Kære Cavling-komité,
For halvandet år siden cyklede Julie Schneider og Ida Nyegård Espersen til Rødovre for at banke
på en enkelt dør. Men de to Berlingske-journalister endte med at køre land og rige rundt i deres
jagt på et omfattende netværk af boligspekulanter, der i flere år er lykkedes med at snyde både
udsatte lejere og myndigheder og udnytte det system, som skulle stoppe dem.
Jeg indstiller hermed Julie Schneider og Ida Nyegård Espersen til Cavlingprisen for
deres vedholdende og enestående afdækning af tre topadvokaters involvering i et betændt
ejendomsnetværk, hvor bagmanden viser sig at være en af finanskrisens mest berygtede
ejendomsspekulanter.
De to journalister har afsløret, at en af finanskrisens hovedpersoner, Kenneth Schwartz Thomsen,
står bag en række stråmænd og trækker i trådene i et betændt ejendomsnetværk.
De to journalister har afsløret, hvordan højesteretsadvokater fra det store aarhusianske
advokathus TVC er involveret med netværket, og at advokaterne puster økonomisk liv i et oppustet
ejendomseventyr. Herunder topadvokaten Torben Bagge, som selv har skabt sig et stort navn i
offentligheden ved at tordne mod banker og flosset moral i erhvervslivet.
Da de to journalister i sensommeren 2020 afdækkede advokaternes samarbejde med Kenneth
Schwartz Thomsen, benægtede advokaterne dette samarbejde og truede i øvrigt journalisterne
med injuriesag gentagne gange.
De to journalister lod sig ikke intimidere, men fortsatte deres afdækning - blandt andet af
usandheder fra topadvokaterne. Desuden har de afsløret, at advokaterne ikke blot samarbejder
med en af finanskrisens ophavsmænd, men også er involveret i mistænkelige pengestrømme med
et diamantselskab fra Sierra Leone.
Metodisk har journalisternes indsamlet og sammenkørt alle tænkelige spor, netværket måtte have
efterladt sig i tingbogen, i retssalene og offentlige databaser og lavet en imponerende excelkortlægning af ejendomsspekulanternes forretningmodel, som siden er blevet brugt som materiale i
retten.
Arbejdet bærer præg af en meget stærk journalistik metode. Der er også tænkt alternativt og blandt
andet har de to journalister iværksat ejendomsmæglervurderinger af de beskrevne huse.
De har arbejdet vedholdende i en helt usædvanlig grad. Både i forhold til kilder og dokumenter.
Blandt andet er de lykkedes med at skaffe dokumentation - også selvom det lå i én papirudgave i
et afrikansk selskabsregister.
Samtidig er artiklerne ekstremt velfortalte, hvor komplicerede økonomiske sammenhænge
forklares, så alle kan være med.
Det er et forbilledligt journalistisk arbejde, og derfor bør de to journalister nomineres til
Cavlingprisen.
Venlig hilsen
Simon Bendtsen, nyhedschef på Berlingske Business.
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