
Kære Cavling-komité, 

 

Vi indstiller hermed Simon Bendtsen, Eva Jung og Michael Lund, Berlingske, til Cavlingprisen 2018 for deres 

artikelserie om bankers medvirken til hvidvask, og især deres afdækning af omfattende hvidvask-aktiviteter 

i Danske Banks filial i Estland. 

Simon Bendtsen, Eva Jung og Michael Lund lever efter vores opfattelse på fornemmeste vis op til kravet om 

at have udvist en særlig grad af initiativ og talent. 

Afdækningen af Danske Banks hvidvask-skandale i Estland tog udgangspunkt i Berlingskes deltagelse i et 

internationalt journalistisk samarbejde via organisationen Organized Crime and Corruption Reporting Pro-

ject (OCCRP), der havde skaffet adgang til et meget omfattende datamateriale for pengeoverførsler foreta-

get af en række banker på vegne af kunder. 

Det førte blandt andet til afsløringer af, hvordan eksempelvis regimet i Aserbajdsjan gennem flere år sendte 

betydelige beløb til politikere og embedsmænd i Europa, samt til en række anonyme skuffeselskaber place-

ret i skattely. Penge, som blandt andet blev overført via Danske Banks filial i Estland. 

Men de tre journalisters afdækning bygger på meget mere end et læk og et internationalt samarbejde. Si-

den fik Simon Bendtsen, Eva Jung og Michael Lund adgang til endnu mere detaljerede bankdata på Danske 

Bank, adgang til vigtige interne dokumenter og mulighed for at interviewe en anonym whistleblower, der 

senere i forløbet stod frem som tidligere chef for Danske Markets i Baltikum. 

Lag for lag – og med beundringsværdig vedholdenhed - dokumenterede de tre journalister store hvidvask-

problemer i Danske Banks estiske filial, og hvordan bankens topledelse overhørte talrige advarsler og først 

sent greb ind.  

I begyndelsen forsøgte Danske Bank at bagatellisere Berlingskes artikler, men i september 2017 meddelte 

banken, at man ville bede et eksternt advokatfirma om at undersøge Berlingskes påstande. Bankernes vagt-

hund, Finanstilsynet, granskede ledelsens håndtering af sagen og rejste uhørt hård kritik for ledelsessvigt i 

maj 2018. 

Advokatrapporten fra Bruun & Hjejle blev præsenteret af banken den 19. september 2018. Den godt 200 

mio. kr. dyre undersøgelse bekræftede alle hovedpåstande i Berlingskes artikelserie om hvidvask-sagen og 

fastslog, at banken havde foretaget pengeoverførsler fra sin estiske filial på i alt 200 mia. euro, eller 1.500 

mia. kr., mellem 2007 og 2015, hvoraf ”hovedparten” måtte anses som mistænkelige og dermed formodet 

hvidvask. 

De tre journalisters afdækning har været nærmest uhørt dagsordenssættende, og en række danske og in-

ternationale medier har gravet videre i sagen, som har trukket forsider over hele verden.  

Som en direkte konsekvens af Simon Bendtsen, Eva Jung og Michael Lunds journalistiske indsats har hvid-

vasksagen fået Finanstilsynets bestyrelsesformand, Henrik Ramlau-Hansen til at trække sig, lige som sagen 

har fået bankdirektør Lars Mørch og adm. direktør Thomas F. Borgen fra Danske Bank til at træde tilbage. 

Den 6. november 2018 meddelte bankens største aktionær, A.P. Møller Holding, at man kræver en ekstra-

ordinær generalforsamling, som skal vælge en ny formand og næstformand for bankens bestyrelse. 

Afdækningen af hvidvask-sagen har også ført til, at Danske Banks aktiekurs siden maj sidste år er mere end 

halveret, svarende til et værditab for aktionærerne på over 100 mia. kr., hvilket understreger sagens alvor. 



Det danske og estiske bagmandspoliti, de to landes finanstilsyn samt det amerikanske justitsministerium 

efterforsker fortsat sagen, hvilket kan resultere i milliardbøder og andre myndighedssanktioner over for 

Danske Bank. 

Endvidere har et bredt politisk flertal valgt at stramme den danske hvidvasklov, lige som Europa-Kommissi-

onen ønsker at styrke det fælles europæiske finanstilsyn som en direkte konsekvens af Berlingskes afslørin-

ger af Danske Banks hvidvask-sag. 

Berlingskes afdækning af Danske Banks hvidvask-sag har haft markant samfundsmæssig betydning. Sagen 

har givet skrammer i det danske omdømme, fået politikere til at finde uhørt fælles fodslag om at stramme 

bankreguleringen og vist os alle, at hvidvask ikke kun er et problem i fjerne lande, men også for Danmarks 

største bank.  

Vi er derfor ikke i tvivl om, at Simon Bendtsen, Eva Jung og Michael Lund bør tildeles Cavlingprisen for 2018.  
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