Indstilling af Peter Astrup, B.T., til Cavlingprisen for afsløringen af 3F-formandens
dobbeltliv

Per Christensen var den mægtigste tillidsmand i Danmark. Mere end en kvart million
medlemmer af 3F stolede på, at han havde den moral og integritet, der skulle til for at
repræsentere deres interesser. Men Per Christensen løj hver eneste dag.

I adskillige år levede han et dobbeltliv med to forskellige partnere, som ikke kendte
hinanden. Der var to sæt bonusbørn, to omgangskredse, to steder han sov om natten. Stort
set to af alting, som man finder i en normal tilværelse, men Per Christensens tilværelse var
alt andet end normal.

Og han gjorde det ikke bare en gang, men hele to gange. Med fire forskellige kvinder har
han levet et dobbeltliv, hvor han hver dag måtte lyve om hvor han var, hvad han lavede, og
hvem han var sammen med.

Per Christensen har også skaffet sig adgang til en lejlighed, som blev brugt til at dække over
bedraget. En lejlighed, som han fik af en boligforening, hvor mindst fire ud af fem
medlemmer af bestyrelsen er 3F-medlemmer. 3Fs advokat har også ringet til en af
kvinderne, hvilket hun oplevede som et forsøg på at stoppe hende i at gå til pressen.

De løgne, som Peter Astrup afslørede i B.T., var ufattelige.

Fire dage efter afsløringen måtte Per Christensen forlade 3F. Han havde mistet 3Fs
hovedbestyrelses tillid. Siden fulgte flere andre afsløringer i kølvandet på fagbossens fald.

Peter Astrup arbejdede i flere måneder på historien og måtte bruge alle de redskaber, som
han har lært i tyve år som journalist, samt nogle nye, så den vigtige og nødvendige historie
om Danmarks stærkeste fagboss kunne komme frem.

Peter Astrup har arbejdet med kilder, som i sagens natur, var meget varsomme med at stå
frem og nervøse for de konsekvenser, som det kunne have for dem.

Med sin troværdighed og empati vandt han kildernes tillid og fik adgang til dybt personlige
informationer, billeder og sms-beskeder, som dokumenterede historien. Han gjorde det klart
for kilderne, hvad der skulle bruges for at lave historien, men pressede dem aldrig unødigt.

Astrups historie er muligvis den længste artikel i B.T.s historie. Den er uhyre velskrevet. Den
er sober, præcis og konkret. Der er ingen svulstige beskrivelser eller overdramatiske
sætninger. Han har ladet virkeligheden tale for sig selv.

Peter Astrup fortjener Cavlingprisen for sit fremragende arbejde.

