
Matias Seidelin, Mads Nilsson, Troels Kingo och  Bo Elkjær har gjort ett imponerande arbete, som 
jag ärligt talat tror att få journalister skulle kunna hantera. 

 
I deras fall handlar det inte bara om att de granskat dokument från en myndighet, och satt sig in i 

något för allmänheten okänt. De har också plockat fram helt nytt material. För alla okänt. Jämfört 
rådata, och gjort undersökningar som av allt att döma sträcker sig djupare än vad danska myndigheter 
själv har gjort. 

De visar på stor noggrannhet, envishet och kunnande. Egenskaper som är kanske viktigare än 
någonsin att hylla i dagens medielandskap. 

Att ta sig an en sådan här granskning kräver mod på många sätt. Mod att argumentera för att bra 
journalistik måste få ta tid, mod att ta sig an något så svårt att det när som helst skulle kunna fall, och 
mod att konfrontera människor med ett stort dokumenterat våldskapital. Också det är en egenskap att 
lyfta fram hos det här starka teamet. 

 
Och hur kommer det sig att jag har insyn i det här då? 

Förutom att ha tagit del av deras fantastiska publiceringar, har jag också jobbat nära teamet under 
perioder. 

Våren 2017 granskande jag brett olika typer av terrorfinansiering som sunniextremister använder sig 
av i Sverige. I kartläggningen hade jag plockat ut över 200 centrala personer, vars olika sätt att samla 
finansiering skulle kunna ligga till grund för en hel bok. Metoderna var många, och byttes ofta ut när 
myndigheter kom de på spåren. Men en sak återkom hela tiden – det var de omfattande 
momsbedrägerierna. 

När jag dessutom såg att flera av de spåren ledde till Danmark tog jag kontakt med DR, och jag blev 
ihopkopplad med det här teamet som då redan satt på en liknande granskning, men med de 
uppseendeväckande kopplingarna till terrorcellen i Melilla. 

För att se hur många kopplingar mellan våra granskningar det fanns fick jag snabbt försöka mig 
sätta mig in i deras research, liksom de i min. Det här var mindre än två månader innan publicering. 
Och jag kan efter det ärligt säga att de tiotusentals sidor material, och egna undersökningar som de 
arbetat med är ett av de mest imponerande källmaterial jag tagit del av . Så återigen: 

Mina starkaste rekommendationer är att belöna Matias Seidelin, Mads Nilsson, Troels Kingo och  
Bo Elkjær för deras arbete. 
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