
Kære Cavling-komite 
Jeg indstiller hermed DR-journalisterne Thomas Svaneborg, Niels Fastrup og Mads 
Ellesøe til årets Cavling-pris for dokumentaren ’Mændene der plyndrede Europa’, samt de 
tre års foregående gravearbejde. En journalistisk maraton der ledte frem til afsløringen af 
at det store svindelnummer med udbytteskat, der kostede Danmark 12,7 mia. kr., kun var 
en lille del af en meget større skandale, hvor europæiske statskasser systematisk er blevet 
støvsuget for mindst 410 mia. kr.  
  
’Mændene der plyndrede Europa’ giver et helt unikt indblik i en verden, hvor normale 
skatteydere betragtes som ’dumme’, og hvor en hel industri af banker, advokater og 
revisorer har kappedes om at overgå hinanden i kreative metoder til at suge milliarder ud 
af statskassen. Godt hjulpet på vej af et gigantisk myndighedssvigt, hvor de enkelte lande 
kæmper forgæves mod grænseoverskridende kriminalitet. 
  
Dokumentaren – og det efterfølgende massive nyhedstryk i både danske og udenlandske 
medier - var kulminationen på tre års insisterende gravearbejde. Siden Skat i august 2015 
for første gang erkendte, at der var svindlet med udbytteskat for milliarder, har Thomas 
Svaneborg og Niels Fastrup brik for brik optrevlet svindelen. Blandt mange afsløringer 
kunne de som de første fortælle, at finansmanden Sanjay Shah er den formodede 
hovedmand, at skattemedarbejderen ’Sven’ ene mand udbetalte milliarderne og at 
svindelen omfattede både finanshuse i London og amerikanske pensionsplaner. 

Da det for alvor blev klart for Niels Fastrup og Thomas Svaneborg at dette var en 
international historie, kontaktede de sidste år to tyske journalister, der havde undersøgt 
lignende historier i Tyskland. Dette førte til at der i efteråret 2017 blev etableret et nyt 
europæisk netværk af undersøgende journalister med kendskab til netop denne form for 
økonomisk spekulation, et netværk der endte med at bestå af 19 medier fra 12 lande, 
herunder ARD, Die Zeit, Le Monde, Reuters, El Confidencial, SVT og YLE. I juni i år blev 
også Politiken inviteret med i kredsen. Gennem et års intensivt samarbejde 
gennemtrawlede dette samarbejde bl.a. 180.000 siders hemmeligt 
efterforskningsmateriale og lirkede døren op til helt centrale kilder, bl.a. den tyske ’insider’, 
der optræder som kronvidne i den tyske del af retsopgøret. 
 
Resultatet blev en international afsløring, der blev lanceret 18. oktober 2018 over hele 
Europa, og hvis chokbølger i skrivende stund stadig ruller ind over det politiske system. 
Udbytte-svindelen er sat på dagsordenen i bl.a. EU-Parlamentet og Ecofin. Herhjemme 
har skatteminister Lars Løkke Rasmussen betegnet bagmændene som ’kriminelle’, mens 
skatteminister Karsten Lauritzen har bebudet en stramning af loven for banker og 
rådgivere. Det skete på ryggen af den seneste danske afsløring, der viste at 
advokatfirmaet Bech-Bruun indtog en dobbeltrolle, da firmaet leverede en legal opinion til 
en bank, kontrolleret af Sanjay Shah, og samtidig fik 3,5 mio. kr. af staten for at kulegrave 
selvsamme svindelkompleks.  
 
Men det er ikke kun de tre års massive gravearbejde, der gør ’Mændene der plyndrede 
Europa’ værdig til året Cavling. Også selve dokumentaren er en unik præstation inden for 
journalistisk formidling. Mads Ellesøe kom med i projektet i november 2017 og har lavet en 
fortælling, der på mange måder er nyskabende i forhold til formidling af formodet 
økonomisk kriminalitet. Ofte har undersøgende journalistik om komplicerede økonomiske 



forhold den udfordring, at det er nærmest umuligt at formidle, så det samtidigt er 
spændende og forståeligt for den almindelige dansker. Men med et visuelt og 
fortællemæssigt niveau af international klasse, var dokumentaren fortalt så også danskere, 
der normalt ikke interesserer sig for undersøgende journalistik kunne se med. 
I stedet for blot at fokusere på de finanstekniske elementer af svindlen (hvilket så blev gjort 
på DR’s øvrige platforme), prøvede dokumentaren at forstå og formidle tankegangen bag 
det store bedrag. Hvem er de folk og hvorfor gør de som de gør? Netop ved også at 
fokusere på de menneskelige elementer, kom seerne et stort spadestik dybere en 
overordnet forståelse af baggrunden for bedraget.  
  
Kombinationen af tre års ihærdigt gravearbejde og en formidlingsmæssig kraftpræstation 
gør Thomas Svaneborg, Niels Fastrup og Mads Ellesøe værdige til at modtage Cavling 
prisen 2018.  
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