
 
 
 
Til Cavling komiteen 
 
Vi indstiller hermed Thomas Østerlin Koch, Joachim Claushøj Bindslev, Peter Eggert Vesterlund, Morten 
Spiegelhauer, TV 2, og John Hansen og Kristian Corfixen, Politiken, til dette års Cavlingpris for deres 
dækning af sagen om svindel med udbytteskat. 
 
Journalisterne har på forbilledlig vis leveret store afsløringer i udbyttesagen gennem to dokumentarfilm og 
omfattende nyhedsdækning på tv, print og online. De har afsløret et hidtil ukendt netværk af bagmænd, 
der samlet set har svindlet den danske statskasse for over 4,1 milliarder kroner, og de har fået adgang til 
kilder og dybt fortrolige dokumenter, der giver en helt ny forståelse af, hvordan Danmark blev snydt for 
milliarder. Vigtigst af alt har journalisterne givet et unikt indblik i, hvordan danske skattemyndigheder har 
indgået en hemmelig og dybt kontroversiel aftale med en gruppe bagmænd, og som direkte konsekvens af 
dækningen skal Rigsrevisionen kulegrave sagen. 
 
Formidlingen taler for sig selv. Gennem original historiefortælling har journalisterne formået at gøre 
danmarkshistoriens største svindelsag forståelig og håndgribelig for et meget stort publikum. Samtidig har 
dækningen af den komplicerede sag været underholdende og medrivende på et niveau, der er sjældent set. 
Mange danskere, som hidtil ikke har haft den store viden eller interesse for udbyttesagen, har været 
opslugt af nyhedsdækningen fra TV 2 og Politiken. 
 
Den nye dækning af udbyttesagen står på skuldrene af flere år med store afsløringer i ind- og udland. Men 
dækningen af denne del af komplekset har været unik. Fra den store og vigtige historie om svindel med 
udbytteskat på tværs af flere lande har journalisterne med dækningen formået at bringe os helt ind i det 
maskinrum, der stod bag svindel mod Danmark og Belgien, og de har vist, hvordan hidtil ukendte 
bagmænd, der lever et liv i luksus i USA, har indgået en studehandel med de danske myndigheder. Det er 
sket gennem en dokumentar, der har samlet hele familier foran fjernsynet, og gennem velskrevne nyheds- 
og featureartikler, letforståelige grafikker og originale digitale elementer. Sagen med udbyttesvindel er for 
første gang blevet en sag, der er kommet helt ind i stuerne og under huden på os allesammen.  
 
Det kræver stor journalistisk dygtighed og en ekstraordinær, vedholdende arbejdsindsats på denne måde at 
få formidling og indhold til at gå op i en højere enhed. Derfor mener vi, at journalisterne på fornemmeste 
vis har levet op til kravet om at have udvist en særlig grad af initiativ og talent. 
 
Mht kopier af det publicerede, henviser vi til materiale fremsendt af TV 2 og Politiken. 
 
 
Eva Jung, Berlingske   Jonatan Rying Larsen, Børsen 
Michael Lund, Berlingske   Sebastian Myrup Hansen, Lorry 
Simon Bendtsen, Berlingske   Kasper Kronenberg, Offthepitch.com  
Peter Sinnbeck, Radio4   Bianca Werum, Nordic Entertainment Group  
Poul Erik Heilbuth, dokumentarist  Lonni Park Lynge, journalist/komm.rådgiver 
Knud Brix, 24Syv   Mikkel Walentin Mortensen, Berlingske 
Morten Buttler, Bloomberg   Morten Søndergaard, Lorry 
Nicolaj Vorre, Ekstra Bladet   Nikolaj Kennov Rasmussen, Sjællandske Medier 
Leonora Beck, Finans   Thomas Bo Christensen, Finanswatch 
Sille Mortensen, Finans   Johan Varning Bendtsen, Kristeligt Dagblad 
 



 
 
 
 


