
Cavlingprisen 2016 bør gå til Per Mathiessen, Ekstra Bladet af to grunde. 

I særdeleshed for at have afsløret Dansk Folkepartis misbrug af EU-midler. Og i almindelighed for 

gennem de seneste år at have flyttet graver-journalistikken ind på Christiansborg. 

Per Mathiessen har i år dokumenteret, hvordan DF’s daværende leder i Europa-Parlamentet, 

Morten Messerschmidt, og hans allierede i strid med reglerne har kanaliseret store summer fra EU-

systemet til DF’s arbejde i Danmark.  

Herudover er EU-midler fra fondene ’Meld’ og ’Feld’ blevet brugt til at finansiere politiske venners 

rejser og ophold i Bruxelles, fiktive konferencer med mere. 

Afsløringen fandt sted ved gennem et særligt initiativ at skaffe sig adgang til fortroligt materiale 

omkring fondene. Per Mathiessen har utrætteligt gravet i sagen, der begyndte med Rikke 

Karlssons farvel til DF i oktober 2015 og foreløbig har ført til Morten Messerschmidts fald som 

leder af partiets EU-gruppe samt hans udelukkelse fra Dansk Folkepartis øverste ledelse.  

Mathiessens afsløringer af fiktive konferencer, private rejser og proforma-bestyrelser fyldt med 

stråmænd er opnået via research i bl.a. Frankrig, Belgien, Luxembourg og Polen. Og afsløringerne 

har ikke blot udstillet Dansk Folkeparti og EU-parlamentariker Morten Messerschimdt. De er også 

kommet helt bag på Europa-Parlamentets Generalsekretariat og revisionsfirmaet Ernest & Young, 

der skulle føre tilsyn med ’Meld’ og ’Feld’. 

EU’s egen undersøgelsesinstans, OLAF, er følgelig blevet sat på sagen som konsekvens af 

Mathiessens journalistik. 

Siden Per Mathiessen begyndte som politisk reporter på Ekstra Bladet i 2013, har han i det hele 

taget formået at udfolde den undersøgende journalistik på Christiansborg på et meget højt niveau. 

Mathiessen var bærende kraft i afsløringen af GGGI-sagen, hvor Venstres formand, Lars Løkke 

Rasmussen, på vegne af en miljø- og udviklingsorganisation foretog luksusrejser på 1. klasse. Det 

var Mathiessen også i sagen om Løkke Rasmussens tøjbilag, hvor utilfredsheden i Venstre over 

formandens tøjkøb for partiets penge blev så stor, at han var meget tæt på at miste 

formandsposten i sommeren 2014. 

Det er Per Mathiessens journalistiske vandmærke, at han via sin faglige uangribelighed og 

grundighed blotlægger sager, der i indhold godtgør journalistikkens indiskutable demokratiske 

berettigelse: At påpege forskelle på ord og handling. På det talte og det gjorte. Dansk Folkeparti 

har i årevis talt om spild og svindel med EU-penge. Lars Løkke Rasmussen har i årevis talt om 

personlig ansvarlighed og at vende hver en krone. 

De enkeltes sagers prægnans, betydning og udbredelse taler for sig selv. Lagt sammen står de 

som uomgængeligt vidnesbyrd om, at Per Mathiessen den journalistiske personifikation af den 

socialdemokratiske nestor, Erling Olsens, ord: ’Det er smudspressen, der holder demokratiet rent.’ 

Med venlig hilsen 

Poul Madsen, Karen Bro, Mads Kastrup og Steen Larsen, Ekstra Bladet 

 



 


