INDSTILLING AF NICOLAJ VORRE TIL CAVLINGPRISEN 2020
De fleste kender Stein Bagger, Britta Nielsen og Kurt Thorsen for deres svindelsager, men
kun de færreste har hørt om Lars Nørholt.
Det har Nicolaj Vorre lavet om på med bogen ”Bag Lyset”, der med en journalistisk
kraftpræstation har sat spot på en af de største svindelnumre i dansk erhvervsliv.
Lars Nørholt blev i foråret 2020 idømt 7 års ubetinget fængsel for svindel for 600 millioner
kroner i Østre Landsret. Inden Nicolaj Vorre begyndte at grave i forholdene hos Hesalight
var svindelnummeret gået under radaren hos de myndigheder, der kontrollerer området
samt de investorer i eksempelvis pensionskasserne, der forvalter vores allesammens penge,
som havde kastet deres kærlighed på Hesalight.
Til trods for, at Nørholt befandt sig på topppen af erhvervslivet og var en feteret stjerne
blandt landets spidser, bed Vorre sig fast i historien, som han har arbejdet utrætteligt på i
en årrække.
Gennem utroligt vedholdende kildearbejde giver Vorre sine læsere indblik i de hemmeligste
afkroge af det mastodontiske svindelnummer og formidler de spidsfindige og komplicerede
svindelnumre simpelt til sine læsere, så de forstår, hvordan det er lykkedes for
lampeproducenten af føre store dele af dansk erhvervsliv bag lyset.
Mens Vorre graver svindelnummeret frem trækker Statsministeren og politikerne Hesalight
frem som et godt eksempel, hvilket dog ikke får forfatteren til at indstille sit arbejde.
Gennem eksemplarisk journalistik får han fingrene i fortrolige dokumenter, tilbud og
regnskaber der sort på hvidt dokumenterer afsløringerne.
Starbucks bliver draget ind i svindelnummeret, da falske fakturaer bliver konstrueret på
kontoret i Roskilde, mens Vorre også undersøger salgsmaterialet fra virksomheden, hvor
kæmpemæssige brands bliver præsenteret som investorer i lampevirksomheden.
Ved ganske enkelt at ringe til de omtalte brands og spørge ind til deres investeringer får
Vorre skandalen til at rulle, da ingen af virksomhederne kender til lampevirksomheden i
Roskilde.
Vorre formår med bogen at sætte spot på et betændt sår i dansk erhvervsliv, som
investorerne gladelig hælder penge ned i uden at forholde sig til den risiko, de løber på
investorernes vegne.
Det er klassisk slagfærdig journalistik med tydelige konsekvenser. Derfor skal Nikolaj Vorre
modtage Cavlingprisen for sit uovertrufne arbejde.
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