
 

Indstilling til Cavling-prisen 2016: 

”Skjulte penge” 
af Carl Emil Arnfred og Chris Kjær Jessen 

 

Den undersøgende, journalistiske bog ”Skjulte Penge” har afsløret, hvordan partistøtteloven systematisk 

bliver omgået og brudt af flere af landets toppolitikere. Bogen afdækker hidtil ukendte netværk og 

økonomiske relationer mellem magthavere og pengestærke donorer og giver dermed læseren et unikt 

indblik i, hvilken rolle penge i millionklassen spiller i moderne dansk politik. 

Bogen illustrerer, hvordan store beløb til politikere i Danmark kan gøre en forskel. At man trods 

demokratiske idealer om én mand – én stemme i flere eksempler som minimum kan købe sig til tæt 

kontakt til flere af landets politikere. Ved hjælp af særdeles researchkrævende, rekonstruerede forløb tager 

de to journalister læseren med ind bag de lukkede døre i de såkaldte pengeklubber og kaster nyt lys over 

millionbeløb fra industrien, landbruget, fagbevægelsen og andre særinteresser. 

Over 12.000 siders aktindsigt fra over hundrede forskellige instanser sammenholdt med hundredvis af 

interviews med donorer, politikere og baglandsfolk har samtidig betydet, at de to journalister har kunnet 

gravet dybere i dette felt end nogle andre journalister. Arbejdet illustrerer, at der ikke blot er tale om 

enkeltstående fejl, men om mere systematisk omgåelse af lovgivningen udøvet af flere af de mennesker, 

som selv lovgiver om de demokratiske spilleregler. 

”Skjulte Penge” er den første bog af sin art i Danmark. Den er kronen på værket af Carl Emil Arnfreds og 

Chris Kjær Jessens utrættelige arbejde med området gennem flere år og indeholder en række afsløringer, 

som sætter spørgsmålstegn ved graden af åbenhed og gennemsigtighed i vores demokrati: 

 

* At finansminister Claus Hjort Frederiksen og hans bagland brød loven, da beløb på ca. 400.000 kroner fra 

en hemmelig pengeklub aldrig blev oplyst til offentligheden.  

* At tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og hendes bagland brød loven ved ikke at oplyse 

offentligheden og vælgerne om et større kontant beløb fra pengeklubben Business Forum Kolding. 

* At private donorer bruger de hemmelige pengeklubber til at omgå skatteloven 

* At de største donationer til partierne er langt større end det hidtil er blevet beskrevet i dansk politik. 

Donorer som Dansk Industri giver helt op mod 20 mio. kr. til partierne ved hvert valg. 

* At public affairs-bureauer spiller en aktiv rolle i pengeindsamlingen og i flere tilfælde hjælper deres 

kunder med at donere penge til politikere som led i deres lobbyvirksomhed på Christiansborg. 

* At millionerne stadig flyder fra LO-fagbevægelsen til Socialdemokratiet og venstrefløjen, selv om det 

siden 2002 officielt har forlydt, at LO ikke længere støtter partierne økonomisk. 

* At borgerlige politikere de seneste år har modtaget over en kvart million kroner fra tobaksrelateret 

industri i Danmark samtidig med, at flere af politikerne eksempelvis har talt imod et rygeforbud på skoler 

og institutioner. 

* At Dansk Folkeparti trods forvisning om, at partiet ikke modtager store bidrag, har modtaget fem 

millioner kroner fra en hidtil ukendt rigmand fra Canada. 

 

Afsløringerne har fået en række konkrete konsekvenser. Flere partier har som en direkte konsekvens af 

sagerne øget gennemsigtigheden omkring deres sponsorer, og efter to årtiers stilstand barsler regeringen i 

øjeblikket med et udspil til nye partistøtteregler i erkendelse af, at Danmark har langt mindre åbenhed om 

pengestrømmene end de lande, vi normalt sammenligner os med. Derudover er flere politikere og deres 

lokalorganisationer blevet meldt til politiet. Flere af sagerne er primært blevet skrinlagt på grund af meget 

korte forældelsesfrister i partistøttesager.  

Carl Emil Arnfred og Chris Kjær Jessen har i demokratiets tjeneste løftet en af de allersværeste opgaver 

indenfor den journalistiske genre og fortjener derfor at blive tildelt Cavling-prisen 2016. 
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