) kommer til offentlighedens 
kendskab. Journalistikken har her vist sig mere effektiv end tilsyn og formelle 
kontrolinstanser, og kritikken af Finanstilsynet har undervejs været hård. Eva Jung, 
Simon Bendtsen og Michael Lund leverer med artikelserien svaret på, hvorfor 
medier bedriver undersøgende journalistik. 
 

- Artikelserien indeholder reelt to hovedspor. Dels omfanget af dybt mistænkelige 
summer sendt gennem Danske Banks estiske filial. Dels omfanget af og alvoren af 
advarslerne til topledelsen i København, herunder at topledelsen nøje har kendt til, 



hvad der foregik i Estland. Det andet spor er helt afgørende for, at artikelserien fik 
den gennemslagskraft, den gjorde. 
 

- Journalisterne er undervejs kommet frem til skriftlig dokumentation ikke blot for 
omfanget af mistænkelige summer, men også til dokumenter som tydeliggjorde, 
hvad banken vidste. De tre journalister har under hele forløbet konsekvent anvendt 
et forsigtighedsprincip, både når det gælder definitionen af omfang, beløb og 
konkrete formuleringer. 
 

- Afdækningen bygger på mange, mange tusinder svært afkodelige data, som 
redaktionen nøje har bearbejdet, og hvor der ved en mindre systematisk tilgang 
havde været en potentiel risiko for at lave fejl eller forkerte fortolkninger. 
 

På den baggrund mener vi uden tøven, at Eva Jung, Simon Bendtsen og Michael Lund 
fortjener årets Cavlingpris. 
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