
Til Cavlingkomiteen: 
 
Misbrug af EU-midler 

 
Jeg vil gerne indstille journalisterne Per Mathiessen, Ekstra Bladet/Christiansborg, og Ole Vigant Ryborg, 
Danmarks Radio/Bruxelles for deres ved- og underholdende afsløringer af Morten Messerschmidt og Dansk 
Folkepartis misbrug af EU-midler. 
Historien har udviklet sig kontinuerligt gennem 2016, og som et rødløg er der skrællet lag på lag af foran de 
undrende læsere, lyttere og seere. Flere gange har man som borger fået det indtryk, at historien havde 
fundet sin afslutning og sin(e) skurk(e). Men journalisterne Ole Ryborg og Per Mathiessen har med flid og 
journalistisk styrke gravet dybere ned i substansen og bragt ny viden frem. 
Historien har vist sig at have fatale konsekvenser for en række navngivne politikere og mindst ét politisk 
parti, ligesom magtforholdene i dansk politik er forrykket henover sommeren og efteråret. Fremtiden vil 
vise, om der kommer et kriminelt efterspil. 
Afsløringerne i Ekstra Bladet og Danmarks Radio har for mig at se den unikke karakter, at de ikke er gødet 
og kultiveret i en journalistisk gravegruppe eller dukket tilfældigt op via papkasser fulde af bilag. Historierne 
er kommet til verden via journalistisk flid og energi. Det er således en hyldest til den hårdarbejdende og 
insisterende nyhedsjournalist, der bare nægter at slippe sin historie, blot fordi magthaverne påstår, at alt er 
lagt frem og undersøgt til bunds. 
Ole Ryborg og Per Mathiessen er vel to af de mest hædrede journalister gennem de seneste år – og med 
rette. Når man læser begrundelserne fra prisuddelingerne ved Den Berlingske Fonds Journalistpris, Årets 
Victor, Münster-prisen, mv., som de to er blevet hædret med de seneste to år, så bliver der sjældent brugt 
større ord, end at de som journalister repræsenterer god og professionel journalistik. Jeg er så ikke bange 
for at hæfte synonymer som pågående, underholdende, skarpe, solide og hæderlige på også. 
Jeg ved godt, at mediebilledet i dag er konstrueret sådan, at det kan være svært i en bred nyhedshistorie at 
trække en eller to journalister frem som dem, der afslørede Morten Messerschmidt og Dansk Folkepartis 
misbrug af EU-midler. Både DR og Ekstra Bladet har så mange platforme, at flere af Per Mathiessen og Ole 
Ryborgs kollegaer på de to mediers politiske redaktioner og netredaktioner med rette burde få læst deres 
navne op fra talerstolen i Nationalmuseets festsal den 6. januar 2017. 
Men når jeg koger ind og destillerer, står jeg tilbage med netop de to navne: Per Vigant Ryborg og Per 
Mathiessen. 
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