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Korruption afsløres den 5. oktober 2015 

Vejl. pris:  39,95 kr.

Det er ikke så tit, at vi danskere er de bedste i verden. I skolen sakker vores børn bagud. Der er asiaterne os 

langt overlegne. Det er jo alligevel en eller anden fra Østeuropa, der vinder. Og i fodbold spiller vi kun lige 

akkurat op med tidligere undermålere som Albanien og Armenien. Der er virkelig noget galt i Danmark. 

Men der er ét punkt, hvor vi er bedre end alle de andre. Danmark topper nemlig listen over de mindst kor-

rupte lande i verden. Returkommission, smørelse og penge under bordet er heldigvis undtagelsen og ikke 

reglen i vores samfund. Resten af verden vil endda vide hemmeligheden bag vores succes. Den kan de få ved 

at lange 39,95 kroner, inklusive moms, over bordet og læse oktober måneds Tænkepauser om korruption, 

begået af Mette Frisk Jensen, historiker og ekspert i underhåndsaftaler ved Aarhus Universitet.

Mette Frisk Jensen

Ph.d., projektleder for danmarkshistorien.dk, Historisk Afdeling 

ved Aarhus Universitet. Hun har forsket i dansk korruptions- og 

korruptionsbekæmpelseshistorie efter år 1660. 

Forfatteren kan kontaktes på 

E-mail: hismfj@cas.au.dk

Mobil: 60 62 15 70 ”Af alle verdens dårligdomme er korruption en af de værste. Indi-

mellem kan jeg endda blive ganske mismodig af at beskæftige mig 

med området. For kigger vi på hele verden, kan vi kun fortælle en 

overvældende trist historie om korruptionens allestedsnærværelse 

og destruktive effekt. Men lige netop i Danmark er det på en eller 

anden vis lykkedes os at bekæmpe fænomenet. Meget bedre end de 

fleste andre steder i verden. Det kan heldigvis muntre mig lidt op. 

Det er måske derfor, jeg de seneste ti år har forsøgt at undersøge, 

hvordan vi danskere de sidste århundreder har tacklet korruption på 

en helt unik måde.”


