
 
Indstilling af Peter Ernstved Rasmussen til Cavlingprisen 2019 for afsløringer af nepotisme og inhabilitet i Forsvaret 
 
Kære Cavlingkomité  
 
Vi indstiller hermed Peter Ernstved Rasmussen til Cavlingprisen 2019 for sine afsløringer i 
netmediet OLFI af nepotisme og inhabilitet blandt Forsvarsministeriets og Forsvarets øverste 
chefer.  
 
Peter har lag for lag afdækket en kultur i Forsvaret, hvor man har overtrådt forvaltningslovens 
regler om habilitet. Hvor man har hjulpet børn og kærester ind på nåleøjeuddannelser. Hvor man 
har udnævnt og forfremmet ægtefæller og kærester til eftertragtede karrierestillinger, som aldrig 
blev slået op. Hvor man har ladet hånt om intentionerne bag Forsvarets nye ansættelsessystem 
ved bl.a. at udelukke den bedst egnede fra at søge en stilling, fordi man havde en anden kandidat, 
man hellere ville promovere – og som tilfældigvis var gift med direktøren i Forsvarsministeriets 
Personalestyrelse. En kultur, hvor man uddeler rundhåndede engangsvederlag til kærester, rejser 
for 128.000 kr. til og fra arbejde på et enkelt år, selv godkender bilagene og lader skatteyderne 
betale.  
 
Personerne tæller Forsvarsministeriets departementschef, forsvarschefen, hærchefen, 
finansdirektøren i Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriets Personalestyrelses direktør og 
vicedirektør foruden stabschefen i Specialoperationskommandoen. Sagerne har sendt 
Kammeradvokaten, Forsvarsministeriets Interne Revision og auditørkorpset på overarbejde, en 
enkelt sag er overdraget til Midt- og Vestjyllands Politi med henblik på en mulig civil straffesag 
mod Forsvarskommandoens finansdirektør, som pludseligt sagde op midt i sin barsel.  
 
I kølvandet på Peters journalistiske afdækninger er den nu forhenværende hærchef sendt hjem 
fritaget for tjeneste i foreløbigt mere end et år sigtet for magtmisbrug og pligtforsømmelse, mens 
auditørkorpset efterforsker sagen med henblik på at rejse en eventuel straffesag efter både den 
civile og den militære straffelov. Den nu forhenværende stabschef i 
Specialoperationskommandoen (gik på pension i september) er sigtet for brud på sin tavshedspligt 
i forbindelse med et interview til OLFI, mens auditørkorpset samtidig undersøger ham med henblik 
på eventuelt at rejse endnu en sigtelse for pligtforsømmelse eller magtmisbrug i forbindelse med 
hans ekstravagante rejsevaner på Forsvarets regning, som han selv godkendte som 
økonomiansvarlig. Derudover har Kammeradvokaten udtalt kritik af såvel departementschefen 
som forsvarschefen. Sagerne fra Forsvaret er som følge af Peter Ernstved Rasmussens afdækning 
blevet taget op af en lang række andre medier. 
 
Afsløringerne i netmediet OLFI har i flere omgange sendt chokbølger gennem Christiansborg, 
Forsvarsministeriet og Forsvaret, og to topchefer har forladt deres stillinger. Chefer og direktører 
har måttet gå offentlig bodsgang, Forsvarsministeriet har iværksat en oplysningskampagne om 
forvaltningslovens ordlyd og forståelse(!), Forsvarsministeriets bemandingssystem er ved at blive 
ændret pga. afsløringerne, og som en direkte konsekvens af sagerne har forsvarschefen oprettet 
en stilling som talsperson for Forsvaret. Familierelationer og private venskaber er blevet blotlagt i 
enheder i hele Forsvaret for i fremtiden at undgå mistanke om urent trav i ansættelser, 
udnævnelser og optagelser på uddannelser og kurser. En nepotistisk kultur er med andre ord ved 



at blive bragt til ophør, efter at sagerne fra Forsvaret er blevet lagt frem i fuld offentlighed af Peter 
Ernstved Rasmussen og OLFI.  
 
Afsløringerne i sig selv er opsigtsvækkende. Men endnu mere overraskende er det, at de er 
fremkommet i et lille nichemedie med én enkelt medarbejder og med en økonomi, som stort set 
udelukkende kommer fra salg af abonnementer. På bare tre år har Peter som en journalistisk 
enmandshær med engagement og stort mod til at gå op imod systemet skabt det, der på ganske 
kort tid ligner det vigtigste organ for kritisk journalistik om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. 
Det er sket uden at have modtaget nogen former for hverken etableringsstøtte, udviklingsstøtte, 
mediestøtte, tilskud, sponsorater eller investeringer udefra. I en tid med mediekriser, fyrings-
runder og nedskæringer er den bedrift i sig selv imponerende og bør tjene som inspiration for 
andre journalister med noget på hjerte.  
 
På den baggrund mener vi, at Peter Ernstved Rasmussen er en værdig modtager af årets 
Cavlingpris.  
 
Gode hilsner, 
 
Christina Sommer, journalist på Fagbladet Sygeplejersken og Fag&Forskning, Dansk Sygeplejeråd 
David Arnholm, nyhedsredaktør, Lolland-Falsters Folketidende 
Signe Tonsberg, selvstændig journalist 
 
 
 


