København d. 3. november 2021

Jeg vil gerne indstille journalisterne Kasper Thomsen, Trina Rosenberg Larsen, Ketil Alstrup Johansen og
Morten Spiegelhauer for deres dækning af højhusskandalen, og særligt programmet ”Operation X:
Milliardæren og den døde direktør” til Cavling prisen 2021.
Entreprenøren Bach Gruppens storstilede højhusbyggeri, Njals Tårn, er blevet omdrejningspunkt for en af
Danmarkshistoriens største byggeskandaler, efter byggeriet blev politianmeldt i foråret 2020. Fundamentet
under det 86 meter høje byggeri er støbt af en alt for dårlig beton i strid med ingeniørernes beregninger og
byggetilladelsen og har ”chokeret”, ”rystet” og ”skræmt” både eksperter og resten af dansk byggeri.
Sagen er blevet beskrevet i flere medier, herunder bl.a. Berlingske, Ekstra Bladet og Ingeniøren, hvor Bach
Gruppens forklaring på den skandaløse beton har været, at de er blevet ført bag lyset af en leverandør fra
egen koncern, BG Beton, som af egen drift skulle have blandet genbrugsmaterialer i betonen, og på den
måde gjort den alt for dårlig. Direktøren for BG Beton, Henrik Steffensen, kunne ikke besvare
beskyldningerne, da han døde i en trafikulykke undervejs i byggeriet.
Gennem ihærdig journalistisk research lykkes det ovennævnte journalister at bringe historien videre. Ifølge
centrale kilder fra byggepladsen var det nemlig ikke den afdøde direktørs ordre at blande
genbrugsmaterialer i betonen. Ifølge kilderne kom den ordre fra Bach Gruppens øverste ledelse - navnlig
stifter og bestyrelsesformand, milliardæren Finn Bach.
Samtidig har journalisterne bragt andre kritisable forhold vedr. andre af Bach Gruppens byggerier frem.
Mest iøjnefaldende at Bølgen, det ikoniske byggeri i Vejle, ikke er bygget i overensstemmelse med
byggetilladelsen, og dermed i strid med reglerne. Ifølge eksperter betyder det, at der ikke er dokumenteret
sikkerhed for byggeriet. Men også at Bach Gruppen har bygget flere parkeringskældre med forkert og dårlig
beton. Højhuset på Amager, Bølgen i Vejle og p-kældrene i Viborg er nu ved at blive undersøgt nærmere af
eksperter, som indtil nu er kommet frem til, at de bærende elementer i såvel højhuset, Bølgen og flere af
parkeringshusene i Viborg, skal forstærkes med nye konstruktioner. Afsløringerne har samtidig dannet
grobund for stor politisk debat om reglerne for godkendelse og kontrol med store byggerier.
Journalisterne har således ikke alene afdækket en af historiens største byggeskandaler, men også bidt sig
fast og bragt en tæt beskrevet historie langt videre end andre, og har samtidig formidlet en svær, teknisk og
tung historie om beton-recepter, trykstyrker og konstruktionsteknik på en letforståelig - og til tider endda
humoristisk - måde, uden på nogen måde at gå på kompromis med seriøsiteten og den store alvor i sagen.
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