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Indstilling af den hemmelige partistøtte til Cavlingprisen 

Danmark er et af de lande i Europa, hvor der er mindst gennemsigtighed om de økonomiske 

pengestrømme til politikerne. Derfor er det af afgørende betydning for vores demokrati, at vi har 

journalister, der afdækker den lukkede kultur på dette område. Særligt i et valgår, hvor vælgerne har 

krav på at kende identiteten af magthavernes store donorer. 

I en serie artikler om ulovlig og hemmelig partistøtte har to journalister brugt den undersøgende 

metode til journalistik af den absolut bedste og vigtigste slags og påvist misbrug af offentlige 

partistøttemidler, hemmeligholdelse af store pengedonorer og et politisk parti, der tilskynder til 

skattesnyd for egen vindings skyld.  

Gennem aktindsigter, omfattende research og grundigt kildearbejde er det lykkedes for 

journalisterne Carl Emil Arnfred og Sebastian Stryhn Kjeldtoft at afdække en stribe eksempler på 

hemmeligholdt økonomisk støtte til flere centrale politikere i Danmark. 

Journalisterne har afsløret: 

Ulovlig partistøtte til Venstre 

På baggrund af aktindsigter og kilder internt i partiet afdækkede journalisterne, hvordan Venstre 

har misbrugt over 200.000 offentlige kroner. Pengene, som var øremærket politisk arbejde, havde 

partiets store midtjyske afdeling brugt på bl.a. at afdrage på foreningens gæld. 

Historisk straf til Venstre 

Efter en stribe artikler i Politiken blev Venstre som det første parti i danmarkshistorien straffet for 

at have brudt partistøtteloven. Under strafansvar havde V-ledelsen i Region Midtjylland forsikret 

om, at partiet ikke havde modtaget ét eneste beløb fra private donorer over 20.000 kroner. 

Politikens aktindsigter viste imidlertid, hvordan 16 pengebeløb over 20.000 kroner til bl.a. Kristian 

Jensen og Inger Støjberg ikke var blevet indberettet. 

Hemmeligholdte pengedonorer 

Selv om loven har bestemt, at vælgerne har krav på at kende navnet på donorer af beløb over 20.000 

kroner til landets politikere, hemmeligholdt V-profilerne Britt Bager og Marcus Knuth identiteten 

på to af deres største donorer. Britt Bager modtog 100.000 kroner fra en virksomhedsejer overført 

gennem fem selskaber. Folketingsmedlem Marcus Knuth modtog 40.000 kroner fra 

erhvervsmanden Fritz Schur ligeledes fordelt i flere portioner. Politiet efterforsker nu sagerne. 

Nye Borgerliges skattefidus 

Journalisterne afdækkede, hvordan Nye Borgerlige op til folketingsvalget vildledte sine donorer om 

skattereglerne i et forsøg på at tiltrække flere penge. I artiklerne fik vi et sjældent indblik i, hvordan 



Pernille Vermunds parti maskerede sin pengeindsamlende erhvervsklub til at være en 

”interesseorganisation”, mens den i realiteten samlede penge ind til Nye Borgerliges valgkamp. 

Samtidig afdækkede journalisterne, hvordan Nye Borgerlige opfordrede og rådgav private firmaer til 

at købe Nye Borgerlige-annoncer og trække beløbet fra i skat. 

Uro om pengebeløb til Alternativet 

De to journalister afdækkede, hvordan donationer på 100.000 kroner til Alternativets 

folketingskandidat Theresa Scavenius fra bl.a. den tidligere Goldman Sachs-finansmand Hans 

August Lund skabte stor intern uro i partiet, da Alternativets politik er helt at eliminere 

pengedonationer til danske politikere. 

Artiklerne har fået en række konsekvenser: 

- Venstre i Region Midtjylland valgte af egen drift at tilbagebetale 214.000 kroner til regionen, da 

politiet begyndte at undersøge sagen på baggrund af Politikens artikler. 

- Tidligere politisk ordfører og nuværende statsrevisor Britt Bager og V-folketingsmedlem Marcus 

Knuth blev anmeldt til politiet for brud på partistøtteloven. Sagerne efterforskes nu af politiet. 

- Den tidligere formand og kasserer for Venstre i Region Midtjylland trak sig som følge af sagerne 

om manglende indberetning. 

- Nye Borgerlige erkendte at have vildledt sine donorer, korrigerede sin rådgivning og ændrede sin 

opfordring på partiets hjemmeside. 

- Flere politiske partier har på baggrund af Politikens artikler krævet en stramning af 

partistøtteloven og oprettelsen af et uafhængigt kontrolorgan. Sagen skal behandles i den 

nuværende folketingsperiode, da en bred vifte af partier i Folketinget vil rejse spørgsmålet på ny. 

Artiklerne står på skuldrene af journalisternes årelange arbejde med afdækning af hemmelig og 

ulovlig partistøtte. Uden deres indgående kendskab til området, og Carl Emil Arnfreds forudgående 

arbejde med bogen ”Skjulte Penge”, ville afdækningen ikke have været mulig.  

På den baggrund indstiller jeg hermed Carl Emil Arnfred og Sebastian Stryhn Kjeldtoft til landets 

fornemste journalistiske pris. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Morten Frich 

Souschef, Politiken 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
INDHOLD 
 
 
NOVEMBER 2018 

Nye Borgerlige på sponsorjagt: Vildleder pengedonerer om skattefradrag før valget (18. november 2018) 

´´En interesseorganisation kan du kalde det (18. november 2018) 

Autofirma trak partisponsorat fra i skat (22. november 2018) 

 

MARTS 2019 

Venstre straffes for at skjule penge (11. marts 2019) 

Venstre tilbagebetaler over 200.000 kroner i partistøtte (11. marts 2019) 

Partistøtteloven: Sagerne står i kø (Pol.dk 11. marts 2019) 

Venstre-toppolitiker fik hemmelig donation på 100.000 kroner (14. marts 2019) 

6 finter: Sådan kan politikerne omgå partistøtteloven(pol.dk 14. marts 2019) 

Donation skaber uro i Alternativet (16. marts 2019) 

Alternativet vil forbyde alle donationer over 1.000 kroner – bare ikke endnu (16. marts 2019) 

Venstre åbner for gentagelse af Britt Bager-sag (22. marts 2019) 

V-profil fik hemmelig donation af Fritz Schur (30. marts 2019) 

Schur-penge løftede Knuths valgkamp (30. marts 2019) 

 

APRIL 2019 

Venstres hemmelighedsfulde donor har før flyttet penge i det skjulte (1. april 2019) 

Juraprofessorer: Donorfinte til Venstre-politikere er ulovlig (10. april 2019) 

Simon Emil Ammitzbøll-Bille ønsker større åbenhed om støtte til partierne (10. april 2019) 

Enhedslisten politianmelder Venstre-folk for såkaldt donofinte (pol.dk 10. april 2019) 

Avis: Intern mail viser Venstres bekymring efter Politiken-afsløringer (pol.dk 12. april. 2019) 

 

 

 


