
Indstilling til Cavling prisen 2018: ’De perfekte vidner’ 

  

Hermed indstilles journalist Frederik Brun Madsen fra DR Dokumentar til Cavling-Prisen 2018 for hans 

fremragende og systematiske afdækning af anklagemyndighedens dobbeltspil i Danmarkshistoriens største 

retssag mod pushere fra Christiania, Operation Nordlys. 

83 personer blev i sagskomplekset idømt tilsammen 220 års fængsel, men Frederik Brun Madsen afslørede i 

DR1 Dokumentaren ’De perfekte vidner’, hvordan anklagemyndighed og politividner i hemmelighed havde 

koordineret og aftalt politifolkenes vidneudsagn. Udsagn, som var medvirkende til at sende pusherne 

mange år i fængsel. 

  

Da Frederik Brun Madsen indledte sit gravearbejde, var sagen kort forinden blevet suspenderet i retten på 

grund af en mistanke om, at anklageren havde haft tæt kontakt med de centrale vidner. Men omfanget af 

sagen kom først for dagen i DR Dokumentaren ”De perfekte Vidner”, hvor Frederik Brun Madsen på 

baggrund af et lækket materiale på flere tusinde sider kunne fremlægge helt nye oplysninger - oplysninger, 

som rystede såvel offentlighed som alle uafhængige eksperter og jurister, ja, hele retsvæsenet. 

Afdækningen krævede analyse og samkøring af 1000vis af dokumenter, men arbejdet betalte sig. 

Dokumenterne, som Frederik Brun kunne offentliggøre, viste, hvordan anklager og vidner havde aftalt, 

hvad der skulle siges under vidneafhøringer i retten – og dermed blev der stillet alvorlige spørgsmålstegn 

ved, om de anklagede havde fået en fair rettergang. 

  

Efter DR1 Dokumentaren har dommerne i Østre Landsret indstillet, at retssagerne mod de dømte skal gå 

om. 

  

’De perfekte vidner’ rejser en række principielle spørgsmål om anklagedes retssikkerhed og 

anklagemyndighedens rolle i det danske samfund. Statsadvokaten har i sagen tiltalt en senioranklager for 

flere forhold af tjenestemisbrug og pligtforsømmelse, herunder forsøg på medvirken til afgivelse af falsk 

forklaring for retten, hvor 11 pushere blev dømt. 

Sagen fik sin foreløbige kulmination, da anklageren i retten på Frederiksberg i starten af november, 10 

måneder efter dokumentaren,  erklærede sig skyldig i tjenestemisbrug og skyldig i at medvirke til falsk 

forklaring. 
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