
 

 

 

Hermed indstiller vi Anders-Peter Mathiasen til Cavlingprisen for hans arbejde med 
Dong-sagen, der har givet offentligheden et opsigtvækkende indblik i den lukkede 
salgsproces omkring den danske statsvirksomhed.  
Senest satte hans offentliggørelse i september af lækkede, hemmelige planer fra 
Dong atter lys på sagen og medførte, at det nu er blevet en affære som Rigsrevisio-
nen skal undersøge — trods stærke politiske ønsker om at få Dong-sagen lukket 
ned. 
At omstændighederne omkring milliardhandelen med Goldman Sachs stadig lever 
og kan vække kvalificeret opmærksomhed skyldes Anders-Peter Mathiasen, der 
har afdækket historien skarpt i forskellige medier og på flere platforme siden Dong-
salget blev vedtaget af Folketinget i 2014. 
Anders-Peter Mathiasens seneste arbejde — sammen med journalist Erik Valeur — 
har som sagt medført, at Rigsrevisonen er sat på sagen. 
 
Historien er velkendt. Staten solgte i 2014 en del af sit ejerskab af Dong til blandt 
andet den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs, der købte 19 procent af 
aktierne under stor politisk diskussion om pris og rimelighed. Salget var nødvendigt 
for at sikre Dongs overlevelse, og der var ikke andre muligheder, lød det fra den 
daværende finansminister Bjarne Corydon. 
Efterfølgende kom Anders-Peter Mathiasen dybt ind i kulisserne og fandt oplysnin-
ger og vidneudsagn der satte kvalificeret spørgsmål ved ministerens argumenter. 
Der var der andre bud og andre bydere, og måske var Dong knapt så “nødlidende” 
som ministeren hævdede. 
Dette blev sat i perspektiv, da Dongs værdi steg eksplosivt efter handelen og det på 
bare halvandet år lykkedes Goldman Sachs at tjene omkring 12 milliarder kroner på 
sit medejerskab af den danske statsvirksomhed. 
Under salgsprocessen i 2013 blev virksomheden vurderet historisk lavt til 31,5 milli-
arder kroner. Da selskabet kom på børsen i sommer, var værdien mere end tredob-
let, idet prisen nu stod til mere end 100 milliarder kroner. 
Dette påviste Anders-Peter Mathiasen tidligt ville ske, hvilket sætter alvorlige 
spørgsmålstegn ved seriøsiteten af den politiske beslutningsproces i sagen. 
Hans - og Erik Valeurs - afsløring af “Dong-papers” i netavisen Føljeton har nu do-
kumenteret, at der allerede lå gennemarbejdede planer i Dongs hovedkvarter fra 
selskabets tidligere ledelse, der kunne få selskabets værdi til at vokse eksplosivt. 
Men oplysningerne kom ikke frem under den politiske behandling af salget til Gold-
man Sachs og er stadig unddraget offentlig indsigt. 
   
Dong-salget fandt sted efter at den danske offentlighedslov var blevet strammet. Al-
ligevel er det lykkedes Mathiasen at vride et væld af informationer ud af det tilgæn-
gelige stof, finde nyt og kombinere det på en måde, der har givet offentligheden et 
langt mere dystopisk billede end det officielt vedtagne. 
Ingen af Anders-Peter Mathiasens konkrete oplysninger er blevet tilbagevist af Fi-
nansministeriet eller nogen anden myndighed — til gengæld har Dongs presseaf-
deling generelt afvist kritikken med, at journalisten har “misforstået” sagen. 
 
Nogle journalistiske historier giver sig selv, andre skal tages med tang og bulldozer. 
Anders-Peter Mathiasens arbejde med Dong har været second-to-none og kan 



 

 

sammenlignes med den indsats, Nils Ufer og Alex Frank Larsen i 1980’erne gen-
nemførte omkring Tamilsagen.  
 
Det er lykkedes ham at skabe mere end almindelig seriøs opmærksomhed omkring 
en sag, hvor der officielt ikke er noget at komme efter. 
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