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1. november 2016 

Kære Cavling-komite 

 

 

Med bogen 'Syv år for PET' har journalist Morten Skjoldager, Politi-

ken, leveret et afgørende vigtigt stykke undersøgende journalistik 

om, hvordan terroren har ændret den danske virkelighed.  

 

'Syv år for PET' giver således ny indsigt og føjer nye perspektiver til 

den væsentlige periode af danmarkshistorien, da vi alle skulle vænne 

os til at være en del af – og et mål for – den nationale og internatio-

nale terrorisme. Det førte i Folketinget til ny lovgivning. Det førte til 

nye magtbeføjelser og stadig stigende bevillinger til PET, der uden 

forudgående dommerkendelser i dag kan foretage ransagninger og 

overvågning. Baseret på en minutiøs gennemgang af de enkelte ter-

rorsager påpeger bogen netop det vigtige samfundsperspektiv og stil-

ler det nødvendige spørgsmål: Gav vi køb på vores frihedsrettigheder 

i vores kamp for at bevare dem?  

 

Baseret på en journalistisk gengivelse af de enkelte terrorsager, der 

alle er afsluttet ved domstolene, giver den tidligere chef for PET i 

netop den periode, bogen omhandler, Jakob Scharf, sine holdninger 

til kende. Dermed er der åbnet for en samfundsdebat, som PET i før-

ste omgang fik bremset med et fogedforbud nedlagt i en nattetime og 

uden modpart i Københavns Byret. Resten af den historie er vel-

kendt. 

 

Indeholder bogen fortrolige oplysninger? Ja, det gør den, også derfor 

er den Cavlingprisen værdig. Baseret på retsudskrifter og andre åbne 

og lukkede kilder bibringer Morten Skjoldager reel ny viden om 

hændelsesforløbene i nogle af de mest spektakulære terrorsager på 

dansk grund.  

 

Det er muligt, at disse fortrolige oplysninger kan forekomme ube-

kvemme for PET, men i et åbent demokrati med en fri presse må en 

efterretningstjenestes interesser ikke overtrumfe endsige sidestilles 

med offentlighedens interesser. Det gør bogen 'Syv år for PET' for-

tjenstfuldt opmærksom på, og dermed står den tilbage som det vig-

tigste stykke journalistik i 2016.  

 

Derfor vil Morten Skjoldager være en værdig modtager af Cavling-

prisen 2016. 

 

Christian Jensen, chefredaktør Politiken 


