
Kære Cavling-komite 
 
Jeg vil hermed gerne indstille journalist ved Århus Stiftstidende, Morten Svith, 
for artikelserien om "skandalechefen" i Aarhus 
Kommune. 
Morten Svith har ved fantastisk journalistisk arbejde gennem mere end et år 
på forbilledlig vis afsløret den formentlig 
største skandale i kommunalt regi i Aarhus nogensinde.  
 
En sag om omfattende svindel og korruption i afdelingen for Natur og 
Vejservice hos Aarhus Kommune. 
Efter Sviths første afsløringer forsøgte kommunen at lukke sagen ved at 
tildele chefen for Natur og Vejservice, 
Claus Pedersen, en advarsel og senere sende ham hjem med et gyldent 
håndtryk.  
Her ville mange journalister have stoppet historien, men Svith blev ved med 
at grave og afslørede efterhånden så mange ulovligheder, at kommunen ikke 
alene bortviste Claus Pedersen uden løn, han blev samtidig meldt til politiet 
og kommunen satte et uvildigt 
revisionsfirma til at se på sagen. 
 
Igen håbede kommunen, at den dermed lukkede sagen, men Morten Svith 
var langt fra færdig. I de efterfølgende 
måneder gravede han via aktindsigter og utallige interviews mange flere 
historier frem. Historier, der fik kommunen 
til at fyre endnu en chef højere oppe i systemet og foretage endnu en uvildig 
undersøgelse. Blandt andet af lovligheden af de 
mange fyringer, som blev foretaget i Claus Pedersens regeringstid.  
 
Hele vejen igennem har kommunen ellers nægtet at se nærmere på 
lovligheden af fyringerne. Men Sviths grundige arbejde og overvældende 
mængde artikler gjorde det til sidst umuligt for kommunen modstå presset. 
Så derfor kan samtlige fyrede medarbejdere nu se frem til at få rimeligheden 
og lovligheden af deres fyringer vurderet igen. 
 
Var det ikke for Svith ville denne sag aldrig være kommet til offentlighedens 
kendskab, og Claus Pedersen ville 
stadig have drevet sit terror og svindel-regime i kommunen. 
Selv om kommunen gentagne gange har forsøgt at lægge hindringer i vejen 
for Svith har han gravet videre og 
formået at få hele sandheden frem i lyset.  



Det er forbilledligt journalistisk arbejde, og det er skoleeksemplet på, hvordan 
den slags skal gøres.  
 
Sviths artikelserie har haft omfattende konsekvenser for kommunen, der ud 
over at fyre flere folk nu har ændret procedure på en lang række områder, så 
hele den måde, forvaltningen i dag ledes, er markant anderledes, end før 
Morten Svith begyndte sine afsløringer. 
Samtidig har serien betydet oprejsning for en række mennesker, der følte sig 
hængt ud som uduelige efter fyringerne. 
 
Alt i alt har Morten Svith leveret fremragende journalistisk arbejde, og han bør 
afgjort være et oplagt emne som modtager af årets Cavling pris. 
 
Bedste hilsner 
Jan Schouby, chefredaktør Århus Stiftstidende 
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