
 

 

 

Indstilling af DR-journalisterne Thomas Svaneborg, Niels Fastrup og Mads Ellesøe for tre års 
gravearbejde, der førte til dokumentaren "Mændene der plyndrede Europa" og en samlet 
international afsløring af den måske største bedragerisag i verdenshistorien   

Udbytteskattesagen, hvor Skat er blevet lænset for svimlende 12,7 milliarder og udbetalte pengene i 
blinde, er blandt de alvorligste økonomiske skandaler i Danmarkshistorien. Et ufatteligt svigt af 
myndighederne. Og en helt ubegribelige omfattende og grov kriminalitet af de internationale 
bagmænd, der står bag milliardkuppet. 

Men sagen er i virkeligheden langt grovere og langt alvorligere. Det er ikke kun Danmark, der er 
ramt af denne form for svindel, der underminerer velfærdssamfundet. Det meste af Europe er ramt. 
Og det var ikke kun nogle få, dubiøse bagmænd, der udførte det enorme kup: Det var en hel 
industri, et organiseret netværk af finansfolk og storbanker i særligt London og Frankfurt, der i 
årevis lænsede statskasser fra Norge over Danmark og Tyskland til Spanien i syd for anslået 410 
milliarder kroner. Det hele fandt sted, mens myndighederne så mere eller minder passivt til og 
undlod at advare hinanden, hvilket gav bagmændene og bankerne frit spil. 

Alt det ved vi nu takket være Thomas Svaneborg, Niels Fastrup og Mads Ellesøes ekstraordinære 
og beundringsværdige journalistiske indsats. Thomas Svaneborg og Niels Fastrup har siden august 
2015 – da Skat gik ud med nyheden om den danske del af svindlen – gravet i den omfattende sag, 
og det er takket være dem, at vi i dag ved, at den hovedmistænkte i den danske sag er finansmanden 
Sanjay Shah i Dubai, at skattemedarbejderen Sven sad alene og udbetalte de mange milliarder, og at 
svindlen involverer finansfirmaer i London og amerikanske velhavere. En indsats, der blandt andet 
resulterede i DR1-dokumentaren ”Milliardkuppet” i 2016 samt adskillige indslag i 21Søndag, TV 
Avisen m.m.  

I sensommeren 2017 allierede DR-journalisterne sig med tyske kollegaer og opbyggede sammen 
med dem cumex-files-samarbejdet, der omfatter 19 medier i 12 lande i Europa, blandt andet ARD, 
Die Zeit, Le Monde, Reuters, El Confidencial, SVT og YLE. Det skete, for at kunne afdække det 
samlede, strukturelle omfang af svindel og bringe sandheden ud til omkring 400 millioner 
europæere berørt af bedrageriet. Siden juni i år har Dagbladet Politiken også været en del af 
kredsen.  

Den samlede internationale afsløring, der blev skudt i gang den 18.10.2018 over det meste af 
Europa, har udløst en storm af forargelse og politiske fordømmelser fra blandt andre statsminister 
Lars Løkke Rasmussen og EU’s skattekommissær Pierre Moscovici, debat i EU-parlamentet og 
krav om øget internationalt samarbejde, indgreb mod finanssektoren og oprettelsen af et ”finansielt 
FBI” i EU. 

Mads Ellesøe har været med på projektet siden november 2017 og er instruktøren bag ”Mændene 
der plyndrede Europa”. For mens skandalen i sit omfang er næsten uforståeligt, så er selve 
substansen også tæt på uforståelig, da den er så teknisk avanceret, at den kan være svær for den 
almindelige dansker at forholde sig til.  

  



 

 

 

Mads Ellesøes filmiske arbejde løftede historien fra skrivebordsjournalistik og regneark til en 
gribende dokumentar, hvor seerne får mulighed for at forstå de mennesker og den ideologi, 
der driver bagmændenes handlinger. Dokumentaren havde et meget højt visuelt niveau og var med 
sin karakterdrevne og sceniske fortælling en nyskabelse indenfor genren. Samtidigt formåede den at 
formidle det svære budskab på en måde, så også helt almindelige danskere kunne blive engagerede 
og forstå det.  
Samlet er der åbenlyst tale om et journalistisk arbejde af så stor vigtighed, grundighed og kvalitet. 
Det fortjener årets Cavlingpris, da gravemetoderne, formidlingen såvel som ihærdigheden er 
forbilledligt for nuværende og fremtidige generationer af journalister. Det er den vedholdende og 
systematiske indsats for kontinuerligt at løfte researchen og historien til nye højder, der fortjener en 
særlig anerkendelse, og derfor er det journalisternes arbejde med afsløringerne i hele perioden fra 
2015 til 2018, vi indstiller. 
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