
Staten sælger ud: Sharia-Sheik overtager vaccine-fabrik 

 

Jeg indstiller hermed Thomas Gösta Svensson og Jesper Rise Børjesen til året Cavling-pris.  

 

Da den saudi-arabiske sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih i januar måned overtog Statens Serum Institut for 

15 mio. kroner, nævnte de danske myndigheder intet om ham i en pressemeddelelse, ligesom ingen andre 

medier skrev om det. Heldigvis undrede de to journalister sig og begyndte at grave i sagen.  

 

Ellers havde offentligheden med alt sandsynlighed ikke fået kendskab til den politiske proces bag salget, 

som har ført til, at Rigsrevisionen af egen drift har valgt at igangsætte en undersøgelse.  

De to journalister har blandt andet afsløret, at den saudiske køber Aljomaih via medejerskabet af banken 

Arcapita har givet donationer til Det Muslimske Broderskab, som i flere lande er på terrorlisten - og som de 

danske myndigheder har taget skarp afstand fra. De har også dokumenteret, hvordan myndighederne 

brugte 79 mio. kroner på konsulenter i forbindelse med salget og gav en huslejerabat til Aljomaih på 88 

mio. kr. for i sidst ende at afslutte en handel, der kun indbragte 15 mio. kroner.  

Fra starten af forløbet er journalisterne rendt ind i mur af tavshed fra myndighederne, der har givet afslag 

på afslag på de aktindsigter, der er søgt i sagen. Alligevel er det lykkes de to at få adgang til kilder 

herhjemme og internationalt, som kunne afdække og bekræfte informationer.  

 

Eksempelvis fik de adgang til en dybt fortrolig rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Finansministeriet og 

Sundhedsministeriet, der vurderer, at vaccineproduktionen havde en salgsværdi på 285 mio. kroner. En 

rapport som flere folketingspolitikere siden 2014 har bedt skiftende sundhedsministre om at komme til at 

se, men hver gang har de fået afslag.   

 

Journalisterne fik desuden ved hjælp af internationale registre afsløret politikernes dobbeltmoral. Samtidig 

med at de folkevalgte foran snurrende kameraer tager skarp afstand for firmaer i skattely, så sælger man 

den statslige vaccineproduktion til Aljomaih, der har sørget for, at det nyoprettede danske selskab, AJ 

Vaccines, ultimativt er ejet af et selskab i skatteparadiset Cayman Islands.  

 

Offentligheden har således fået et unikt indblik i den politiske proces bag salget. Blandt andet er det blevet 

kortlagt, hvordan den tidligere socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon sammen med den 

daværende regerings magtfulde økonomiudvalget tog beslutningen om at sælge. Forinden havde han skabt 

stort underskud på fabrikken ved at skære voldsomt i, hvad staten ville betale sin egen fabrik for vacciner til 

blandt andet børnevaccinationsprogrammet.  

Konsekvenserne af salget vedbliver at vise sig. Flere eksperter og politikere har igennem serien udtrykt 

bekymring for Danmarks fremtidige forsyningssikkerhed, og senest har de nye ejere valgt at droppe en 

vaccine, som ellers var brugt flittigt af danske læger.   

De to journalister har vist vedholdenhed og et helt særligt initiativ for at få gravet den vanskelige sag ud. 

Derfor fortjener de at få dette års Cavling-pris. 
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