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FORORD

Denne historie handler om magt og de mennesker, der dagligt 
sidder med magten mellem hænderne. 

Det begyndte for fire et halvt år siden med en af  de mest spek-
takulære, politiske personsager i nyere tid: Sagen om Helle Thor-
ning-Schmidts og navnlig hendes mand Stephen Kinnocks skat. Og 
den resulterede i nogle af  de mest alvorlige anklager, der kan rejses 
mod det system, der forvalter magten: Magtfordrejning og misbrug 

Magtfordrejning
det forhold, at et forvaltningsorgan retsstridigt benytter sine beføjelser til at opnå andre formål 

end dem, som lovgivningsmagten har ønsket realiseret ved at tillægge forvaltningen beføjelsen. 

Der gælder et forbud mod magtfordrejning i dansk ret; forvaltningsmyndigheder, statslige og 

kommunale, må kun lægge vægt på saglige og objektive formål. (Gyldendals åbne encyklopædi) 



af  fortrolige oplysninger.
Det har indtil videre taget næsten tre år og kostet over 20 millioner 
kroner at undersøge, om der er hold i anklagerne om magtmisbrug 
i Skatteministeriet. Og vi har stadig ikke fået svaret. Men fordi en 
del af  Skattesagskommissionens undersøgelse er foregået for åbne 
døre, har vi fået mulighed for at høre, hvordan de mennesker, der 
var involveret, selv oplevede begivenhederne. 

Denne fortælling er baseret på deres vidneforklaringer for 
Kommissionen. 

De fleste af  dem kender vi ikke. Vi ser dem sjældent i medierne. De 
slås ikke om mandater og ministerposter, og de er aldrig på valg. De 
går under den lidt diffuse fællesbetegnelse ‘embedsmænd’ og arbej-
der i vid udstrækning bag lukkede døre i en hierarkisk kultur, som 
er bygget på traditioner og rutiner, skrevne og uskrevne regler, be-
føjelser og begrænsninger som skal sikre, at magten ikke misbruges. 

Afhøringerne har givet en unik mulighed for at kigge ind i en verden, 
der kan ligne en Bermuda-trekant mellem politikerne, pressen og 
de anonyme embedsmænd. En verden, hvor detaljerne er afgøren-
de, fordi grænsen mellem det lovlige og det ulovlige kan være van-
skelig at se med det blotte øje. En verden, hvor ingen er i tvivl om 
magtstrukturen og hvor kommandovejen synes mere ensrettet end 
i militæret, og samtidig en verden, hvor også personlige relationer, 
ambitioner og definitioner uundgåeligt spiller ind, når systemet for 
alvor skal stå sin prøve. 
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Det er et drama i tre etaper: Den første udspiller sig i de knap tre 
måneder, der gik, fra Stephen Kinnock blev beskyldt for at snyde i 
skat, til hans sag blev afgjort af  SKAT København i 2010. Arbej-
det blev fulgt tæt af  Skatteministeriets top. Spørgsmålet er, om de-
partementschef  Peter Loft og med ham skatteminister Troels Lund 
Poulsen kom så tæt på, at de overskred grænsen mellem professionel 
omhu og ulovlig indblanding.

Den sidste del handler om, hvordan tavshedspligten slog revner, og 
en sivende strøm af  fortrolige oplysninger og sladder kulminerede, 
da Kinnocks afgørelse blev lækket til BT kort før folketingsvalget 
i 2011. Spørgsmålet er, hvem der havde motiv og mulighed for at 
gøre det.

Mellem de to forløb har Kommissionen afsløret et mellemspil af  
mørklægning og løgn, da højtplacerde embedsmænd i fællesskab 
skjulte sandheden for Folketingets Ombudsmand. Spørgsmålet er 
hvorfor.

45 vidner er blevet afhørt af  kommissionen. Kun hver fjerde af  dem 
havde vidnepligt - altså pligt til at svare og svare sandfærdigt. Resten 
var hverken forpligtede til at svare eller til at sige sandheden. Det 
betyder ikke nødvendigvis, at de løj, ligesom man ikke nødvendigvis 
får den skinbarlige sandhed fra de vidner, der har pligt til at svare 
og kan straffes, hvis de lyver. 

Ingen har påtaget sig skyld eller ansvar for at have gjort noget ulov-
ligt før, under eller efter behandlingen af  Kinnocks skattesag. 

6



7

Kommissionen har ikke fundet ‘rygende pistoler’, og de mange 
vidner har i flere tilfælde haft forskellige opfattelser af, hvad der 
egentlig foregik og hvorfor. De kan umuligt have ret alle sammen. 

Vi ved endnu ikke, hvad konsekvenserne bliver. Det afhænger i 
høj grad af  Skattesagskommissionens konklusioner, som Justitsmini-
steriet snart modtager og offentliggør, så vi kan se, hvad de tre, 
erfarne jurister i Kommissionen mener om arbejdsmetoderne 
i Skatteministeriet og omegn.

Vi ved heller ikke, om andre embedsmænd i andre ministerier og 
myndigheder under andre ministre agerer på samme måde, som 
deres kolleger gjorde i denne sag. 

Men vi ved, at sagen om Kinnocks skat langt fra er den eneste sag, 
der har udfordret centraladministrationen og vores tillid til den. 
Derfor har vi brug for at vide mere om de mennesker, der bemand-
er magtens maskinrum. Og derfor var det væsentligt at lytte, da de 
skulle forklare sig. 

Her er den historie, jeg hørte.

Marie Louise Toksvig, journalist.
København, oktober 2014.
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1. Skat - Skat ikke

Et punkt sprang departementschef  Peter Loft i øjnene, da 
han mandag 7. juni 2010 skimmede pressekontorets daglige 
oversigt over, hvilke henvendelser Skatteministeriet havde 

fået fra pressen: Chefkonsulent Michael Frank fra afdelingen for 
Jura og Samfundsøkonomi havde talt med en journalist fra BT, der 
ville vide noget om skattepligt for mennesker med arbejde i udlan-
det. I løbet af  samtalen havde journalisten fortalt, at BT’s interesse 
navnlig handlede om Socialdemokraternes leder Helle Thor-
ning-Schmidts mand, Stephen Kinnock, der arbejdede i Schweiz, 
men boede med sin kone og deres to døtre på Østerbro i Køben-
havn.
 Journalister spørger om så meget, men denne her var alligevel 
mere interessant end spørgsmål om moms på galocher, tænkte Loft, 
greb telefonen og ringede chefkonsulenten op.

Peter Loft var søn af  to topem-
bedsmænd, blev jurist som 
23-årig og havde været i Skatte-
ministeriet, siden socialdemo-
kraten Karl Hjortnæs var minis-
ter. Loft var dygtig, ung og ander-
ledes. Han blev ministersekretær 
for Anders Fogh Rasmussen i 
80’erne og departementschef  
allerede som 36-årig under Ole 
Stavad i 1993. Den gang var der 
ingen spindoktorer, og politisk 
rådgivning af  ministeren var en 

Departementschef Peter Loft 
FOTO: Per Folkver
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del af  jobbet for departementschefen. De to var nærmest ét kød, 
uanset ministerens partifarve. Som øverste embedsmand var han 
dertil chef  for hele butikken - en leder af  den type, der kunne virke 
afslappet med et vist frisprog i et ellers stift system, og som sjældent 
behøvede markere hverken sin magt eller sin kompetence. Senest 
havde han gentænkt og fusioneret sin enorme organisationen til en 
ny, moderne koncern-struktur. Men subjektiv skattepligt, dobbelt-
domicil og den slags skattejuridisk teknik var ikke noget, han havde 
forstand på. 
 “Forklar mig lige lidt om, hvad det kan være, de borer i”, 
bad Loft.
 Frank forklarede. Han havde med det samme været klar over, 
at han skulle passe på, da journalisten gik fra de generelle regler 
til den konkrete personsag. Så han var gledet af  på spørgsmålene. 
Journalisten havde ringet igen og spurgt ind til andre principper i 
lovgivningen - stadig med fokus på Kinnock og Thorning. Tidligere 
havde S-lederens mand haft skattemæssig diplomatstatus på grund 
af  sit job hos organisationen British Council, men siden var han 
blevet direktør i World Economic Forum i Schweiz. Kunne det vir-
kelig passe, at manden ikke skulle betale skat i Danmark, når fami-
liens hjem var her? ville journalisten vide. Frank havde fornemmet, 
at BT var ret opsat på at bringe historien. 
 “Find lige ud af, hvad der er op og ned i den sag, så vi har et 
presseberedskab klar”, sagde departementschefen.

Michael Frank havde været ansat rundt om i Skatteministeriets vidt 
forgrenede område i små 25 år, senest altså i departementets eks-
pert-afdeling. Det var bestemt ikke hver dag, han havde departe-
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mentschefen i røret, og det var sjældent, at han fik bestillinger di-
rekte fra toppen, så inden han gik i gang, skrev han hurtigt et tele-
fonnotat om samtalen og den opgave, han havde fået. Netop denne 
sag kunne blive ømtålelig. Det kunne enhver se. 
 Frank undersøgte, hvordan det rent skattemæssigt forholdt sig 
for Stephen Kinnock. Nogle af  systemerne havde han ikke selv ad-

gang til, for embedsmænd i departementet skal ikke beskæftige sig 
med enkelte borgeres forhold. Men når departementschefen bad 
om det, skulle Frank ikke være den, der spurgte, om det nu også var 
en god idé sådan at grave i en personlig skattemappe, uanset hvis 
det var. Det var Lofts ansvar, og departementschefen havde jo en 
god grund til at sikre sig, at der var styr på sagerne, hvis nu pressen 
var på vej til at vælte hele butikken.   

Med hjælp fra en kollega fik Frank skaffet oplysninger fra cpr-

Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock i 
deres hjem på Østerbro. FOTO: Finn Frandsen
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registret og Kinnocks skattemappe. Han gennemgik reglerne og 
skrev en umiddelbar vurdering: Kinnock var flyttet til Belgien i 1999 
og var derfor registreret som fraflyttet fra Danmark og dermed fra 
dansk skattepligt. Nu arbejdede han i Schweiz og skulle betale skat 
der. Der kunne måske være nogle mindre ting om overførsel af  per-
sonfradrag til hustruen, men overordnet så det ud til, at alt var i 
orden: Stephen Kinnock var ikke skattepligtig i Danmark.
 Loft vendte tilbage med flere spørgsmål; kunne begrebet 
‘centrum for livsinteresser’ spille en rolle, når nu manden på en 
måde boede både i Schweiz og Danmark? Tonen var stadig formel, 
men Frank sagde ligeud til departementschefen, at det altså var et 
vildskud - livsinteresser havde ingen betydning i det regelsæt, 
Kinnock skulle bedømmes efter.    
                
Peter Loft følte, at han famlede sig lidt frem i skoven af  regler. Han 
ringede til Franks kollega Ivar Nordland, der var ministeriets eks-
pert i international beskatning og af  og til trådte til som stedfor-
træder for Loft i den sammenhæng. De to var jævnaldrende og beg-
ge karrierejurister, men mens Loft opererede mellem juraen og det 
politiske, var Nordland gået specialistvejen og havde titel af  fag-
direktør i departementet. Han var højt respekteret på sit felt og 
havde fået en ret fri rolle i den nye organisation. Han var kendt for 
at sige sin mening - ofte med det strejf  af  arrogance, der kendeteg-
ner den intellektuelle specialist.
 For Ivar Nordland var departementschefens spørgsmål ret 
simpelt. Dybest set handlede det om at kunne tælle til 180, forklare-
de han. Det er maksimale antal dage, man må være i Danmark om 
året, før skattepligten indtræder.
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 Michael Frank havde allerede vendt spørgsmålene med Nord-
land, og de to blev bedt om at levere et notat, der skar reglerne ud 
i pap. Loft rykkede for det næste morgen, og de udbyggede Franks 
første briefing: De beskrev reglerne om skattepligt for såvel tilflyt- 
tere, fraflyttere som borgere med dobbelt-bopæl. Der var ingen 
konkret henvisning til Kinnock udover at ‘en eventuel lønindkomst 
i Schweiz’ var nævnt. Pressefunktionen kunne skære det til, hvis det 
skulle ud til pressen, men nu vidste Loft og pressemedarbejderne, 
hvad de skulle sige, hvis journalisterne blev ved med at spørge.
 Og det gjorde de. BT’s nyhedschef  Simon Andersen forsøgte 
at få Loft til at udtale sig og bad skriftligt om departementschefens 
kommentarer til konkrete spørgsmål om Stephen Kinnocks skat-
tepligt. Loft svarede ikke; det gav ikke mening at ringe journalisten 
op for kun at sige, at han ikke kunne sige noget.
 
Der blev sendt besked om BT’s interesse for Kinnock til SKAT 
København, hvor en eventuel ligningssag om Kinnock ville havne. 
“Det er ikke en ministerbestilling”, understregede pressemedarbej-
deren i mailen. SKAT København kunne gøre med oplysningerne, 
hvad de ville og besluttede sig for at se tiden an. Man kunne jo ikke 
køre hele artilleriet frem, hver gang nogle aviser gravede i noget, 
tænkte direktøren. Og der var ingen artikler endnu.

I departementet blev skatteminister Troels Lund Poulsen også ori-
enteret om BT’s interesse for Thornings mand og hans forhold til 
dansk skat.

•
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Troels Lund Poulsen havde kun været skatteminister i tre måneder. 
Udnævnelsen blev set som en forfremmelse af  den kun 33-årige 
politiker, der havde været miljøminister i godt tre år og nu fik plads 
i regeringens magtfulde koordinations-udvalg. Han bebudede en ny 
kurs og status for det lidt støvede Skatteministerium og kaldte sin 
nye arbejdsplads for ‘en slags fremtidens kampministerium’:
“Skiftet har givet mig en helt anden platform. Skat er helt centralt i 
samfundet, derfor er jeg meget glad for, at jeg igen kan blande mig 
på tværs af  dansk politik”, sagde han kort efter sin tiltræden.
 Troels Lund Poulsen, der havde læst historie på universitetet 
et par semestre, gav sig selv nogle måneder til at sætte sig ind sit 
nye område og fandt sig en spindoktor: Den rutinerede politiske 
rådgiver Peter Arnfeldt, der efter ansættelsessamtalen hos departe-
mentschefen havnede i den øverste ende af  lønskalaen i forhold til 
sine kolleger i andre ministerier. Han fik kontor på ministergangen 
dør om dør med ministeren og departementschefen.

Februar 2010: Troels Lund Poulsen (V) bliver 
ny skatteminister. FOTO: Thomas Lekfeldt



14

Peter Arnfeldt var lidt ældre end 
Lund, havde rådgivet en række 
politikere og partier, og havde ry 
for at være en af  de virkelig hårde 
drenge i spindoktor-branchen. 
De to kendte ikke hinanden i 
forvejen, men Arnfeldts hustru 
havde tidligere været rådgiver for 
Lars Løkke Rasmussen.
 Formelt skulle der ikke ske 
noget særligt på skatteområdet; 
en reform var vedtaget, VK-
regeringens skattestop var stadig 

urokkeligt, og Lofts fusion af  organisationen var netop implemen-
teret. 
Men politisk var skatten hed. Oppositionen tordnede mod regerin-
gens skattelettelser, og efter ni år med borgerlige regeringer så men-
ingsmålingerne gode ud for S og SF. Der skulle kæmpes, og Lund, 
der blev omtalt som en af  Venstres kronprinser, var klar til at gå 
forrest.
 I foråret fik ministeren og rådgiveren en idé: Hvis der virkelig 
var danskere, der gerne ville betale mere i skat, kunne man da lave 
en konto til deres frivillige ekstra-bidrag? Lund Poulsen talte med 
et par partifæller om idéen; det kunne være sjovt at spørge Helle 
Thorning og Villy Søvndal, om de så ville dele de penge, de selv 
havde fået i skattelettelse.
 Ministeriets embedsmænd betragtede mest projektet som en 
politisk gimmick; ingen regnede med, at der nogensinde ville komme 

Særlig rådgiver Peter Arnfeldt 
FOTO: Stine Bidstrup
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særligt mange penge ind på kontoen. Det var heller ikke meningen. 
Men set med embedsmandsøjne var det usagligt - og dertil juridisk 
og teknisk besværligt at gennemføre. 

Departementschef  Peter Loft så ikke noget problem i at bruge mini-
steriet til at orkestrere den type politisk manifestation, så længe 
det var lovligt og ikke kostede alt for mange penge. Sådan var det 
politiske spil. 
 Adskillige embedsmænd fra ministeriets web-ansvarlige og til 
Finansministeriets økonomiafdeling måtte involveres for at sikre, at 
den utraditionelle plan overholdt alle regler. Det tog tid, men i maj 
var kontoen til frivillige ekstra indbetalinger til SKAT klar. Spin-
doktor Peter Arnfeldt tippede Ekstra Bladets journalist Jan Kjær-
gaard, der svarede, at avisen gerne ville lave historien om ‘kontoen 
og Helle’. Kontoen i sig selv var ikke nogen særlig stor nyhed, men 
hvis han gemte den et par uger, kunne den bruges som en ander-
ledes vinkel, når han skulle dække Folketingets afslutningsdebat 
2. juni. Og aftalen var, at Ekstra Bladet havde nyheden solo, så 
den kunne godt vente.
 Under afslutningsdebatten talte Troels Lund Poulsen med 
partifællen Jacob Jensen i Folketingssalen, fortalte ham om kontoen 
og foreslog ham at stille et spørgsmål, da oppositionens leder var på 
talerstolen: “Betaler Fru Helle Thorning-Schmidt for lidt i skat?”
 Thorning svarede ja, og det gjorde Villy Søvndal også. 
Arnfeldt mailede Søvndals svar til Kjærgaard, der spurgte begge 
partiformænd, hvor meget de så ville indbetale på Skatteministeri-
ets nye konto. Ingenting, svarede de. ‘Vendekåber’ lød overskriften 
dagen efter. 
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Troels Lund Poulsen fik 
lejlighed til at kommen-
tere: “Endnu en gang er 
S og SF’s formænd taget 
i en gang dobbeltmoral. 
Det med, at de gerne vil 
betale lidt mere i skat, 
var altså bare snak.”

Troels Lund Poulsens 
konto blev lukket to år 
senere. Da havde der 

været i alt 350 indbetalinger, der samlet løb op i 92.000 kroner. 
Men fordi nogle borgere havde forvekslet ekstra-kontoen med 
muligheden for frivillig indbetaling af  restskat, måtte SKAT bruge 
tid og kræfter at finde pengene og flytte dem til de rigtige konti. 
 •
Tre uger efter afslutningsdebatten, 22. juni, ringede en medarbejder 
fra Skatteministeriets pressekontor først på aftenen til direktøren 
for SKAT København, Erling Andersen, for at fortælle, at BT ville 
bringe historien om Stephen Kinnocks skatteforhold dagen efter. 
Peter Loft havde besluttet, at han selv ville tage alle henvendelser fra 
pressen i den forbindelse. Det undrede Andersen. For man kunne 

Helle og Villy:
Vi betaler 
for lidt i skat 

Vendekåber: Erklæringerne fra Folketingets
talerstol var ganske klare, men over for Ekstra
Bladet trækker Helle og Villy i land igen 
Jan Kjærgaard
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– Betaler Fru Helle Thorning-
Schmidt for lidt i skat? 

Spørgsmålet under Folke-
tingets afslutningsdebat i
går fra Venstres erhvervs-
ordfører Jacob Jensen var
ganske klart. Og S-forman-
dens svar i folketingssalen
var også lige så klart: 

– Ja! I forhold til den vel-
færd, vi gerne vil have i Dan-
mark, så betaler vi faktisk
for lidt i skat i Danmark. Re-
geringen har givet meget
store skattelettelser, som
desværre ikke var finansie-
ret, og det betyder jo så også,
at den velfærd, vi er mange,
der gerne vil have, er kom-
met i fare. Nu kommer reg-
ningen, og hvem er det, der
skal betale for regeringens
ufinansierede skattelettel-
ser? Det er sørme de arbejds-
løse og børnefamilierne. Så,
jo, jeg tror, vi som samfund
kommer til at bidrage lidt
mere til skatter og afgifter
– og det inkluderer selvføl-
gelig også mig selv. 

Ingen kroner fra Helle
Helle Thorning-Schmidt, sy-
nes altså, hun betaler for lidt
i skat. 

Men S-formanden bør ik-
ke fortvivle. Hjælpen er på
vej. For Skat har for få uger
siden faktisk oprettet en
særlig konto for Helle og
eventuelle andre, der gerne
vil indbetale noget ekstra til
samfundet. 

– Så, Helle, hvor meget eks-
tra vil du så sætte ind på kon-
toen? 

– Jeg vil ikke sætte nogen
penge ind på kontoen, lyder
det en kende overraskende
svar. 

– Jeg fik ellers det indtryk
ved at følge afslutningsdebat-
ten, at du helt frivilligt ville
sende et beløb ... 

– Ja, men det vil jeg altså
ikke, men vi (S og SF, red.)
har jo lagt en skatteplan
frem, hvor der bliver højere
skat på usunde ting, som
f.eks. fedt i fødevarer. På den
måde kommer vi alle sam-
men til at betale lidt mere i
skat. 

Nul kroner fra Villy
Under afslutningsdebatten
slog også SF’s formand Villy
Søvndal fast, at han person-
ligt gerne ville betale mere i
skat. Meldingen faldt i et
svar til Venstres skatteord-
fører Torsten Schack Peder-
sen. 

– Hvor meget vil du så sætte
ind på Skats nye særkonto, Vil-
ly? 

– Arrrhhh, det ved jeg ik-
ke. Det må jeg lige tænke
over, dét der. 

Få minutter efter vender
Villy tilbage: 

– Nej, jeg sender ikke eks-
tra skattekroner over til
skatteministeren, for så vil
han bare sætte skatten ned
et andet sted. Så vil jeg helle-
re sende et beløb til en huma-
nitær organisation eller så-
dan noget. 

jkj@eb.dk 
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KONTANT xxx9.-
139.-

KUN PR. MÅNED

KONTANT 3999.-

Særkonto hos Skat 
For omkring en måned siden
skrev en vred borger til skat-
teminister Troels Lund
Poulsen (V), at VK-regerin-
gen var ved at ødelægge vel-
færdssamfundet med alle
hånde nedskæringer. Borge-
ren understregede, at han
selv var parat til at betale
mere i skat. 

Skatteministeren tog bor-

geren på ordet, og svarede, at
han har bedt Skat oprette en
særlig konto for dem, der
gerne frivilligt ville betale
noget ekstra i skat – ud over
det, de er pålagt at betale. 

Særkontoen har også fået
et navn. Nemlig ’Konto til
borgere, der gerne vil betale
mere i skat’. 

Kontoen har kontonum-

mer: 0216-4069162134. 
Den vrede borger har al-

drig sendt et beløb til sær-
kontoen – akkurat som der
heller ikke er udsigt til eks-
tra skattekroner fra Helle og
Villy. 

Læs mere om særkontoen
på www.skat.dk/presse 

jk

VERDENS MINDST BESØGTE WEB-SITE 

Ekstra Bladet 3. juni 2010
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alligevel ikke sige andet 
end ‘ingen kommentar-
er’ til en personsag.

•
“BT afslører Helle 
Thorning og manden: 
SCORER KASSEN I 
SKATTELY” stod der 
på BTs forside 23. juni 
2010. Historien fyldte 
fem sider inde i avisen, 
hvor flere skattejurister, 
-revisorer og -rådgivere 
vurderede, at Kinnock 
risikerede en skattesag i 

Danmark. Headhuntere skød hans årsløn til omkring tre mio. kro-
ner, og forskellen på danske og schweiziske skatteprocenter var til at 
få øje på.
       “Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, gør 
alt for at udnytte de danske skatteregler så kreativt, at hendes mand, 
den 40-årige Stephen Kinnock, slipper for at betale skat af  sin 
millliongage”, hed det.
        I avisen afviste Helle Thorning-Schmidt beskyldningerne og 
forklarede, at hendes mand ikke skulle betale skat i Danmark, med-
mindre han var hjemme mere end 180 dage om året. Og det var 
han ikke.
 BT påpegede, at Thorning tidligere selv havde fortalt, at 
manden var hjemme hver weekend og i ferierne. Det gav mere end 

ekstrabladet.dk og 
politiken.dk 23. juni 2010
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180 dage på et år. Men, hed det: “Helle Thorning-Schmidt tæller 
dage og gør sig umage med ikke at bruge for meget tid sammen 
med sin mand, Stephen Kinnock, i deres hjem i København. Alt 
sammen for at undgå at betale dansk skat af  Kinnocks milliongage. 
(...) men kalender-gymnastikken er spildt arbejde. Det fastslår flere 
skatteeksperter”.
 Det var nemlig mandens ‘livsinteresser’, der afgjorde, hvor 
han skulle betale skat, skrev BT.
 Ingen fra Skatteministeriet var citeret, for ingen i ministeriet 
havde udtalt sig om Kinnocks skatteforhold.  
 
 Inden Helle Thorning-Schmidt samme aften skulle holde 
Sankt Hans-tale fra ladet af  en lastbil på Amager Strand, skrev hun 
en mail til Ritzau som reaktion på BT’s forside-brag: “Vi kan ikke 
acceptere, at der skabes uberettiget tvivl om min mands skattefor-
hold. Vi vil nu bede SKAT om at bekræfte vores fortolkning af  
reglerne”.
 
 Nu var spørgsmålet ude i offentligheden, hvor alskens mere 
eller mindre skattekyndige udtalte sig om sagen - så nyttede det 
efter Peter Lofts mening ikke, at netop Skatteministeriet forholdt 
sig tavs, når ministeriet måtte formodes at råde over de fremmeste 
eksperter.  
 Sagen buldrede videre i aviserne, og Peter Arnfeldt, hvis arbej- 
de ellers primært handlede om pressekontakt, var tilfreds med, at 
Loft tog pressen. Selv følte Arnfeldt sig forvirret på et højere plan, 
når han forsøgte at forstå de regler, journalisterne talte om. Peter 
Loft gled også lidt i regelsættene undervejs, når han forsøgte at ud-
lægge reglerne for medierne.
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 Loft understregede overfor pressen, at han intet kendte til Kin-
nocks skatteforhold, men forklarede, at “personen vil som udgangs-
punkt være skattepligtig i Schweiz” og “et hus i Danmark giver i 
sig selv ikke skattepligt. Boligen kan bruges til ferier og andre korte 
ophold. Men hvis man har hjemmearbejdsdage, så tipper 
balancen. For hvis man også arbejder her, så er Danmark ikke 
bare en feriemulighed”.
 Ivar Nordland læste departementschefens udtalelser i Politik-
en og tænkte, at den bedste pressehåndtering i en personsag var at 
tie stille.
 Loft anså det ikke for en mulighed at lukke ned og sige “ingen 
kommentarer”, når sagen var så stor. Aviserne skrev ikke om andet. 
Teknisk set var der jo heller ikke en sag under behandling i SKAT. 
Til gengæld var der en mediesag, og den tordnede derudaf. Loft 
ville gerne forsøge at afbalancere nogle af  de meget skråsikre ud-
lægninger af  skattejuraen, der kom fra det, han ironisk kaldte ‘alle 
vagthavende eksperter’. 
 Han talte også med ministeren om sagen, men mere om 
de mulige politiske konsekvenser end om skattejuraen.  
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2. En ualmindelig, almindelig sag

I SKAT København satte 
direktør Erling Anders-
en et par erfarne sagsbe-

handlere til at samle de oplys-
ninger, man havde om Stephen 
Kinnock. Så var de forberedt, 
hvis der kom en egentlig sag, 
eller hvis skatteyderen, som 
Thorning havde sagt til Ritzau, 
bad om en vurdering.
 De følgende dage kørte 
BT videre med historier om 
Thorning, manden og skatten, og en lind strøm af  eksperter vur-
derede, kommenterede og sammenlignede. Venstre-politikere talte 
om hykleri, dobbeltmoral, skattesvig- og spekulation. Alle medier 
var optaget af  sagen i weekenden.
 Sommerferien nærmede sig, og Peter Loft ville ikke risikere, 
at en henvendelse fra Thorning-parret strandede på et ferie-forladt 
skrivebord i SKAT København. Han satte sin produktionsdirektør 
på opgaven.
 Som produktionsdirektør i Skatteministeriets departement 
havde Steffen Normann Hansen det overordnede ansvar for skat-
tevæsnets arbejde med borgeres og selskabers skat. Han havde den 
daglige kontakt med regionernes direktører. 
 Normann Hansen havde fået jobbet efter mere end 40 år 
indenfor told- og skattevæsnet, hvor han var uddannet og havde 
haft adskillige lederstillinger rundt om i landet. Han var ikke jurist, 

Direktør Erling Andersen, 
SKAT København 
FOTO: Jens Dresling
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men han kendte om nogen den 
daglige produktion i den enorme 
etat.
Normann Hansen ringede til di-
rektøren for SKAT København, 
Erling Andersen, og viderebragte 
Lofts besked om at sikre, at der 
var skred i sagen, og at der blev 
taget kontakt til Thorning og 
Kinnock.
 SKAT København havde ikke 
hørt fra parret, og formelt var der 

stadig ingen sag. Men hvis man skrev til Kinnock nu, var det for 
Erling Andersen det samme som at åbne en egentlig kontrolsag på 
ham, og det mente han umiddelbart ikke, der var grund til. Man-
den kunne jo stadig nå at indlevere en selvangivelse inden fristen 1. 
juli, og så ville der køre en almindelig ligningssag som for alle andre 
borgere. Ellers kunne SKAT altid indlede en sag.
 Nok kunne og skulle SKAT nogle gange gå aktivt ind i sager, 
der blev oprullet i pressen, men det var kun fem dage siden, at BT 
lancerede beskyldningerne. Så hurtigt plejede man ikke at reagere 
på avisskriverier. Men han opfattede produktionsdirektørens opring-
ning som en lodret ordre fra departementschefen, og den fulgte han. 
 28. juni 2010 skrev SKAT København således til Stephen 
Kinnock, at man havde konstateret en betydelig interesse for hans 
person og spørgsmålet om skattepligt og bad ham derfor inden 
2. august levere oplysninger for de seneste tre år om boligforhold, 
hvilke dage han havde opholdt sig i Danmark, og hvorvidt han 

Steffen Normann Hansen, fhv. 
produktionsdirektør, Skatte-
ministeriet. FOTO: Finn Frandsen
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arbejdede her, så SKAT kunne kontrollere hans forhold.
 Nu var sagen om Kinnocks skat ikke længere alene en 
mediesag. Den var en decideret skattesag.

•
1. januar 2010 - et halvt år før BT’s første historier om Kinnock 
- var hele Skatteministeriet blevet omorganiseret. Hvor man før 
havde været opdelt i et departement, hvor ministeren sad, og så 
SKAT’s Hovedcenter, der styrede de regionale skattecentre, blev alt 
fusioneret til en enhedsorganisation. Ministeriets departement på 
Nicolai Eigtvedsgade på Christianshavn blev til et koncerncenter, 
hvor flere stabsfunktioner som HR, økonomi, kommunikation og 
strategi blev samlet med en direktion på syv personer og depar-
tementschef  Peter Loft som koncernchef. Den udvidede direktion 
talte derudover direktørerne for landets skatteregioner, der varetog 

Skatteministeriet, Nicolai Eigtvedsgade, 
Kbh K. FOTO: Karsten Bidstrup
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al sagsbehandling for skatteyderne. For København var det Erling 
Andersen.
 Peter Loft havde stået i spidsen for fusionen, der skulle samle 
ekspertisen og sikre effektiv, ensartet sagsbehandling. Men 
Folketingets Ombudsmand reagerede med bekymring: Hvordan 
ville Peter Loft sikre, at man overholdt Skatteforvaltningslovens 
påbud om kompetencefordeling?
 Lovens §14 siger nemlig, at ‘ministeren ikke må træffe af-
gørelse’ i konkrete skattesager. Med ‘ministeren’ menes ikke alene 

den politiker, der sidder på taburetten, men også ministerens 
departement. Der skal være vandtætte skotter mellem den politiske 
og lovgivende sfære på den ene side, og de udøvende myndigheder 
- sagsbehandlerne i regionerne - på den anden.
 Reglen skal beskytte ministeren mod pres fra borgere eller 
virksomheder, der måtte forlange særbehandling. Samtidig skal den 
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sikre mod politisk indblanding i enkeltsager eller i yderste konse-
kvens magtmisbrug: Ministeren og hans departement må og kan 
hverken åbne, behandle, afgøre eller lukke skattesager.
 Peter Loft mente ikke, det var et problem i hans nye enheds-
koncern. §14-reglen lå så dybt i systemets dna, og sagerne blev 
stadig behandlet udenfor Koncerncentret i regionerne. Han hyre-
de Kammeradvokaten til at undersøge og støtte forsikringen om, 
at man godt kunne holde tingene adskilt efter fusionen. Men Om-
budsmanden ville have princippet skåret ud i pap og paragraffer, så 
Skatteministeriet måtte skrive en ny bekendtgørelse, der slog fast, at 
man trods enheds-organisationen stadig formelt havde to, adskilte 
myndigheder: Departementet og Regionerne.
 De skattejuridiske eksperter i departementet var i den nye struk-
tur blev samlet i kontoret for Jura og Samfundsøkonomi, som skulle 
stå til rådighed for regionernes sagsbehandlere for at sikre kvalitet 
og ensartet fortolkning af  reglerne. En sagsbehandler kunne ringe 
og få faglig sparring i en vanskelig sag, men var det afgørende, at 
der ikke blev talt konkret. Departementets folk måtte udelukkende 
for-klare reglerne - ikke fortælle, hvordan en sag skulle afgøres.
 Bekendtgørelsen kom midt i august 2010. Da var sags-
behandlerne i SKAT København godt inde i arbejdet med Stephen 
Kinnocks sag, som var blevet indledt med brevet 28. juni på 
opfordring fra departementschefen.

•
Tidligt om morgenen 1. juli reagerede Peter Loft med det samme, 
da Helle Thorning blev citeret for, at hun og manden ville aflevere 



25

deres selvangivelser samme dag. Det ville afføde en telefonstorm 
fra pressen til ministeriet, tænkte han. Men hvis der blev afleveret 
selvangivelser, skulle de behandles i maskinrummet som alle andre 
ligningssager beskyttet af  skatteforvaltningslovens skærpede 
tavshedspligt og udenfor departementets kompetence. Dermed ville 
det være slut med at udtale sig fra ministeriets side.
  Klokken var kun lidt over seks, da Loft skrev til produktions- 
direktør Steffen Normann Hansen, at der skulle udsendes en presse-
meddelelse. Den skulle helst underskrives af  direktør Andersen ude 
i SKAT København for at signalere, at det nu var en sag mellem 
SKAT København og de to borgere - ikke en sag for departe-
mentet. Men den måtte ikke sendes ud, før Troels Lund Poulsen 
eller Peter Arnfeldt var taget i ed, skrev Loft. 
 Ministeren havde allerede undret sig højlydt over, at Helle 
Thorning-Schmidt fik lov at slippe af  sted med at sige til medierne, 
at hun var i kontakt med SKAT, når hun slet ikke var det. Men nu 
var der altså både kontakt og en formel undersøgelse. Det skulle 
meldes ud til offentligheden, mente Loft og ville gerne orientere 
ministeren på forhånd. 
 
Erling Andersen undrede sig, da han fik beskeden i en sms fra 
produktionsdirektøren en lille time senere. Hvorfor var departe-
mentschefen overhovedet optaget af  det? Og så før klokken syv om 
morgenen? Pressemeddelelser om personsager behøvede han kun 
én hånd til at tælle, og umiddelbart var han imod at udsende en nu. 
Men eftersom ministeren øjensynlig skulle tages i ed, gik han ud fra, 
at det var ministeren, der bestemte.
 Op ad dagen godkendte han udkastet fra ministeriets presse-
kontor. Det balancerede på kanten, men overtrådte ikke tavsheds- 
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pligten, mente han:
“Ifølge dagens presse vil Helle Thorning-Schmidt og Stephen 
Kinnock aflevere en selvangivelse for Kinnock for 2009. ‘Vi læser 
også aviser, og den massive omtale i pressen gør, at vi naturligvis 
er helt opmærksomme på problemstillingerne i Stephen Kinnocks 
skattesag. Jeg kan ikke udtale mig specifikt om den konkrete sag, 
men vil se på de indsendte oplysninger, og sagsgangen fortsætter 
derfor uændret’, forklarer Erling Andersen, SKAT København”, 
stod der.
 Da Skatteministeriet siden blev kritiseret for den pressemed-
delelse, medgav man i en udtalelse, at den københavnske direktør 
nok havde sagt for meget. Erling Andersen var i Finland, da han 
hørte om det, og hans reaktion ville nærmest have kunnet høres i 
København uden telefon: Først havde han fået stoppet den presse-
meddelelse ned i halsen, og nu skulle han af  alle så bebrejdes at 
have været for åbenmundet?

 Sidst på dagen 1. juli blev der indleveret to selvangivelser til 
SKAT København på Sluseholmen i Københavns Sydhavn. En fra 

Helle Thorning-Schmidt og en fra Stephen Kinnock. Kinnock, der 
tidligere havde været beskattet i Storbritannien, fordi han var ansat 
ved British Council, havde efter jobskiftet til World Economic 

FOTO: Thomas Borberg
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Forum ikke længere skattemæssig diplomatstatus og angav sig nu 
som skattepligtig i Danmark. Nu var det op til SKAT at vurdere, 
om det var korrekt. 
 Dermed kunne SKAT skrotte den kontrolsag, der var blevet 
indledt få dage før med det brev, departementet havde fået direk-
tøren til at sende. Kinnocks skatteforhold skulle i stedet granskes i 
afdelingen for Kundeservice som en almindelig ligningssag.
 Erling Andersen var klar over, at denne sag ikke kun handlede 
om skat. Han kendte både til politik og til skattevæsnets interne 
krinkelkroge. Han blev uddannet som skatterevisor i 1981 og havde 
i 12 år været formand for tjenestemændene i Told & Skat, indtil han 
forlod fagforeningssporet til fordel for chef-karrieren. Som direktør 
for SKAT København havde han ansvaret for 900.000 københav-
neres skattesager, heriblandt Stephen Kinnocks.
 Nu skulle Andersen vise, at hans folk kunne håndtere den 
celebre sag professionelt, korrekt og grundigt - og med alle sikker-
hedsforanstaltninger intakte. Og han skulle sikre, at ikke et komma 
blev sat forkert i den afgørelse, som stensikkert ville blive under-
kastet minutiøs granskning. 
 Tre erfarne sagsbehandlere sad parate til at håndtere 
Kinnocks sag: To jurister, begge afdelingsledere, og en merkonom 
i revision og regnskab, der tilsammen havde omtrent 100 års ansæt-
telse i skattevæsnet bag sig - alle med særlige kompetencer indenfor 
udlandsbeskatning, dobbeltbeskatning, til- og fraflytningsregler og 
andre skattepligtsspørgsmål.
 De tre passede godt på sagen, der elektronisk var skærmet for 
alle andre i SKAT. Fysiske papirer blev låst inde, så snart medarbej- 
derne forlod skrivebordene, nøglen sikkert opbevaret, og ingen af  
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dem kunne drømme om at småsludre om sagerne over frokosten i 
kantinen. De var vant til at grave i borgeres private forhold og fulgte 
en enkel fortolkning af  skatteforvaltningslovens skærpede tavsheds- 
pligt: Man holdt munden lukket.
 
Med sagen lagt i kompetente hænder tog Erling Andersen på som-

merferie. Det samme gjorde skatteministeren, hans særlige rådgiver 
og departementschefen. Statsministeren kørte sydpå med familien 
og en autocamper, familien Thorning-Kinnock rejste til Frankrig.  
 Men i slutningen af  juli måtte Thorning rejse hjem og svare på 
flere spørgsmål: Hvorfor havde hun i en anden sammenhæng oplyst 
til Justitsministeriet, at hendes mand var hjemme på Østerbro hver 
weekend, når hun i forbindelse med skatte-anklagerne sagde, at han 
var i landet mindre end 180 dage om året?
 Thorning undskyldte sig med sjusk, da hun mødte pressen i 
lufthavnen i Kastrup. Hun havde skældt sig selv ud over det, sagde 
hun og afviste igen, at hun havde forsøgt at fifle med tallene for at 
opnå økonomiske fordele.
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•
1. august fik afdelingen for Kundeservice i SKAT København ny 
chef. Den nye skattedirektør var 50-årige Lisbeth Rasmussen, der 
havde været ansat i skattevæsnet siden 1978. Hun var embedsmand 
til fingerspidserne og var først uddannet skatterevisor, siden jurist. 
Hun havde arbejdet med lovgivning i departementet under Peter 
Loft som kontorchef  i Statsskattedirektoratet med særlig fokus på 
international beskatning og som fagchef  i ministeriets retsafdeling, 
hvor hun havde også været med i arbejdet med en tidligere fusion.
Hun var kommet til SKAT København i 2007, og da hun blev for-
fremmet til skattedirektør, fik hun 130 mand under sig, tre andre 
skattedirektører ved siden af  sig og Erling Andersen som sin nær-
meste overordnede.
 Lisbeth Rasmussen blev leder for den tre-mandsgruppe, der 
skulle kulegrave Kinnocks sag. De havde Kinnocks kalender og 

30. juli 2010: Helle Thorning-Schmidt afbryder sin sommerferie 
og møder pressen i Københavns lufthavn. FOTO: Astrid Dalum
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kunne krydstjekke oplys-
ningerne med flybilletter 
for at dokumentere, hvor 
han havde været hvornår.  
 På grund af  tavsheds- 
pligten kunne de ikke gå 
til andre kilder - flyselska-
ber, arbejdsgivere eller sa-
marbejdspartnere - men 
måtte tage udgangspunkt 
i det materiale, parret selv 
kunne levere og så bede om 
yderligere dokumentation. Når der ikke var flybilletter, bad de om 
konto-oplysninger, der kunne vise, hvor i verden Kinnock havde 
brugt kreditkort bestemte dage.
 I august havde de efterhånden styr på grundlaget: Stephen 
Nathan Kinnock var rejst ud af  Danmark og dansk skattepligt, da 
han i 1999 flyttede til Bruxelles med sin kone, der var blevet 
valgt til Europa-Parlamentet. Siden var hun flyttet tilbage, var ble-
vet medlem af  Folketinget og parti-formand og havde købt familiens 
hus på Østerbro. Stephen Kinnock arbejdede rundt om i verden for 
British Council, hvis ansatte beskattes i Storbritannien, uanset hvor 
de er udstationeret. I 2008 blev han direktør i World Economic 
Forum i Genève, hvor han boede i hverdagene.
 Der var to muligheder: Enten var Kinnock så at sige skatteplig-
tig i både Danmark og Schweiz, og så skulle de to lande dele de 
penge, han betalte i skat, efter reglerne i en såkaldt dobbeltbeskat-
ningsoverenskomst, der afgjorde, hvor meget hvert land skulle have. 

Skattedirektør Lisbeth Rasmussen, 
SKAT København. FOTO: Thomas Sjørup
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Fordelingen ville blandt andet afhænge af, hvor Kinnock havde sit 
‘centrum for livsinteresser’ - det begreb, som BT havde skrevet om, 
og som også Peter Loft havde spurgt til, da han fik et notat om sa-
gen, før den overhovedet var en sag.
 Den anden mulighed var, at Kinnock ikke var skattepligtig i 
Danmark, fordi han var flyttet ud i ‘99 og endnu ikke var flyttet til-
bage. Så skulle han alene betale sin skat i Schweiz, hvor han arbej-
dede, mens han i Danmark ville være at betragte som en ‘tilflytter’ 
efter Kildeskattelovens §7. Dermed ville han først blive indfanget af  

dansk skattepligt, hvis han opholdt sig i landet mere end 180 dage 
om året, boede her i mere end tre måneder ad gangen eller arbejd-
ede her. Hvis han ramte grænsen, ville den danske skattepligt blive 
regnet fra den dag, hans ophold eller arbejde i Danmark var be-
gyndt. Hvis ikke, ville han fortsat være skattepligtig i Schweiz.
 Sagsbehandlerne hældede til, at det var tilflytter-reglerne, der 
gjaldt for Kinnock. Dermed ville spørgsmålet om, hvorvidt han blev 
skattepligtig i Danmark udelukkende handle om, hvor ofte han var 
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hjemme hos familien, og om han arbejdede her. Det skulle 
undersøges.
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3. Pingpong og paragraffer

Der var stadig sommerferie-stille i skattekontorerne, da 
Thorning kom hjem fra Frankrig sidst i juli, og skattesa-
gen igen blussede op i pressen. 

 Men produktionsdirektør Steffen Normann Hansen var på ar-
bejde i departementet. Efter samråd med Peter Loft ville han sikre, at 
sagsbehandlerne i SKAT København fik faglig bistand og sparring, 
inden de afgjorde den spektakulære sag. Normann Hansen sendte 
besked ud i Koncerncentret om at få arrangeret et møde med juris-
terne fra SKAT København, så specialisterne kunne klæde SKAT 
Københavns folk på til at stille de rigtige spørgsmål i Kinnock-
sagen. Derfor skulle mødet først holdes, når alle oplysninger om 
Thorning-Kinnock-sagen var gravet frem, mente han: Man måtte 
gå så langt tilbage som muligt og om nødvendigt også bruge de 
oplysninger, Thorning tidligere havde givet til Justitsministeriet, 
skrev Normann Hansen, der hverken havde indsigt i reglerne eller 
selve sagen. 
 Men sådan et møde var en dårlig idé, mente den ansvarlige 
kontorchef. Han vidste udmærket, hvad det var for en vip-sag, de 
københavnske sagsbehandlere sad med. Han vidste også, at den var 
i kompetente hænder: Han kendte Lisbeth Rasmussen og kunne 
ikke forestille sig, at hun ikke selv kunne klare juraen. 
 Kontorchefen var derimod bekymret for, at ministeren kom for 
tæt på, hvis departementets folk blev inddraget i sagen. Hans kollega 
Ivar Nordland var enig: De skulle ikke risikere at blive mistænkt for 
at blande sig, så de burde sige nej til det møde, Normann Hansen 
foreslog på vegne af  Peter Loft. Nordland anbefalede kontorchefen 
at ringe direkte til departementschefen.
 Loft gik rundt på en strand ved Middelhavet, da kontorchefen 
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ringede. Departementschefen lød, som om møde-idéen var ny for 
ham, men han så ikke noget problem i det; det var netop meningen 
med hans fusion at få bedre faglig sparring mellem Koncern-
centrets eksperter og regionernes sagsbehandlere. Så det kunne de 
da roligt gøre, sagde han.
 Med det o.k. fra departementschefen accepterede kontor-
chefen det. De ville gå med til et møde, hvis Lisbeth Rasmussen og 
hendes hold bad om det.
Og det gjorde Lisbeth Rasmussen. Hun var klar over, at kontor-
chefen havde været betænkelig, men når nu alle var helt bevidste om 
reglerne for kompetencefordeling, de vandtætte skotter og behovet 
for særlig omhu i netop denne sag, ville de næppe kunne komme 
galt af  sted. 

•
Ikke mindst på grund af  den massive opmærksomhed i pressen 
mente direktør Erling Andersen, at det var naturligt at orientere 
om sagens gang opad i systemet. Og selv om han normalt talte mest 
med produktionsdirektøren om den daglige drift, foretrak han at gå 
direkte til departementschefen i netop denne, usædvanlige sag.
 De to chefer mødtes på Lofts kontor midt i august, da alle var 
hjemvendt fra sommerferie. Det blev det første af  i alt fem møder, 
de holdt, mens Kinnocks sag blev behandlet.
Denne tirsdag gav Loft kaffe, og Andersen gav et overblik over de 
juridiske og praktiske aspekter, hans sagsbehandlere tumlede med 
i kortlægningen af  Kinnocks hverdag. Han gav Loft et såkaldt 
oversigtsnotat om det, man indtil videre vidste, og forklarede, at 
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det blandt andet skulle afklares, om manden arbejdede i Danmark. 
Umiddelbart lignede sagen en tilflyttersag, der var langt fra grænsen 
for skattepligt. 
 Andersen opfattede det som en uformel pingpong mellem 
to topchefer. Mens de juridiske specialister i departementet havde 
vægret sig ved overhovedet at komme i nærheden af  den konkrete 
sag, så hverken Loft eller Andersen noget problem i at snakke om 
den hen over det hegn, der skulle adskille de to myndigheder. 
De aftalte, at Loft skulle orienteres løbende og have besked om 
SKAT Københavns afgørelse senest tre dage før, den blev sendt 
til Kinnock.
 Ingen af  de to chefer havde specifik indsigt i reglerne, og Loft 
ville gerne have et møde mere, hvor ministeriets ekspert, Ivar 
Nordland, og skattedirektør Lisbeth Rasmussen var med til 
at drøfte spørgsmålet om arbejde i Danmark i forhold til skatte- 
pligten. Loft og Andersen aftalte, at det skulle ske om fredagen.

Dagen før fredagens møde 
kaldte departementschefen 
Ivar Nordland ind på sit kontor. 
Loft fortalte om sit møde med 
SKAT Københavns direktør og 
sagde, at han gerne ville have 
Nordland med, når Andersen 
kom ind igen fredag sammen 
med Lisbeth Rasmussen. Han 
behøvede ikke forklare, hvor 
vigtigt det var, at der ikke blev 

Fagdirektør Ivar Nordland, 
Skatteministeriet
FOTO: Jens Dresling
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begået fejl i netop denne sag.
 Der gik alle mulige rygter om Thorning, hendes mand og 
deres samliv, sagde Loft. 
 “Tja, rygter udmærker sig jo ved at være rygter,” konstaterede 
Nordland.
 Loft medgav, at de nok heller ikke havde betydning for 
sagen. Men SKAT havde undervejs opdaget, at Kinnock i en årræk-
ke havde været registreret forkert. Selv om han og familien flyttede 
til Bruxelles 1999, havde man først næsten ti år senere - efter flere 
henvendelser fra parrets revisor - fået rettet hans status til fraflyttet 
og dermed ikke-skattepligtig. Kinnock havde da også selv afleveret 
selvangivelse i Danmark hvert år. I skattekroner gjorde det ingen 
forskel, så længe han var ansat hos British Council og derfor var 
beskattet i Storbritannien. Men der var begået en registreringsfejl, 
og den gjorde sagen ikke enklere at forklare.
 Det fik Peter Loft ret i: Ikke mindst ministeren borede siden 
netop i, om det overhovedet var rigtigt, at Kinnock og familien var 
fraflyttet Danmark og dansk skat i 1999.
 Nordland fik Erling Andersens oversigtsnotat med sig, så han 
kunne læse sig ind på sagen.
 “Det kommer jeg tilbage med”, sagde fagdirektøren, for den 
slags oplysninger om en personsag var åbenlyst ikke noget, han 
skulle eller ville have liggende. Han brugte et par timer på at gran-
ske sagen, inden han gik tilbage til Loft. Departementschefen stod 
midt i en samtale, så Nordland afleverede notatet uden at indvie 
ham i sin umiddelbare konklusion: Intet tydede på, at der skulle 
være noget galt, hverken med Kinnocks fraflytning i ‘99 eller i hans 
status som ikke-skattepligtig siden hen.
 Nordland fordybede sig flere lærebøger, databaser og tidligere 
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afgørelser for at være helt klar til mødet med SKAT Københavns 
topfolk dagen efter.

 Efter weekenden fandt Ivar Nordland den nye bekendtgørelse 
om kompetencefordelingen i enhedskoncernen frem og besluttede 
at ringe til Erling Andersen. Nordland havde fredagens møde på 
Lofts kontor i frisk erindring, og med den dugfriske bekendtgørelse 
i hånden mente han, det var på sin plads at minde direktøren for 
SKAT København om, at det faktisk alene var SKAT København, 
der bestemte, hvordan Kinnock-sagen skulle afgøres.
 For Ivar Nordland brød sig ikke om det, han havde oplevet 
ved mødet hos departementschefen om fredagen. Han havde taget 
notater undervejs, både da Erling Andersen redegjorde for det 
faktuelle - hvor mange dage om året, flybilletter, lejeindtægter fra 
lejligheden i London, sommerhuset på Bogø og parrets egne oplys-
ninger - og da Lisbeth Rasmussen gennemgik juraen. Og han havde 
noteret Lofts bemærkning om, at de skulle ‘helvedes dybt ned’ i den 
sag. 
 Nordland havde været enig i københavnernes konklusioner: 
At der var tale om en tilflyttersag, og at Kinnock ikke ramte de 
grænser, der ville gøre ham skattepligtig i Danmark.
 Loft havde stillet spørgsmål til, hvor grundigt alt blev 
kontrolleret, og han havde talt om, hvor vanskeligt det kunne blive 
at forklare sagen i pressen, hvor alle mulige mennesker havde udlagt 
reglerne, og Thorning selv havde tegnet et andet billede af  familie-
livet, når hun var blevet interviewet til alskens aviser og dameblade. 
Ingen ville kunne forstå det!
 Lisbeth Rasmussen var blevet lidt irriteret. Der var mange 
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skatteregler, der kunne være svære at forklare, men det vigtigste var 
vel, at SKAT forstod det. Som fagmand var hun udelukkende 
interesseret i fakta. Og selv om de stadig ikke var helt færdige, pegede 
alle fakta altså i den retning, at Kinnock ikke var skattepligtig.
 “Men gør hans centrum for livsinteresser ham ikke skatteplig-
tig alligevel?”, spurgte departementschefen.
 “Centrum for livsinteresser er ikke relevant, når det er en 
tilflyttersag”, svarede Nordland.
 “Men skal det ikke indfortolkes?” blev Loft ved.
 Ivar Nordland og Lisbeth Rasmussen så på hinanden:
 “Du, Ivar, ville det ikke være en ændring af  praksis?” spurgte 
Lisbeth Rasmussen neutralt.
 “Jo. Og i så fald skal oppositionens leder vel ikke være den 
første”, svarede Nordland tørt.
 “Men så skal der vel stå, at han ikke er skattepligtig, men at 
hans centrum for livsinteresser er i Danmark?” foreslog Loft.
 “Nej! Det er ikke relevant!” svarede de andre.

Det var Lofts spørgsmål til såvel de juridiske begreber som til kontrol-
len med Thorning-parrets oplysninger, der havde naget Nordland i 
dagene efter mødet. Det virkede mærkeligt, at departementschefen 
både efterlyste yderligere kontrol og kom med forslag, der gik stik 
mod SKAT Københavns foreløbige konklusioner.
 Derfor ringede Nordland til Erling Andersen mandag efter-
middag. Han nævnte ikke Loft eller fredagens møde direkte, men 
gentog, at han var enig i SKAT Københavns foreløbige konklusion-
er. Og så mindede han SKAT Københavns direktør om, hvordan 
reglerne var: Det var SKAT København, der skulle afgøre sagen. 
Ingen andre. 
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Andersen undrede sig lidt over opringningen og refererede den for 
Lisbeth Rasmussen. Hun kendte Nordland meget bedre, end 
Andersen gjorde, og forstod, at det havde været vigtigt for ham 
at aflevere sit budskab: At SKAT København skulle stå fast.
 Ugen efter studsede Ivar Nordland, da han igen så departe-
mentschefen citeret i en artikel om Kinnocks skattesag. Loft afviste 
overfor Politiken, at han eller ministeren kunne blande sig i sagen: 
“Hvis jeg ringede til en skattedirektør og bad ham nå til et bestemt 
resultat, ville han sige rend og hop. Der er vandtætte skotter mel-
lem os og i dette tilfælde Skat København” (...), “det ville være for- 
kert, hvis Skatteministeriet slet ikke måtte udtale sig om de generelle 
skatteregler. Men vi skal holde os langt væk fra den konkrete sag, 
som jeg ikke kender”.
 Citaterne fik Ivar Nordland til at finde sine papirer med nota-
ter fra fredags-mødet hos departementschefen frem og lægge dem 
ned i en skrivebordsskuffe. En slags souvenir tænkte han.

•
Mandag eftermiddag var Erling Andersen til møde i SKAT’s 
kontorer på Østbanegade på Østerbro, hvor han rendte ind i Peter 
Loft. Kunne de lige stikke hovederne sammen? spurgte departe-
mentschefen. Han havde en stak klip fra den massive presseomtale, 
der stadig var præget af  utallige vurderinger, kommentarer og på-
stande til både reglerne og selve sagen fra alskens kilder, mens man 
ventede på SKAT’s afgørelse. Loft mente, at det kunne være gavn-
ligt for SKAT København at kende de mange synspunkter og ud-
lægninger, så man kunne forberede sig på de spørgsmål, der kunne 
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blive rejst sidenhen. Og måske var der nye vinkler eller pointer, sags- 
behandlerne skulle tage med i betragtning.
 Andersen tog bunken med og gav den videre til Lisbeth Ras-
mussen. Hun vejede den tre centimeter tykke stak kopierede avis-
artikler i hænderne og besluttede, at det ikke var noget, hun ville 
bebyrde sin i forvejen travle sagsbehandlergruppe med. Hun havde 
heller ikke lyst til at udvide den kreds, der beskæftigede sig med 
sagen, så hun tog opgaven selv. Hun læste og kommenterede ar-
tiklerne - ind i mellem i en temmelig spids tone. Hun fandt ikke 
noget, der kunne bruges og arkiverede hele bunken sammen med 
den voksende samling af  papirer i Kinnock-sagen. 

•
Lisbeth Rasmussen kunne stort set sagen på fingrene, da hun sam-
men med to af  sine medarbejdere mødtes med tre specialister i De-
partementet for at teste de foreløbige konklusioner. Det skulle ingen 
papirer eller konkrete oplysninger på bordet, men hun ville dob-
belttjekke, at alle regler var forstået og fortolket korrekt.
 De seks embedsmænd mødtes mandag 30. august og gen-
nemgik reglerne for dobbeltbeskatning, om diplomatstatus for 
ansatte i British Council, 180-dages-grænsen for tilflyttere, lig- 
ningsvejledningen, Skatterådsafgørelser og retspraksis.
 Lisbeth Rasmussen præsenterede konklusionerne, og de tre 
eksperter på den anden side af  bordet nikkede: Den ømtålelige vip-
sag var efter alt at dømme en tilflyttersag, og netop denne tilflytter 
var langt fra grænsen på 180 dage, der ville medføre skattepligt.
 En af  departementets eksperter var Michael Frank, der havde 
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været reglerne igennem efter den første opringning fra BTs jour-
nalist to måneder forinden og siden havde gransket dem yderligere 
op til mødet. Undervejs var han stødt på en fejl i en gammel sag: 
Skatterådet havde i en ellers korrekt afgørelse fra 2007 skrevet, at 
reglerne om skattepligtens indtræden for tilflyttere kun gjaldt i en 
begrænset periode. Den præmis var forkert. Man kunne lovligt ar-
bejde i udlandet i årevis uden at blive skattepligtig, hvis bare man 
var under grænserne for ophold og arbejde i Danmark. Frank og 
hans kolleger rettede fejlen, da de nogle måneder senere reviderede 
ligningsvejledningen.
 Den rettelse blev siden diskuteret indgående: Havde man reelt 
ændret praksis midt i behandlingen af  netop Stephen Kinnocks 
skattesag? Nej, sagde juristerne i Jura og Samfundsøkonomi. Man 
havde fundet en tre år gammel misforståelse, som ikke havde haft 
fejlagtige konsekvenser, men måtte luges ud. Det var uden betyd-
ning for afgørelsen af  Kinnock-sagen, sagde de.
 Efter at spørgsmålet kom frem i efteråret 2012, udsendte SKAT 
et nyt såkaldt styresignal, der præciserede reglerne og åbnede for, 
at skatteydere, der mente at have fået en forkert afgørelse på grund 
af  den gamle fejl, kunne anmode om at få genoptaget sagerne. Der 
kom tre anmodninger, ingen af  dem er afgjort endnu.

 Michael Frank skrev et referat efter mødet med SKAT 
København. Han beskrev anledningen, temaerne og konklusion-
erne, nævnte fejlen i den gamle sag og meddelte, at SKAT Køben-
havn snart forventedes at kunne afgøre sagen. Referatet blev også 
lagt til departementschefen som en afrapportering fra et møde, han 
selv havde ønsket. 
 Loft bestilte notater om tilflytter-reglerne til brug for presse-
beredskabet, men bad om, at alle henvisninger til Kinnocks situa-
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tion blev pillet ud, fordi, skrev han: “Ret beset kender vi den ikke 
endnu”.
 Sagen var stadig ikke afgjort. Men Peter Loft vidste godt, 
hvilken vej det gik, og kendte langt flere detaljer i Kinnock-sagen, 
end de forsigtige eksperter i Koncerncentret havde fået del i ved 
mødet med Lisbeth Rasmussen. Og det var hun efterhånden ret 
betænkelig ved.



43

4. Verdens dårligste undskyldning

Skatteminister Troels Lund Poulsen havde holdt sommerferie 
på Mallorca sammen med sin kæreste, partifællen Sophie 
Løhde, og vendte først tilbage til ministerkontoret midt i au-

gust. Men som nyhedsnarkoman fulgte han med i mediestrømmen 
fra ferieøen, og ind i mellem talte han med rådgiver Arnfeldt og 
departementschef  Loft. 
 På Christiansborg var det især Venstres politiske ordfører, 
Peter Christensen, der kommenterede historierne om Thornings 
udfordringer med skattevæsnet. Den stående ordre fra lederen af  
Venstres nyetablerede Center for Kommunikation og Politik, Søs 
Marie Serup, var, at ingen andre end netop Christensen udtalte 
sig. Sagen kunne ramme Venstre som en boomerang, hvis det så 
ud, som om man brugte BT’s anklager eller Venstre-ministerens 
mulighed for at få indsigt i sagen i en beskidt smædekampagne mod 
Thorning, vurderede Serup; det kunne være livsfarligt for Venstre. 
Ligesom de fleste andre havde hun svært ved at gennemskue alle de 
udlægninger af  skatteregler, der føg rundt i pressen. For hende var 
det mest naturligt at spørge Lund Poulsen, der sammen med Arn-
feldt tit kiggede ind til hende og Venstre-pressechef  Mikael Børst-
ing, når de var på Christiansborg.
 Mikael Børsting opfattede sagen om Kinnocks skat som ‘en sag 
Venstre kørte’. Den politiske ordfører Peter Christensens anklager 
mod Helle Thorning-Schmidt udsprang af  ‘en fælles parti-linje’, 
udtalte pressechefen til Politiken. 
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 Spindoktor Peter Arnfeldt fulgte mediedækningen og de 
mange teorier, der blev luftet. Han fik masser af  opringninger fra 
journalister, der ville pumpe ham for nyt om sagen, men kunne ikke 
sige noget om den. 
 Navnlig efter at Thorning var kommet hjem fra ferie for at 
forsvare sig, var det generelle indtryk, at hun ville lægge alt frem, 
når SKAT havde afgjort sagen. Derfor skulle ministeriet forberede 
sig på at håndtere alle de henvendelser, afgørelsen ville afføde. Det 
kunne blive et pressemæssigt mareridt, så man måtte forsøge at 
forudse kritiske vinkler og spørgsmål. Derfor samlede Peter 
Arnfeldt samlede alt, hvad pressen skrev om sagen.
 Både spørgsmål og teser passerede hans bord. En gammel 
studiekammerat fra Aarhus skrev en længere mail med sine vinkler 
på, hvad det kunne betyde for Thornings skatteforhold, hvis parrets 
lejlighed i London var belånt i Danmark. Arnfeldt vidste ikke rigtig, 
hvad han skulle med tippet, men sendte det videre som inspiration 
til en Ekstra Blads-journalist, der havde skrevet om London-
lejligheden.
 Et andet input kom fra BT, der sendte Arnfeldt et fem sider 
langt notat, hvor journalisterne havde samlet oplysninger, citater, 
regler og afgørelser fra andre skattesager som led i deres research. 
Det konkluderede, at Stephen Kinnock måtte være skattepligtig i 
Danmark.
 Det kunne Arnfeldt bruge, det var nærmest genialt på den 
måde at få indblik i, hvad journalisterne arbejdede med. Han gav 
BT’s teorier videre til ministeren, der siden gav notatet til departe-
mentschefen.
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Da Erling Andersen og Lisbeth Rasmussen kom til møde hos Peter 
Loft igen onsdag 1. september, gav han dem notatet. De spurgte, 
hvor notatet kom fra, men fik ikke noget svar; det var bare dukket 
op, sagde departementschefen. Men ligesom med presseklippene 
mente han, at det måske kunne indeholde nogle oversete guldkorn, 
som SKAT København skulle tage med i betragtning. 
  Det gjorde det ikke, konstaterede Lisbeth Rasmussen og endte 
igen med at ryste på hovedet over journalisternes anstrengelser udi i 
det juridiske: Nogle af  afgørelserne var de samme, som hendes eget 
hold sad med, men der var kludder i præmisser og forudsætninger. 
Og løsrevne citater fra Thorning-interviews i dameblade var ikke 
valide elementer i en seriøs undersøgelse. Den skulle alene baseres 
på fakta. 
 Hun syntes egentlig, det var lidt ubehageligt, at Loft på den 
måde bad hende inddrage materiale, som var uden såvel relevans 
som afsender. Hun havde været helt med på idéen om det 
sparrings-møde med ekspertkollegerne i departementet, de netop 
havde holdt, men det her virkede usagligt.
 Hun var også indforstået med, at departementschefen 
selvfølgelig skulle stille krav til dem og orienteres, og ved mødet fik 
han også SKAT’s foreløbige udkast til afgørelsen og andre doku-
menter fra sagen. Men det generede hende, at Loft blev ved med 
at spørge ind til, om de nu var grundige nok og gentage, at det ville 
blive svært at forklare konklusionerne. 
 Peter Loft ville for alt i verden undgå, at afgørelsen blev op-
fattet som svag, at de ikke havde gravet dybt nok. Og han bad om 
flere oplysninger og dokumenter, blandt andet om parrets lejlighed 
i London. 
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Lisbeth Rasmussen og hendes folk mente, at de havde været mere 
end almindeligt grundige og dertil var både saglige, erfarne og kom-
petente. Det var ikke, fordi Loft sagde, at han var uenig, men der 
var en underlig undertone, syntes hun. Som om der var noget, der 
klemte et sted i systemet. 
 I løbet af  august havde hun jævnligt lavet korte notater om 
sagens gang i sin kalender for at bevare overblikket i en presset 
arbejdsproces. Nu begyndte hun mere systematisk at notere og 
opsummere, hvad der foregik, så det blev en slags dagbog fra 
toppen af  sagsbehandlingen. 
 Hun forstod ikke departementschefens bekymrede boren i 
detaljerne. Det generede hende.
 Og så var hun vred på Erling Andersen, da de fulgtes tilbage til 
deres kontorbygning på Sluseholmen den tirsdag efter mødet med 
departementschefen og produktionsdirektøren. Men det handlede 
om noget helt andet. •
I slutningen af  august havde Erling Andersen haft en højrøstet kon-
frontation med Thorning-Kinnock-parrets repræsentant i skatte-
sagen: Skattejurist Frode Holm, der efter 40 år i faget nægtede at 
bruge en computer og endnu ikke havde mødt en kollega, han ville 
bytte viden med, når det gjaldt skatteforhold. Han var direktør for 
15 medarbejdere i firmaet Revitax, som han havde været med til at 
stifte i 1987 sammen med blandt andre den tidligere konservative 
skatteminister Isi Foighel. 
 Frode Holm så ikke bare sig selv som Thorning-Kinnock- 
parrets repræsentant i forhold til SKAT, men også over for 
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offentligheden, hvor en stor del 
af  opgaven gik ud på at få skov-
let de værste uhyrligheder i de-
batten af  vejen. Den garderhø-
je, skæggede bulderbasse udtalte 
sig beredvilligt og skråsikkert til 
journalisterne fra sit kontor, hvor 
sagerne lå i meterhøje bunker. 
Han optrådte som en nærmest 
faderlig hjælper for Helle Thorn-
ing-Schmidt, som han efter eget 
udsagn kaldte ‘min pige’ - en til-
taleform, han brugte overfor stort 
set alle kvinder under 60. 

  Allerede efter SKAT’s første 
henvendelse i slutningen af  juni 
havde Holm sørget for at få aflev-
eret alt, hvad parret selv kunne 
bidrage med til undersøgels-
en. Da han så, hvilke yderligere 

oplysninger SKAT bad om, kunne han regne ud, at sagen blev be-
handlet som en tilflyttersag, hvor det handlede om opholds- og 
arbejdsdage i Danmark. Midt i august blev han citeret for, at Thor-
ning allerede vidste, hvordan sagen ville blive afgjort, og at den stort 
set var afsluttet. Og han bestyrkede forventningen hos både presse 
og embedsfolk havde om, at Thorning ville offentliggøre hele 
afgørelsen.
 Den forventning var afgørende for arbejdet i SKAT: Ikke et 
komma måtte sættes forkert. Erling Andersen ville have alle flanker 
dækket af, inden han skulle forsvare sine folk og deres afgørelse. Der 

Skatterådgiver Frode Holm, 
Revitax. FOTO: Thomas Sjørup
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måtte ikke være bløde punkter eller blinde vinkler. Og hvis nogen 
skulle spørge, om SKAT overhovedet havde talt med hovedperson-
erne selv, ville han kunne svare bekræftende. 
 Derfor havde SKAT indkaldt parret til et møde fredag 27. au-
gust for at man ansigt til ansigt kunne gennemgå alt materialet - det, 
Kinnock havde leveret og det, SKAT havde fundet og analyseret. 
Lisbeth Rasmussen var enig i, at det kunne være godt at få afæsket 
parret nogle svar, så man kunne få afgrænset det faktuelle grundlag 
endnu mere præcist. 
 Men invitationen blev afslået: Kinnock var i udlandet, og 
Thorning ville slet ikke deltage i sådan et møde.
 
 Andersen bad sine folk om at presse på, og om nødvendigt 
ville han selv tale med Frode Holm for at få trumfet mødet igen-
nem. De to mænd kendte hinanden fra gamle dage, da de begge 
arbejdede i Statsskattedirektoratet, og Andersen var formand for 
tjenestemændene i det daværende Told & Skat, mens Holm var 
fællestillidsmand for akademikerne. 
 Dagen før det aflyste møde var Frode Holm på besøg i SKAT’s 
glashus på Sluseholmen om en anden sag, som lå hos af  en de 
afdelingschefer, der også sad i Kinnock-gruppen. Hun fremførte 
igen Erling Andersens ønske om, at Thorning og Kinnock skulle 
møde op personligt, og da Holm gentog afvisningen, tog hun ham 
med op til Andersens chefkontor på 5. sal. Så kunne de to mænd 
drøfte det med hinanden. Hun blev stående på kontoret, mens de 
diskuterede.
 Andersen forlangte en forklaring. Hvis problemet var, 
at Thorning-Schmidt og hendes mand ikke ville sidde og vente i 
receptionen - kendte ansigter, som de var - så kunne det let løses, 
lovede han.
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Holm kunne have påpeget, at Thorning slet ikke var forpligtet til at 
stille til samtale hos SKAT. Men han kendte Andersens stædighed 
og vurderede, at han næppe ville lade sig formilde af  at blive belært 
om paragrafferne. I stedet forsøgte Holm at afparere: Manglede 
SKAT måske oplysninger? 
  Ja, mente Andersen, uanset at samarbejdet hidtil havde været 
gnidningsfrit. For mens SKAT’s optællinger viste, at Kinnock var 
pænt under 180-dages-grænsen, så stemte det ikke med det billede, 
Thorning selv havde tegnet i portrætinterviews og overfor Justitsmini-
steriet. Nok stolede SKAT stolede mere på sine egne undersøgelser 
end på ugebladsartikler, men man ville gerne lige se parret i øjnene, 
før man satte to streger under resultatet. Hvorfor i alverden ville de 
ikke medvirke til det? Hvorfor?
 “Vil du virkelig vide, hvad grunden er?” spurgte Holm 
alvorligt.
 “Ja, tak”, sagde Andersen.
 Så slyngede Holm en overraskende begrundelse ud. Den 
var grebet ud af  luften, sagde han senere. Og den viste sig at være 
verdens dårligste undskyldning. Men den virkede: Andersen bøjede 
sig.
 “Det må du altså ikke sige noget om”, indskærpede Erling 
Andersen den kvindelige afdelingschef, som tavst havde overhørt 
diskussionen og Holms afgørende argument. Det havde hun heller 
ikke tænkt sig. Hun var vant til at få indsigt i private forhold, som 
hun helt automatisk stuvede ind under tavshedspligtens tætsluttende 
låg. Og det, hun lige havde hørt på direktørkontoret, faldt bestemt 
i kategorien irrelevante, personfølsomme oplysninger. Hun fulgte 
Frode Holm ned til udgangen.
 Erling Andersen valgte at indvie Lisbeth Rasmussen i det, han 
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havde fået at vide: At grunden til, at Thorning nægtede at ende-
vende sit familieliv hos SKAT, ifølge Holm skulle være, at hendes 
mand var biseksuel. Eller bøsse.
 De to direktører var enige om, at det ikke vedkom andre, ikke 
mindst fordi mandens eventuelle seksuelle præferencer var helt uden 
betydning for, hvorvidt han var skattepligtig. Derfor tabte 
Lisbeth Rasmussen nærmest underkæben, da Erling Andersen 
alligevel delte oplysningen med Peter Loft og Normann Hansen 
ved deres næste møde om Kinnock-sagen i ministeriet ugen efter. 
 Andersen sagde først, at SKAT nu kun forventede at komme 
til at tale med Kinnock, ikke hans hustru. Ingen spurgte, hvorfor 
Andersen havde bøjet sig. Alligevel fortalte han, hvad grunden til 
kursændringen var.
 De to mænd fra ministeriet virkede overraskede over at høre, 
hvad Holm havde sagt om Kinnock. Men det var skuespil. De havde 
allerede hørt det.

 “Det var satans!” udbrød Peter Loft i telefonen, da Erling An-
dersen en aften ringede og fortalte, hvad Frode Holm havde sagt 
om sin kendte klient. Men uanset detaljens opsigtsvækkende kar-
akter var de to chefer enige om, at det ikke var noget, der kunne 
bruges til noget som helst i forbindelse med skattesagen. 
 Senere samme aften ringede Loft til Normann Hansen. 
De talte sammen i en halv times tid, og departementschefen 
frittede: Har du talt med Erling? Har han sagt noget?
 Normann Hansen vidste godt, hvad Loft fiskede efter, men 
han ville ikke spille med. Til sidst måtte Loft spørge direkte: Har du 
hørt det seneste om Kinnock?
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 Det havde Normann Hansen. Erling Andersen havde fortalt 
ham det, da de talte om det praktiske arbejde med at kortlægge 
Kinnocks hverdag.
 “Det har jeg ikke brug for at vide”, havde Normann Hansen 
svaret. Han kunne ganske enkelt ikke rumme det i sit hoved, og han 
havde lovet sig selv, at det aldrig ville komme ud af  hans mund.
Men nu havde departementschefen altså hørt den pikante historie, 
og Normann Hansen medgav, at han også var blevet indviet.
 Da Erling Andersen dagen efter bragte emnet op ved mødet i 
departementet, lod både Loft og Normann Hansen imidlertid, som 
om det var helt nyt for dem. Det gjorde de til ære for Lisbeth Ras-
mussen, fordi de fornemmede, at hun ville være noget mere knibsk 
i omgangen med den slags fortrolige oplysninger. 
 Det havde de ret i. 
 “Det skulle du ikke have gjort”, sagde Lisbeth Rasmussen 
spidst til Erling Andersen, da de kom tilbage til Sluseholmen 
efter mødet. Det var ikke relevant, det var fortroligt og unødven-
digt, mente hun. Og hun var bekymret for, at departementschefen 
ville fortælle det videre til ministeren.
 Erling Andersen trak på skulderen af  irettesættelsen. Det havde 
hun da lov at mene, men han syntes ikke, at der var noget odiøst i 
at indvie Loft i den slags. To topchefer i et fortroligt rum kunne da 
godt tale frit, de arbejdede jo på samme side af  muren af  skærpet 
tavshedspligt. 
 Nogenlunde sådan havde departementschef  Peter Loft det 
også med sin minister.

•
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Efterhånden som Peter Loft modtog nyt om Kinnock-sagens gang 
i SKAT København, orienterede han ministeren: At det så ud til 
at være en tilflyttersag. At opgørelsen af  opholdsdage så ud til at 

lande pænt under grænsen for skattepligt. At man snart ville kunne 
se en ende på sagen.

 Det var typisk korte, uformelle opdateringer, der faldt, når 
minister og departementschef  var mellem møder, og snakken faldt 
på sagen.
 Troels Lund Poulsen og hans særlige rådgiver Arnfeldt kendte 
alle spekulationer og de skråsikre ekspertudsagn fra pressen, og de 
havde svært ved at få tingene til at passe: På den ene side havde 
Thorning givet udtryk for, at Kinnock var hjemme stort set hver 
weekend, på den anden side viste SKAT’s gennemgang, at han var 
i Danmark mindre end 180 dage om året. Hvad med centrum for 
livsinteresser? Og hvad med de vedholdende rygter om, at Thor-
ning allerede vidste, hvordan afgørelsen ville falde ud?
 Loft forsøgte at forklare, at man ikke kunne sidde med dame-
bladsportrætter af  Thorning i den ene hånd og håndfast dokumen-
tation i form af  konto-udtog og flybilletter i den anden og sige, at 
det vejede lige tungt. Han forsikrede, at SKAT var grundige og 
havde dokumentation fra flere kilder, og han gav ministeren eksem-
pler på, hvordan arbejdet blev gjort og de tal, man nåede frem til.
 “Nu må du lige huske, at det her er Danmark og ikke Rusland”, 
sagde han en dag for sjov - og for lige at markere, at der altså var 
grænser for, hvor meget ministeren kunne bede sin departementschef  
spørge sagsbehandlerne om. 
 Men i slutningen af  august kunne Troels Lund Poulsen stadig 
ikke forstå, at Kinnock kun skulle være hjemme hos kone og børn 
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godt en tredjedele af  årets dage.
 Så Loft fortalte ministeren, hvad han havde hørt: Hvis 
Kinnock havde andre seksuelle interesser, sådan som hans skatte-
revisor havde sagt, kunne det måske være forklaringen.
 Lund Poulsen mente, at også hans særlige rådgiver skulle indvies 
i den overraskende nyhed. Arnfeldt blev noget paf: Skulle Thornings 
mand være til mænd? Hvilken betydning ville det have for sagen? 
Spindoktoren gik til Peter Loft for at høre nærmere, og Loft bekræft-
ede, at det altså var, hvad Frode Holm havde sagt. Steffen Normann 
Hansen vidste det også, sagde han. Det kunne forklare forskellen på 
virkeligheden og det indtryk, offentligheden havde fået af  familie-
livet. 
 Arnfeldt var målløs. Han spurgte ikke mere. Men et par dage 
efter kaldte departementschefen den særlige rådgiver ind på sit kon-
tor igen for at understrege, at de intime detaljer var helt uden betyd-
ning for selve afgørelsen. 

•
For Peter Loft var det helt naturligt at dele den viden, han havde, 
med ministeren, og det princip begrænsede sig ikke til strengt faglige 
ting. At det i princippet var ligegyldigt, om ministeren kunne forstå 
en konkret skatte-afgørelse, var ikke et synspunkt, Loft overvejede.
 Derudover kunne han lade sig inspirere af  spørgsmålene fra 
skattemæssige lægmænd som ministeren og hans særlige rådgiver, 
når han skulle sikre, at sagen kunne forklares og forsvares offentligt 
sidenhen. Nogle af  spørgsmålene bragte han derfor videre til Er-
ling Andersen og Lisbeth Rasmussen - for at få svar og for at sikre, 
at de forholdt sig til alt, der kunne rejse tvivl og kritik offentligt. 
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Blev parret beskattet af  lejeindtægterne fra den lejlighed i London? 
Hvordan var den belånt? Hvorfor var Kinnock en ‘tilflytter’, når 
han ikke var blevet registreret som ‘fraflyttet’ tilbage i ‘99?
 Loft opfangede godt, at navnlig Lisbeth Rasmussen begyndte 
at blive lidt knotten over hans metode, som om hun følte sig fagligt 
intimideret, betvivlet og kigget over skulderen. Men det var ham, 
der skulle stå på mål for SKAT, når afgørelsen faldt. Og når Erling 
Andersen selv havde valgt, at departementschefen skulle orienteres, 
så måtte de også forvente, at han ytrede sig om det, han hørte.
 Erling Andersen havde da heller ikke delt sin skattedirektørs 
fornemmelse af, at Loft gik lige lovlig tæt på med alle sine spørgs-
mål. Han var enig i, at alt skulle dobbeltsikres. Men da Loft begy-
ndte at referere spørgsmål fra ministeren eller hans spindoktor, fik 
det også Andersen at hæve øjenbrynene. Hvad skulle de to blande 
sig for? Hvor meget fik de egentlig at vide af  departementschefen? 
Og hvad ville de bruge det til?
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5. Kampen om ordene

Lisbeth Rasmussen og Erling Andersen mødtes med departe-
mentschefen og produktionsdirektøren igen to dage senere. 
Fredag 3. september spiste de frokost i et lokale ved kantinen 

i Skatteministeriet. 
 Lisbeth Rasmussen afleverede de dokumenter om Thorning- 
parrets lejlighed i London, som Loft havde bedt om. 

 Loft og produktionsdirektør Normann Hansen fik også et op-
dateret notat om hele sagsbehandlingen og så det seneste udkast til 
den såkaldte ‘agterskrivelse’ - det brev, der beskrev, hvordan SKAT 
agtede at afgøre sagen. Det skulle Kinnock have først, så han havde 
mulighed for at komme med indsigelser, inden den endelige 
afgørelse blev afsagt.
 De gennemgik teksten afsnit for afsnit. Nok var afgørelsen et 

Thorning-Kinnock-parrets lejlighed i 
London-kvarteret Brent. FOTO: Anton Unger
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langt brev fra SKAT København til Stephen Kinnock, men hvis og 
når det blev offentliggjort, ville det også blive en slags pressemedde-
lelse, der forklarede alt, hvad der var gjort i sagen. 
 Netop her mente Peter Loft, at hans force kunne komme til sin 
ret, og han havde selv skrevet et par sider med stikord for at danne 
sig et overblik over de mange elementer i sagen - en slags disposi-
tion for, hvordan han syntes, brevet skulle bygges op. For eksempel 
skulle det indgå, at SKAT frem til 2008 havde overført Kinnocks 
fradrag til hustruen, fordi man ikke havde fået registreret, at han var 
udrejst af  dansk skattepligt. Dermed var der slet ikke noget fradrag 
at overføre. Det spørgsmål var både forældet og uden betydning 
for den aktuelle sag, men det skulle med i afgørelsen, og man skulle 
pointere, at det var myndighedens fejl, ikke Thornings, sagde Peter 
Loft.
  En oplysning af  den karakter næppe var kommet med i en 
anden afgørelse: Det var ikke almindeligt at skrive til en mand, at 
hans hustru ved en fejl havde fået et forkert fradrag. Men Erling 
Andersen var enig med Loft i, at netop denne afgørelse skulle be-
svare alt, hvad kritiske læsere kunne finde på at bore i. De fejlagtige 
fradrag skulle med.
 De talte om andre mere eller mindre løse ender, der skulle 
tjekkes, blandt andet at man skulle mødes med Kinnock ugen efter 
for at gå materialet igennem.
 Loft gav Lisbeth Rasmussen sine håndskrevne noter med 
hjem som inspiration til det videre arbejde med agterskrivelsen. 
Den havde sagsbehandlerne efterhånden skrevet på i en måned, og 
Lisbeth Rasmussen tænkte, at Lofts noter kunne være en udmærket 
tjekliste. De skulle være sikre på, at de fik det hele med.
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 Men både hun og Erling Andersen undrede sig over Lofts nid-
kære interesse: De endeløse byger af  spørgsmål. Bunken af  presse-
klip og et amatør-juridisk notat af  ukendt oprindelse, som han havde 
bedt dem tage med i overvejelserne, og nu også hans personlige 
forslag til, hvordan de skulle skrive afgørelsen. Han havde bedt om 
at få flere oplysninger, der gik meget tæt på: Om sagsbehandlingen, 
parrets ejendomme og sågar kontooplysninger på Thorning, der 
kunne vise, om hun måske havde betalt en middag for to en dag, 
hvor parret påstod, at manden var i udlandet. 
 Det virkede mærkeligt, at Loft på én gang blev ved med at 
sige, at han var enig i deres vurdering og samtidig blev ved med at 
spørge. Aldrig krævende - bare meget insisterende. Faktisk uhørt 
aktivt, mente Andersen.
 Måske havde Lisbeth Rasmussen ret i sin fornemmelse af, at 
der var noget, der klemte et sted. At det ikke alene var af  egen drift, 
at departementschefen udviste så stor aktivitet, men at nogen bad 
ham om det. 
 De konfronterede aldrig departementschefen med deres ube-
hagelige mistanke.

•
Hos Revitax tog Frode Holm og hans klient Stephen Kinnock ugen 
efter imod sagsbehandlerne fra SKAT København. I Holms hule 
af  et kontor gennemgik de det billede, SKAT havde tegnet af  
Kinnocks liv ud fra de faktuelle oplysninger, der var indsamlet. Bort-
set fra en enkelt detalje havde hverken Kinnock eller hans rådgiv-
er nogen indvendinger. Sagsbehandlerne manglede stadig nogle få 
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ekstra oplysninger om konti og den slags, og Holm lovede at sende 
dem med det samme.
 Sagen var så godt som færdigbehandlet, og selv om SKAT’s 
endelige konklusion ikke fremgik af  det, Kinnock og Holm fik at se, 
var det åbenlyst for Frode Holm, hvordan det ville falde ud. Han 
spurgte, hvornår de kunne få afgørelsen og brokkede sig lidt, da 
Lisbeth Rasmussen sagde, at SKAT’s agterskrivelse nok først ville 
være klar den følgende uge. Den skulle lige skrives igennem, rettes 
til og sættes pænt op. Men hun lovede at ringe og give nærmere 
besked hurtigst muligt. 
 Dagen efter skrev sagsbehandlerne kladden til agterskrivelsen 
færdig. Peter Loft fik besked om, at københavnerne var klar til at 
give ham den sidste orientering. Mødet blev sat til mandag morgen 
klokken otte på Lofts kontor.

•
Efter weekenden mødtes Lisbeth Rasmussen og Erling Andersen på 
Sluseholmen allerede en time før, de skulle ind til Loft for at 
gennemgå den skrivelse, der ville meddele Stephen Kinnock og 
formentlig resten af  verden, at han ikke var skattepligtig i Danmark. 
De regnede med, at Loft igen ville rejse spørgsmålet om pressen.
 Samtidig sad Peter Loft på sit kontor i departementet og 
tyggede på en formulering, der kunne skære SKAT’s undersøgelse 
ud i pap. Når journalister eller andre nysgerrige læste årets mest 
omtalte skatteafgørelse, skulle de ikke være i tvivl om, at SKAT 
havde spurgt, tjekket, analyseret og dobbelttjekket alt. Og at det 
hele stemte. Hvordan skulle man skrive det, så ingen kunne være i 
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tvivl? Mens han ventede på gæsterne, fandt han en gammel dags- 
orden på skrivebordet og brugte bagsiden til at formulere et par 
linjer, der kunne gøre det helt klart: 
 “ SKAT har sammenholdt de oplysninger, du og din repræsent-
ant har indgivet, med de oplysninger SKAT selv er i besiddelse af  
eller har indhentet. SKAT finder på denne baggrund at kunne 
verificere de afgivne oplysninger, som yderligere bestyrkes af  de 
oplysninger, som du og din repræsentant har afgivet om jeres 
erhvervs- og familiemæssige forhold”, skrev han. 
 Da produktionsdirektør Normann Hansen, der som altid 
skulle med til mødet, dukkede op, viste Loft ham sit forslag. 
Normann Hansen var enig i, at det ville være godt at indlede brevet 
til Kinnock med én gang for alle at slå fast, at alle sagens sten var 
vendt og passede sammen. Men han syntes, at Lofts formulering 
var blevet lige lovlig kringlet, så han forsøgte at skrive det samme 
på en anden måde og rakte papiret tilbage til Peter Loft, da køben-
havnerne trådte ind ad døren.
 Snart diskuterede de fire embedsmænd igen udfordringen i at 
forklare pressen, hvorfor SKAT var nået frem til en anden kon-
klusion, end den især BT havde beskrevet.
 Lisbeth Rasmussen kunne mærke irritationen ulme, hun kunne 
nærmest se, hvordan hendes tærskel hastigt rykkede nærmere. Der 
var ikke noget nyt i Lofts bekymringer. Og når han blev ved med at 
tale om, at det var svært at forstå, at Kinnock ikke var mere hjemme, 
var hun var sikker på, at han i virkeligheden gik ministerens ærinde.
 Erling Andersen var også irriteret og forsøgte at skære igen-
nem: Uanset hvad alle andre mente, var det uomtvisteligt, at 
Kinnock ikke var nok i Danmark til at blive skattepligtig. Nu måtte 
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Loft holde op med at sige, at det ikke kunne passe.
 Peter Loft bedyrede, at han ikke var uenig i konklusionen. Det 
var bare så svært at forstå, at familien faktisk levede sådan, som 
SKAT’s opgørelser viste. 
 Han rakte dem det papir, han og Normann Hansen havde 
griflet deres forslag på. 
 Erling Andersen og Lisbeth Rasmussen var i forvejen på vagt 
og mistænksomme, da de bøjede sig over papiret. De var trætte af  
Loft, alle hans spørgsmål og al hans snak om, hvad andre ville kunne 
forstå. De havde arbejdet grundigt og længe, havde været omkring 
alle tænkelige punkter og vendt alle sten. Andersen havde skrevet 
breve og pressemeddelelser, fordi Loft havde forlangt det. De havde 
lyttet, accepteret de kritiske indvendinger, svaret på spørgsmål, givet 
ham alt, hvad han bad om og mere til. Og de kunne ikke ignorere 
den klamme fornemmelse af, at der var andet på spil end embeds-
mands-omhu og kvalitetssikring.
 De reagerede synkront, da de havde skimmet de håndskrevne 
linjer. Nu var det nok.
 I udkastet havde de allerede oplistet alt, hvad der var undersøgt 
i sagen. Hvis der skulle stå mere, skulle dette ‘mere’ ikke være no-
get uklart, som ville foranledige higen og søgen i rygter og private 
forhold, som oven i købet var irrelevante for sagen, mente Lisbeth 
Rasmussen. 
 ‘Den måde, du og din families dagligdag er indrettet på’ - hvis 
man skrev sådan, som Peter Loft foreslog, ville det være det samme 
som at invitere journalisterne til at bore i, hvad det var, Kinnocks 
revisor havde sagt om ægteparret. De ‘familiære forhold’, som det 
lød i Normann Hansens version. 
 Det, Loft ville have med, stod mere eller mindre i teksten i for-
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vejen. Og hvis hans ord skulle læses som en hentydning til 
udenomsægteskabelige, homoseksuelle forhold, krævede det en 
yderst veludviklet fantasi, medmindre nogen hjalp tanken på vej.
 Men det var netop det skrækscenarium, de to direktører fra 
København så for sig: Andersen opfattede Lofts formulering som 
en kile, som en behændig spindoktor ville kunne bruge til at lede 
pressen på sporet af  en sladderhistorie om oppositionslederens 
private liv med sin mand - når nu de blev renset for anklagerne om 
skattesnyd.
  Lisbeth Rasmussen var i forvejen utryg ved, at Andersen 
havde delt homo-historien med Loft. Det havde hun sagt til Ander-
sen, der først havde trukket på skulderen af  hendes kritik. Men nu 
delte han hendes bekymring, og han ville ikke være med til, at en 
skatteafgørelse fra hans kontor skulle bruges som affyringsrampe til 
at svine Helle Thorning til. 
 Erling Andersen hævede stemmen. Hans villige samarbejde 
med departementschefen føltes ikke længere som en afslappet ping-
pong mellem to topchefer. 
 Hverken Loft eller Normann Hansen kunne se problemet; 
tværtimod ville den korte passage bare understrege SKAT’s grun-
dighed, mente de.
 Positionerne var fastlåst. Loft ville have passagen med. Ander-
sen ville ikke. De kom ikke videre.
 Det blev Erling Andersen, der fandt vejen ud: Vi tager det 
med og kigger på det, sagde han velvidende, at hverken han eller 
Lisbeth Rasmussen ville ændre mening. 
 På den anden side af  mødebordet opfattede Loft og Normann 
Hansen det som en kapitulation og forventede, at passagen ville 
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komme med i den endelige tekst.  
 Næste punkt på dagsordnen var spørgsmålet om, hvornår 
agterskrivelsen skulle sendes til Kinnock. Erling Andersen og Lis-
beth Rasmussen ville have den af  sted hurtigst muligt, når nu den 
var klar, og Frode Holm allerede havde brokket sig over, at det trak 
ud. Men Peter Loft skulle til OECD-møde i Tyrkiet fra tirsdag til 
torsdag og bad om, at de ventede med at sende den, til han var 
hjemme i København igen, så han både kunne nå at briefe minis-
teren og selv stå klar til den forventede mediestorm.
 Andersen havde allerede fået nok af  Lofts krav, og nu blev 
han vred på en måde, så også Loft kunne huske det siden hen: Det 
var fuldstændig urimeligt at forhale sagen af  hensyn til departe-
mentschefen, sagde Erling Andersen. 
 Men Loft holdt fast i, at han fra begyndelsen var blevet lovet, 
at han ville få tre dages respit, inden afgørelsen røg af  sted. Og når 
man kom med et resultat, der var det stik modsatte af, hvad den 
samlede presse forventede, krævede det stærke, velforberedte argu-
menter. Det var Loft, der skulle tage sig af  pressen, og det kunne 
han ikke, hvis han sad i Istanbul, når det hele brød løs.
 Andersen bøjede sig. Agterskrivelsen ville blive først afleveret, 
når Loft kom hjem fra Tyrkiet - SKAT ville sørge for, at der lå en 
kopi til ham i toldslusen i lufthavnen i Kastrup.
 Peter Loft var tilfreds. Han bad om også lige at få det seneste, 
opdaterede notat om sagsbehandlingen, hvor såvel oplysningerne 
om undersøgelsen som kommentarerne til de mange presseklip var 
samlet.

 De to direktører fra SKAT København tog fra departement-
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et med sammenbidte tænder. Lisbeth Rasmussen ringede til Frode 
Holm med et enkelt spørgsmål til Helle Thornings kapitalafkast og 
meddelte, at de kunne forvente agterskrivelsen sidst på ugen. 
 Sagsbehandlerne arbejdede videre med skrivelsen, for dem 
passede den aftalte deadline torsdag udmærket. Det ville have krævet 
overarbejde, hvis de skulle have været færdige før.
 Om aftenen ringede Erling Andersen til Lisbeth Rasmussen: 
Loft ville have sagsbehandlernotatet senest næste morgen klokken 
ni, så han kunne nå at briefe sin minister inden Tyrkiet-rejsen.
 Hele forløbet og kulminationen på mødet mandag morgen 
havde fået alle paraderne op hos de to chefer i SKAT København. 
De stolede ikke længere på Loft. Han lod sig bruge, mente de. 
Og det notat, Loft nu bad om, indeholdt næsten alt, hvad der var 
indsamlet i Kinnock-sagen. Det skulle ministeren i hvert fald ikke 
have, mente de, for de havde mistet den sidste rest af  tro på, at min-
isteren ikke ville bruge de fortrolige oplysninger, hvis han fik dem. 
 De skrev på omslaget, at det otte sider lange notat var fortrol-
igt og kun til departementschefen. Derefter blev en sagsbehandler 
sendt i taxi ind til departementet for at overbringe det. Andersen 
ringede til Normann Hansen og understregede, at det notat, der var 
på vej, var fortroligt. Loft måtte ikke give det til ministeren.
 Loft syntes, at det var en temmelig besynderlig ordre af  få fra 
en underordnet og bad Normann Hansen give besked tilbage om, 
at han nok selv skulle afgøre, hvad han gjorde med materialet. 
 Fortroligheden mellem departementschef  og minister var en 
forudsætning for samarbejdet, så selvfølgelig kunne han dele sin 
viden med Troels Lund Poulsen. Og det gjorde han.
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6. Afgjort eller ej

Som aftalt lå der en forseglet kuvert til Peter Loft i Københavns 
Lufthavn, da han, Steffen Normann Hansen og ministeriets kon-
cerndirektør Jesper Skovhus Poulsen landede fra Istanbul.   

 Allerede i taxaen ind mod byen skimmede Loft og Normann 
Hansen hver sin kopi af  SKAT’s agterskrivelse til Stephen Kinnock. 
De bladrede de ni a4-sider igennem, men søgte forgæves efter det, de 
havde bedt om: Den samlende konstatering af, at SKAT’s grundige 
undersøgelser havde passet med det, Kinnock og hans repræsentant 
havde oplyst om hans arbejde og familieliv.
 Koncerndirektør Skovhus Poulsen kunne høre, at der var 
noget, der gav anledning til en vis irritation omme på bagsædet, 
hvor Loft og Normann Hansen talte om en eller anden aftale, der 
ikke var blevet overholdt. Koncerndirektøren havde haft travlt med 
andre opgaver, så han vidste ikke ret meget om Kinnock-sagen 
udover, at den uden tvivl var ministeriets største sag den sommer, og 
at der var blevet arbejdet hårdt på at sejle ministeriet godt igennem 
forløbet med Loft ved roret. Men nu lød departementchefen over-
rasket og irriteret.
 “Jeg troede, vi havde en aftale. Ring lige til Erling og hør, hvad 
fanden der er sket”, bad Loft.
 
 Fra sit kontor på Sluseholmen gentog Erling Andersen over for 
Normann Hansen, hvad han havde sagt om mandagen: Lofts linjer 
var i bedste fald unødvendige, i værste fald en kile der kunne åbne 
for en tilsvining af  Thorning, hvis referencen til det ‘familiemæs-
sige’ blev tolket som, at der var tale om ‘unormale’ forhold.
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 Men de havde jo lavet en aftale ved mødet, indvendte 
Normann Hansen fra taxaen.  
 “Vi aftalte ikke andet, end at vi ville vurdere det. Det har vi 
gjort, og vi mente ikke, det var nødvendigt”, sagde Andersen.
 Normann Hansen blev ved; Loft var vred, det var vigtigt for 
ham, at de linjer kom med. 
 “De er ikke med, og de kommer ikke med i den endelige 
afgørelse”, meddelte Andersen.

 Agterskrivelsen var resultatet af  ugers arbejde. Teksten var 
blevet redigeret, omskrevet, rettet og flyttet rundt adskillige gange 
lige til det sidste, inden sagsbehandlerne var tilfredse, og hver gang 
var tidligere udgaver overskrevet.
 På side fire i det brev, Kinnock fik, stod der faktisk: “SKAT har 
sammenholdt det materiale og de redegørelser, du og din repræsen-
tant har indgivet, med de oplysninger SKAT selv er i besiddelse af  
eller har indhentet. SKAT’s undersøgelser har bestyrket de afgivne 
og foreliggende oplysninger”.

•
Klokken 15 hentede Frode Holm selv agterskrivelsen hos SKAT 
København på Sluseholmen. Lisbeth Rasmussen og Erling Ander-
sen tog imod og ridsede kort konklusionen op.
 Erling Andersen kiggede ud ad sit vindue og fik øje på en sen-
devogn fra TV2, der holdt nede foran hovedindgangen. Det måtte 
være Frode Holm, de ventede på, men det undrede Andersen, 
hvordan de vidste, hvor han var, for det var en yderst begrænset 
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kreds, der vidste, at det var nu, Holm ville få den længe ventede 
skrivelse udleveret. De havde først aftalt mødet dagen før.
 Frode Holm virkede også lidt utilpas ved synet af  tv-holdet, 
der stod og ventede i regnen. Så han lånte en stor paraply til at 
skærme sig under, og Lisbeth Rasmussen fulgte ham ud gennem en 
anden udgang.
 “Jeg tror, vi fik ham ud, uden de opdagede ham”, sagde hun, 
da hun kom tilbage. 

Klokken 16 kørte nyheden om, at Stephen Kinnock var frikendt, 
som breaking news på TV2 News, der havde oplysningen fra Frode 
Holm. Overalt forsøgte journalisterne at få fat i Helle Thorning- 
Schmidt til en kommentar. De kunne ikke finde hende og begyndte 
at spekulere over, om hun gemte sig. Og hvorfor?
 Thorning-Schmidt stod i skolegården på sin yngste datters 
skole på Østerbro. Det var skolens fødselsdag, så hele efter-
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middagen myldrede børn, lærere og forældre i skolegården, hvor 
alle klasser traditionen tro havde lavet boder med flødebollekast, 
fiskedam, dåse-væltning og den slags.

•
Frode Holm havde aldrig før set en agterskrivelse på hele ni sider. 
På sit kontor hos Revitax samlede han fire medarbejdere sammen 
med Helle Thorning-Schmidts rådgiver Noa Reddington for at gå 
skrivelsen igennem. De skulle både tage stilling til, om der skulle 
gøres indsigelser og til hvilke dele, der kunne offentliggøres.
 De mange sider gik fra mand til mand, der én for én brugte en 
gul overstregningstusch til at markere passager, de ikke mente skulle 
offentliggøres. Da det lange brev havde været bordet rundt, var det 
helt gult. De mange præcise detaljer om familiens liv de seneste 12 
år, om boliger, arbejde og rod i SKAT’s registrering af  Kinnock 
vedkom ikke offentligheden, mente de. Men det var i sidste ende 
partiet og parret selv, der skulle afgøre, hvad der skulle offentlig-
gøres.
 Fra Socialdemokraterne lød meldingen, at man måtte have 
den endelige afgørelse, før man gjorde noget. 
 Frode Holm og hans hold havde ingen indvendinger mod ind-
holdet, så han ringede til Lisbeth Rasmussen og sagde, at han gerne 
gav afkald på de 14 dages høringsfrist: De ville gerne have den 
endelige afgørelse med det samme. 
 Klokken var næsten 17, så det kunne rent praktisk tidligst blive 
næste morgen, altså fredag, sagde Lisbeth Rasmussen.
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I Skatteministeriet var der stille på ministergangen sidst på efter-
middagen. Medarbejderne i sekretariatet var gået tidligt, fordi de 
skulle ud at spise sammen.
 Men ministeren var der endnu og modtog Peter Loft og Stef-
fen Normann Hansen på sit kontor. Peter Arnfeldt blev kaldt ind for 
at lytte med, inden Loft gennemgik Kinnock-frifindelsen.
 Ministeren og spindoktoren fik hver en kopi af  agterskrivel-
sen, så de kunne følge med, mens Peter Loft forklarede, hvordan 
årets største person-sag på den politiske scene var blevet bedømt af  
juristerne i SKAT København.
 Det var indviklet, og både ministeren og hans spindoktor 
havde spørgsmål. De studerede den tidslinje over Thorning-parrets 
liv, som Loft havde tegnet, og som SKAT’s tekst beskrev: Hvordan 
parret var flyttet til Bruxelles i ‘99. At Kinnock ved en fejl hos SKAT 
først blev korrekt registreret som fraflyttet mange år senere. Og at 
Thorning i den første tid havde haft c/o-adresse hos sin mor i Ishøj 
til post, indtil hun efter tre måneder købte en mindre lejlighed på 
Amager for at have et sted at overnatte, når det politiske arbejde 
krævede, at hun var i København.
 “Men er det tilstrækkeligt at være ude af  landet i bare tre 
måneder? Er det nok til, at man er fraflyttet?” spurgte spindoktor-
en. Ministeren delte hans undren: Skulle der virkelig ikke længere 
tid til, at man slap ud af  dansk skattepligt?
 Spørgsmålene kom bag på Peter Loft. Familien var jo flyttet 
til Bruxelles den gang. Lejligheden på Amager var åbenlyst ikke 
en familiebolig, men en overnatningslejlighed. Han forklarede, at 
ligesom man som fraflyttet godt måtte beholde et sommerhus, når 
man flyttede ud af  landet, måtte man som fraflyttet godt købe en 
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ekstra-bolig i Danmark uden at blive skattepligtig af  den grund. 
 Men kunne spørgsmålet om, hvorvidt de var til- eller fra-
flyttere, ikke ligeså godt tippe den modsatte vej? spurgte ministeren. 
Hvis Thorning hele tiden havde beholdt en adresse i København 
først hos moderen og siden i lejligheden, så var hun og familien 
måske slet ikke flyttet rigtigt ud af  landet? Og dermed kunne 
Kinnock ikke være en skattefri tilflytter nu. Og så var afgørelsen 
vel forkert, supplerede Arnfeldt.
 Nej, sagde Loft. Der var ikke tale om et skøn. Der var ikke tvivl 
om, at familien reelt var flyttet ud. Han stod helt inde for SKAT’s 
afgørelse. 
 Ministeren og spindoktoren blev ved: Havde man undersøgt 
det ordentligt? Havde man for eksempel talt med de mennesker, 
der havde købt parrets gamle hus i Hellerup den gang, og tjekket 
handlen?
 Steffen Normann Hansen holdt sig udenfor, mens Loft forsøgte 
på at forklare juraen for Lund og Arnfeldt. De forstod det ikke, 
sagde de. Diskussionen kørte i ring.
 Departementschefen var lidt irriteret på sig selv, fordi han ikke 
følte, han kunne forklare reglerne godt nok - i hvert fald ikke godt 
nok til, at ministeren og den særlige rådgiver kunne forstå dem.
Han understregede, at han personligt havde fulgt sagen ganske 
nøje og var sikker på, at det var den rigtige afgørelse, SKAT havde 
truffet. Men det virkede ikke, som om han kunne argumentere den 
hjem overfor Lund og Arnfeldt. De blev ved med at spørge.
 “Hvad nu hvis den er forkert? Kan den så omgøres?” spurgte 
ministeren.
 Mødet varede en times tid, og hvis det var et forvarsel på de 
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forklaringsproblemer, der kunne opstå overfor pressen, var Loft ikke 
tilfreds. Selv om presseberedskabet havde været forberedt gennem 
lang tid, var han i tvivl om, hvorvidt hans argumenter hang godt 
nok sammen. 
 Han søgte hjælp hos Ivar Nordland.

 Ivar Nordland var lige ved at pakke tasken, da departe-
mentschefen ringede. Loft forklarede, at han netop havde drøftet 
Kinnock-afgørelsen med ministeren og den særlige rådgiver, og at 
de havde rejst nogle spørgsmål. Han sad med skrivelsen og læste 
de passager op, der beskrev Thornings danske adresser siden flyt-
ningen til Belgien: De afløste hinanden, så det nærmest gik ud i et. 
Hvorfor kunne man så ikke sige, at familien hele tiden havde haft 
base i Danmark?
 Det var de faktiske forhold, der måtte lægges til grund, sagde 
Nordland. Og parret var faktisk flyttet til Belgien sammen. Det gav 
heller ikke mening, at Helle Thorning-Schmidt skulle være flyttet til 
Ishøj, da hun blev medlem af  Europa-Parlamentet, påpegede han. 
 Kunne man kontrollere oplysningerne om hushandlen i ‘99 og 
flytningerne? spurgte Loft, sådan som det var blevet foreslået ved 
ministerens mødebord.
Der blev en mærkelig tavshed i telefonen. Nordland undrede sig.
 Hvis man konkluderede, at parret reelt ikke var fraflyttet i ‘99, 
ville det vende hele sagen på hovedet: Det ville betyde, at de beg-
ge havde været skattepligtige hele tiden. En mand, der flyttede fra 
Danmark, ville ikke slippe ud af  dansk skattepligt, hvis hans ægte-
fælle blev tilbage. Til gengæld ‘smittede’ skattepligten ikke mellem 
to ægtefæller, der allerede var ude; i tilflytter-sager blev den ene 
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ægtefælle altså ikke nødvendigvis skattepligtig, fordi den anden flyt-
tede til Danmark. 
 Ivar Nordland vidste, at SKAT København for længst havde 
fastslået, at Kinnocks sag var en tilflytter-sag. Og ud fra sit eget 
kendskab til sagen var han enig. Hvorfor efterlyste departements-
chefen nu argumenter for det modsatte?
 “Hvor er det, du vil hen?” spurgte Ivar Nordland.
 “Jeg er under pres her. Ministeren og spindoktoren ..., sagde 
Loft lavmælt i telefonen.
 Nordland forestillede sig, at Loft stod på ministerkontoret og 
sænkede stemmen, for at de andre ikke skulle høre ham. Hvad var 
det, der foregik? Handlede det om, at ministeren var utilfreds med 
afgørelsen? Det lød unægtelig sådan, syntes han. Og den ellers så 
afslappede departementschef  lød usædvanligt anspændt.
 “Jeg kan da godt ringe til SKAT København og høre, hvad de 
mener”, sagde Nordland.
 Da han lagde røret på, anede han ikke, hvad han skulle gøre.  
 I jagten på det argument, der é n gang for alle kunne over-
bevise ministeren, havde departementschefen bedt om endnu et 
notat, der forklarede reglerne.
 Nordland ville helst se selve agterskrivelsen, før han skrev, men 
det var udelukket at hente den hos Loft på ministergangen - Ivar 
Nordland skulle ikke nyde noget af  at rende ind i armene på Troels 
Lund Poulsen og Peter Arnfeldt. Han spurgte den kollega, der havde 
samlet de juridiske input til presseberedskabet, men han havde den 
ikke.
 Ivar Nordland fandt et glasbur, hvor han kunne tale ufor-
styrret og ringede til Lisbeth Rasmussen. Han spurgte, om han 
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kunne få en kopi og refererede de spørgsmål, Loft havde stillet efter 
mødet hos ministeren; måske det kunne være godt med yderligere 
oplysninger, der kunne underbygge fraflytningen?
 Det var udelukket at afhøre de mennesker, der havde købt par-
rets hus i ‘99, for det ville være en overtrædelse af  tavshedspligten 
at involvere udenforstående. Og det var heller ikke nødvendigt, den 
del var på plads. Men hvorfor spurgte Loft om de ting nu? spurgte 
hun.
 “De sidder dernede og angriber afgørelsen,” sagde Ivar 
Nordland.

•
 Ved halv ti-tiden om aftenen ringede Lisbeth Rasmussen til 
Erling Andersen. De havde talt sammen et par timer forinden, da 
hun ringede for at viderebringe Frode Holms ønske om at få den 
ende-lige afgørelse med det samme. Andersen havde betinget sig, 
at Holm sendte anmodningen skriftligt, og så havde han fortalt om 
sin telefonsamtale med Normann Hansen, der fra taxaen havde 
brokket sig over, at Lofts linjer ikke var kommet med.
 Nu fortalte Lisbeth Rasmussen, hvad Ivar Nordland havde 
sagt. Erling Andersen var rystet.
 “Nu skal den kendelse afsiges”, sagde han. Frode Holm havde 
allerede bedt om at få agterskrivelsen omsat til en endelig afgørelse. 
Og når der fra højeste niveau kom tilkendegivelser af, at ministeren 
var uenig i SKAT’s frifindelse, kunne det kun gå for langsomt med 
at få sagen lukket.
 Lisbeth Rasmussen ringede tilbage til Ivar Nordland med 
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besked om, at de ikke ville lade ham få en kopi af  agterskrivelsen. 
Til gengæld fortalte hun ham, at den lejlighed på Amager, som øjen-
synlig skulle være bevis for, at Thorning-parret reelt var blevet boende 
i København, var en taglejlighed på 50 kvadratmeter. Og at Helle 
Thorning ikke havde haft lønnet arbejde i Danmark, mens hun var 
medlem af  Europa-Parlamentet og boede i Bruxelles. Hun havde 
imidlertid betalt skat i Danmark i de fem år, selv om hun ikke skulle.
 Ivar Nordland kunne ikke undgå at blive påvirket af  den 
stemning, der dirrede i telefonlinjerne denne aften; Lofts lavmælte 
insisteren og Lisbeth Rasmussens tyndslidte tålmodighed. Han for-
stod hende godt, han brød sig bestemt heller ikke om fornemmelsen 
af, at der sad en minister og en bedrevidende spindoktor og borede 
i en afgørelse, der var omhyggeligt underbygget og stort set afsagt. 
Hvorfor havde Loft overhovedet indladt sig på en diskussion med 
Lund og Arnfeldt om den sag? Departementschefen havde i for-
vejen været så langt fremme i skoene, at man kunne blive helt i tvivl 
om, hvem der egentlig styrede den sagsbehandling, syntes Nord-
land. Hvor var de vandtætte skotter, som §14 dikterede? 
 “Jeg har flere gange fortalt Peter, at jeres afgørelse er korrekt. 
Og jeg skal sende den besked til ham én gang til, så den sidder lige 
mellem øjnene”, lovede han Lisbeth Rasmussen.
 Nordland lagde røret og satte sig til tasterne for at begynde at 
brygge på en mail, der så kort og præcist som muligt kunne sætte 
det hele på plads - i en form, så Loft kunne videresende den 
direkte til ministeren.
 Det var ud på aftenen, og Nordland var både træt i hovedet og 
oppe at køre. Han slukkede computeren og kørte hjem, men kunne 
ikke helt slippe opgaven. Så da han kom hjem, ringede han til sin 
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kollega Michael Frank, der havde været allerførste mand på sagen, 
og bad ham maile det materiale, han havde liggende.
 Frank kørte ind på kontoret med det samme, scannede de 
relevante papirer ind og sendte dem til Nordland.

•
Fredag morgen mødte en medarbejder fra Revitax op hos SKAT 
København og hentede den endelige afgørelse i sagen om Stephen 
Kinnock, underskrevet af  Erling Andersen og Lisbeth Rasmussen.
 Andersen sendte en sms til Peter Loft med besked om, at han 
nu havde afsagt kendelsen. Han fik ‘o.k.’ tilbage og tændte fjernsyn-
et på sit kontor for at følge sagens vej ud i offentligheden på TV2 
News.
 På Christiansborg havde journalister og fotografer fra morgen-
stunden taget opstilling i Vandrehallen for at fange Helle Thorning- 
Schmidt. Hun ankom ud på formiddagen, og efter et møde med 
partifællerne tog hun imod journalisterne på sit formandskontor. 
 “Både Stephen og jeg er meget tilfredse med afgørelsen og 
glade for, at den er så klar. Vi har fulgt reglerne hele vejen igennem 
til punkt og prikke. Vi har selvfølgelig været meget ærgerlige over, at 
vi er blevet beskyldt for at være spekulanter, løgnere og bedragere. 
Det har været meget ubehageligt”, sagde hun og kritiserede skat-
teministeren for at have udtalt sig om sagen:
 “Jeg synes, det er forkert, at Troels Lund Poulsen har blandet 
sig i en enkeltpersons personlige skatteforhold. Og så undrer jeg 
mig over, at han ikke har forsøgt at bibringe den opfattelse, at det 
også kunne ende med, at Stephen slet ikke var skattepligtig i 2009. 
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Hvis han endelig skulle blande sig, skulle han have sagt tingene kor-
rekt”, sagde Thorning-Schmidt. 
 Hun mente også, at det havde været ‘mærkeligt’, at departe-
mentschefen med sine udtalelser til pressen havde ‘blandet sig og haft 
holdninger til sagen’:
 “Det, synes jeg ikke, virker korrekt. Det har måske lagt et pres 
på hans egne medarbejdere”, sagde hun. 
 Helle Thorning-Schmidt ville ikke offentliggøre de ni sider, 
der i detaljer forklarede, hvad SKAT baserede afgørelsen på. De 
indeholdt for mange private oplysninger, mente hun. Offentligheden 
fik alene lov at se den konklusion, der indledte brevet til Stephen 
Kinnock:
 “Du er ikke skattepligtig for indkomstårene 2007, 2008 og 
2009, da du ikke har taget bopæl her i landet efter kildeskattelovens 
§1 stk. 1, jævnfør kildeskattelovens §7, stk. 1”.
 
Kinnock-sagen var afsluttet. Men sagen var langt fra slut.
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7. En gang til for Troels

Fredag formiddag skrev netaviserne, at Thorning nu havde 
fået SKAT’s endelige afgørelse.
 “Det gik skisme stærkt!”, tænkte Ivar Nordland. Det var 

usædvanligt, at selve afgørelsen kom allerede dagen efter agterskriv-
elsen.
 Om morgenen havde Nordland skrevet sin mail til Peter Loft 
færdig og sendt den med overskriften ‘Den lille forskel med den 
store betydning’. I mailen forklarede han, at der var forskel på kon-
sekvenserne af  at eje eller købe en bolig i Danmark, alt efter om man 
var tilflytter eller fraflytter. Ministerkontorets tese om, at Thorning- 
Kinnock-familien aldrig reelt var flyttet ud af  landet i 1999, holdt 
ikke, skrev han. 
 “Tak for tilsendte”, kvitterede Loft et kvarter senere. Han 
havde travlt med at få undersøgt det andet spørgsmål, ministeren 
havde været rejst dagen før, nemlig om SKAT Københavns afgørelse 
kunne ændres eller trækkes tilbage, hvis den viste sig at være forkert. 
En chefkonsulent skrev hurtigt et notat om muligheder og regler 
for at anke skatte-afgørelser. “Skatteministeriets Koncerncenter har 
ingen kompetence i konkrete afgørelser”, fastslog han, helt i over-
ensstemmelse med Skatteforvaltningslovens §14. 
 Loft sendt notatet videre til ministeren og skrev: “Vi kan ikke, 
som jeg påstod, indbringe afgørelsen for Skatterådet”.
 Skattemyndighederne kunne ikke anke en afgørelse, de selv 
havde truffet, til en højere instans. Så medmindre Stephen Kinnock 
selv ankede sin ‘frifindelse’, var sagen slut.
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 I ugen op til afgørelsen havde juristerne i Departementet 
skrevet flere notater om skattepligt-reglerne til det pressebered- 
skab, man skulle have klar. Men nu kunne Peter Loft og hans folk 
konstatere, at der alligevel ikke ville blive brug for det, man havde 
brugt så mange uger på at forberede. For eftersom Thorning 
undlod at offentliggøre alle præmisserne for kendelsen, var alt andet 
end selve resultatet at betragte som fortrolige oplysninger i en 
personsag omgærdet af  tavshedspligt, uanset hvor mange spalte-
millimeter og tv-timer, sagen fyldte i medierne.
 “Nå, så er den sag da slut”, sagde Ivar Nordland henkastet til 
Peter Arnfeldt, da han tilfældigt mødte ham på ministergangen.
 “Overhovedet ikke, den kommer op igen, det er jeg sikker på”, 
svarede spindoktoren ifølge Nordland, der igen mærkede mis-
troen stikke hovedet frem, ikke mindst da han senere på dagen sad 
på direktionsgangen, hvor produktionsdirektør Steffen Normann 
Hansen hovedrystende gik forbi og mumlede noget om, at ‘nu vil 
de ændre afgørelsen’.
 Nordland gik ind til en kollega, der var midt i arbejdet med 
notatet om Skatterådets muligheder.
 “Jeg hører rygter om, at de vil have afgørelsen lave om?”
 Men kollegaen beroligede ham; det, han skrev på, var bare et 
notat om de formelle regler.
 Nordland var ikke overbevist, så da han løb ind i ministeriets 
juridiske direktør Birgitte Christensen, bragte han det op igen.
 “Hvis de overvejer at lave den afgørelse om, er de da ikke 
rigtig kloge. Så bliver der ministerstorm”, sagde han.
 “Jeg kan da ikke forestille mig, at det kommer dertil”, svarede 
hun.



78

 
Både Peter Arnfeldt og Steffen Normann Hansen afviste siden, at 
de skulle have sagt noget som helst i retning af  det, Nordland 
refererede. 
 Under alle omstændigheder var sagen stadig ikke slut.

•
Mens Thorning mødte pressen på Christiansborg, sad Troels Lund 
Poulsen i ministerbilen på vej til et møde med Kalundborg-egnens 
Erhvervsråd om udnyttelse af  overskudsvarme.  Skatteministeren 
havde gang i meget andet i de dage: En stor kampagne mod sort 
arbejde, en indsats mod snyd med registreringsafgift på brugte biler 
og en markant strammere kurs overfor danskere, der skyldte det 
offentlige penge. Og om mandagen skulle han spise frokost med sin 
far, der kom til København for at takke dronningen for en fortjenst- 
medalje for tro tjeneste som skolelærer.
 Troels Lund Poulsen kommenterede ikke om Kinnock- 
afgørelsen offentligt. 
 Som minister kunne han ikke gøre andet end at tage SKAT’s 
afgørelse til efterretning. Det tøvede han med, for han forstod den 
ikke. 
 Da han kom tilbage til ministeriet fredag eftermiddag, læste 
han de notater, departementschefen havde lagt til ham og kaldte så 
sine to juridiske ministersekretærer ind.
 Han gav dem en kopi af  SKAT’s agterskrivelse til Kin-
nock og bad dem samle alle de tidligere domme og afgørelser, 
kildeskattelovs-paragraffer, uddrag af  ligningsvejledningen og Skat-
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teråds-meddelelser, der var nævnt i brevet, så han selv kunne læse 
op på det.
 Inden de gik ud for at samle bunken af  tungt, juridisk stof  til 
ministerens weekendlæsning, fortalte han dem også historien om, 
at Kinnock efter sigende var biseksuel. De to unge jurister skulle 
vide det, mente han: Rygterne løb, og journalister kunne finde på at 
forsøge at pumpe hvemsomhelst, hvis de jagtede den slags historier. 

 Også Peter Arnfeldt fik tilsendt de i alt 46 sider med det jurid-
iske grundlag for Kinnock-afgørelsen. Han fik det aldrig læst. Meget 
af  hans weekend gik med at tale med journalister, der jagtede de ni 
sider, som Thorning ikke ville offentliggøre. En af  de mest ihærdige 
var Ekstra Bladets Jan Kjærgaard, som Arnfeldt talte i telefon med 
i timevis i dagene efter afgørelsen.
 Ifølge Peter Arnfeldt var det mest Jan Kjærgaard, der talte, 
prøvede forskellige vinkler af  og præsenterede teser, som han ville 
have spindoktorens reaktioner på. Og så fiskede journalisten efter at 
få de ni sider.
 Ifølge Jan Kjærgaard forhandlede de konkret om mulighed-
erne for, at han kunne få den fortrolige afgørelse eller dele af  den. 
Han følte længe, at forhandlingerne langsomt bevægede sig fremad, 
og at spindoktoren var parat til at hjælpe. Ikke desto mindre lykkedes 
det ikke. Ekstra Bladet fik ikke de ni sider, hverken af  Arnfeldt eller 
nogen andre kilder.
 
 Afgørelsen forblev hemmelig for alle andre end den forholds-
vis lille skare, der havde set den: Kinnock og Thorning selv. Deres 
rådgiver Frode Holm og hans medarbejdere, samt Thornings per-
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sonlige rådgiver Noa Reddington.
 Hos SKAT København var det direktør Erling Andersen, 
skattedirektør Lisbeth Rasmussen, hendes tre sagsbehandlere og en 
sekretær. 
 I Skatteministeriet havde ministeren, hans særlige rådgiver, 
departementschefen og produktionsdirektøren hver fået en kopi. 
Derudover havde Lund Poulsens to ministersekretærer og den 
juridiske direktør Birgitte Christensen fået den. 
 Fordi Kinnock-sagen var en såkaldt VIP-sag, modtog minis-
teriet en indberetning fra regionen om den. Det var standardpro-
cedure i sager, der på grund af  størrelsen eller de undersøgte skat-
teydere var omgærdet af  særlig opmærksomhed. Normalt udfyldte 
regionen en formular, hvor VIP-sagen kort blev opridset og resul-
tatet meddelt. I denne sag blev selve afgørelsen vedhæftet. Den blev 
arkiveret i et låst system. 

•
Peter Loft kunne ikke slippe fornemmelsen af, at han ikke var slup-
pet særlig godt fra sine forsøg på at forklare ministeren, hvorfor og 
hvordan SKAT’s afgørelse hang sammen. Hvis diskussionen fra 
torsdag aften fortsatte, måtte Loft have et notat, der enkelt og sort 
på hvidt forklarede tingene uden at inspirere til alle mulige fantasi-
fulde fortolkninger.
 Søndag morgen satte han sig ved computeren for at skrive et 
udkast til sådan et notat. Det var vanskeligt, for det var, som om 
målet, han skulle ramme, hele tiden flyttede sig. Og han kunne 
stadig ikke reglerne på fingrene. Så i løbet af  dagen bad han om 
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hjælp hos Ivar Nordland og ministeriets juridiske direktør Birgitte 
Christensen.
 “Sagen er jo den, at Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt 
mener, at det at købe en ny lejlighed svarer til at beholde den 
gamle”, forklarede han.
 Hele søndagen tampede de tre topembedsmænd løs i den pro-
blemstilling. Nordland og Christensen forsøgte at forklare, hvordan 
tingene hang sammen. De var enige: Man kunne ikke stille det op, 
sådan som ministeren og hans rådgiver havde gjort. Forudsætnin-
gerne var forkerte. Nordland syntes dybest set også, at det var spild 
af  tid, for sagen var jo afgjort.
 Men Peter Loft var ikke tilfreds med de svar, han fik. Han 
stillede flere spørgsmål. Nye svar, gamle afgørelser, paragraffer og 
fortolkninger føg frem og tilbage på mailen. 
 Birgitte Christensen forsøgte at skrive en pædagogisk beskriv-
else af  reglerne. Nordland bakkede hendes analyse og konklusioner 
op. Men den købte departementschefen heller ikke.
 “Nu er jeg ikke med længere. Hvis det er så enkelt, må det 
være muligt at lave et notat, der sætter tingene på plads”, skrev 
departementschefen klokken 20:20.
 Nordland prøvede igen: “Peter, jeg kan ikke komme 
det nærmere”, konstaterede Ivar Nordland træt, da klokken 
var næsten 22.
 Birgitte Christensen arbejdede videre. Klokken 22:30 sendte 
hun endnu et notat til Loft og ønskede ham godnat.

•
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Næste morgen vendte Peter Loft tilbage allerede klokken 6:15. 
Skabelonen for notatet var i og for sig på plads, men det skulle skrives 
igennem. “Hvis I læser oplægget med ministerens øjne, vil I også nå 
den modsatte konklusion”, skrev han til Nordland og Christensen.
 Birgitte Christensen svarede straks, at de nok skulle forsøge 
at tydeliggøre det hele. Hun satte Michael Frank på skriveopgaven 
med besked om at inkorporere nogle af  Lofts pointer fra dagens før. 
Det afgørende var at forklare Kinnock-afgørelsens juridiske funda-
ment, så ministeren kunne forstå det. Men notatet måtte ikke hen-
vise direkte til den konkrete sag. Det var en vanskelig balance, og 
Frank vendte det med Ivar Nordland. De fjernede alle henvisninger 
til Thorning og Kinnock: Bruxelles, Folketinget og postadressen hos 
moderen.
 “Jeg bryder mig ikke om at give oplysninger til ministeren, der 
ikke må blande sig (men som gerne vil)”, skrev Nordland tilbage. 
Hans batterier var brugt op. Han troede ikke på, at det bare hand-
lede om, at ministeren ville sikre, at afgørelsen var så korrekt som 
overhovedet muligt.
 
 Det færdige notat blev lagt til Peter Loft og ministeren klokken 
halv otte mandag aften. 
“Håber, du på det grundlag kan få en god dialog”, skrev Birgitte 
Christensen til departementschefen.
 Peter Loft fik aldrig talt med ministeren om det.

 Samme dag havde alle skattedirektørerne været samlet til 
møde hos SKAT København på Sluseholmen. Birgitte Christensen 
var der også, og hun talte med Lisbeth Rasmussen om det notat, 
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hendes folk sad på skrev på inde i ministeriet. Ministeren havde 
stillet spørgsmålstegn ved, om det var korrekt at betragte Kinnock 
som fraflyttet i 1999, forklarede hun. Kunne Rasmussen måske 
hjælpe med yderligere oplysninger?
 Det lød ikke, som om den juridiske direktør forventede, at der 
ville ske mere, når først hendes folk havde fået skrevet et forståeligt 
notat til ministeren. Men Lisbeth Rasmussen nævnte samtalen for 
Erling Andersen, der snart hev fat i produktionsdirektør Steffen 
Normann Hansen. Hvad var det, der foregik?
 Normann Hansen fortalte om mødet på ministerkontoret om 
torsdagen og fortalte, at ministeren havde spurgt til, hvorvidt sådan 
en kendelse kunne laves om af  Skatterådet. Men det havde Loft 
svaret nej til, sagde han.
 For SKAT København var den helt almindelige, men dog 
meget ualmindelige ligningssag slut. Hvert eneste stykke papir fra 
sagen blev samlet og arkiveret, og der blev lavet en indholdsforteg-
nelse over alt, hvad der var i bunken. Materialet fandtes både på 
papir og som digitale, indscannede filer. Alt blev forsvarligt låst 
- både i et skab og i it-systemet, så ingen uvedkommende kunne få 
adgang til det.
 Lisbeth Rasmussen gjorde de sidste notater i sin personlige 
logbog over arbejdet og gemte den.



84

8. Løgnen

Mens Kinnock-sagen rullede, kunne enhver se, hvor af-
gørende betydning anklagerne mod ham kunne få for 
det næste Folketingsvalg. Sagen lå som en sprængklar 

vejsidebombe, der kunne smadre Helle Thorning-Schmidts march 
mod Statsministeriet og dermed sikre, at Lars Løkke Rasmussens 
VK-regering kunne beholde magten. 
 Omvendt kunne bomben detonere i hænderne på regerin-
gen, hvis det virkede, som om Venstre og navnlig skatteministeren 
forsøgte at udnytte sagen til en smædekampagne mod oppositions-
lederen. Det var derfor, at det stort set kun var den politiske ord-
fører, der udtalte sig om den.
 Men hvor meget vidste skatteminister Troels Lund Poulsen 
egentlig? blev der spekuleret i pressen. Og allerede inden Kinnock- 
sagen var afsluttet, søgte en journalist fra Jyllands-Posten 
aktindsigt i, hvad der var blevet forelagt for ministeren.
 Han fik afslag med henvisning til den skærpede tavshedspligt i 
personsager. 
 Så bad han om aktindsigt i ministerens kalender for at se, 
hvornår sagen havde været forelagt ministeren. Igen fik han afslag 
med den skærpede tavshedspligt som begrundelse. Han klagede til 
Folketingets Ombudsmand.

 Få uger efter at Kinnock-sagen var afgjort, gik Ombudsmanden 
i gang med journalistens klage. Første skridt var at få overblik over, 
hvad der var søgt aktindsigt i, hvad der var holdt tilbage og hvorfor. 
Ombudsmanden bad derfor Skatteministeriet om Kinnock-sagens 
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akter og om begrundelsen for, at man havde sagt nej til at give 
journalisten aktindsigt. 
 Skatteministeriet svarede, at hvis man havde oplyst journa-
listen om en eventuel forelæggelse, ville den oplysning i sig selv 
bekræfte, at der overhovedet var en sag, og det ville være i strid 
med tavshedspligten. Derfor havde journalisten fået afslag. Men nu 
havde ministeriet opdaget, at den begrundelse havde været forkert: 
Det korrekte svar, som man burde have givet journalisten, var, at 
sagen slet ikke havde været forelagt ministeren.
 Det skrev en embedsmand til Ombudsmanden. Men det 
passede ikke.
 Departementschefen havde løbende fortalt Troels Lund 
Poulsen om, hvad der skete i Kinnock-sagen. Ministeren havde fået 
det presseberedskab, der opregnede alle de spørgsmål, man forvent-
ede at få efterfølgende. Og han havde fået et notat, der opsummere-
de det faktuelle grundlag for behandlingen af  sagen. Det var det 
notat, der var blevet sendt med bud til ministersekretariatet, efter 
at Erling Andersen havde indskærpet, at det ikke måtte udleveres til 
ministeren - en henstilling, Peter Loft havde affærdiget. 
 I ministeriets systemer var der ikke noteret noget om hverken 
opdateringer, orienteringer, løs snak eller forelæggelser i forbindelse 
med sagen mod Stephen Kinnock. Og den embedsmand, der skrev 
svaret til Ombudsmanden, vidste ikke noget om, hvad der var ble-
vet talt om det fortrolige rum mellem ministeren og departements-
chefen.
 Ombudsmanden ville gerne have hele forløbet afklaret og bad 
om en supplerende udtalelse fra Skatteministeriet: Var eller havde 
Koncerncentret været i besiddelse af  oplysninger og/eller doku-
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menter fra Kinnock-sagen? 
 Samtidig bad man ministeriet om at indhente en udtalelse 
fra SKAT København: Var der derfra videregivet dokumenter og 
oplysninger til Koncerncentret, og i så fald hvilke, hvornår og hvor-
for?
 Ombudsmanden ville også gerne se en liste over akterne - en 
slags indholdsfortegnelse over alle de dokumenter, der indgik i sa-
gen; både for Kinnock-undersøgelsen og eventuelt tilknyttede sager. 
 Normalt ville man have bedt om at få hele bunken af  notater, 
breve og dokumentation, men alle forstod, hvor følsom netop Kin-
nock-sagen var. Derfor var Ombudsmandens folk indstillet på at 
nøjes med aktlisten i første omgang. Hvis der så var noget på listen, 
der skulle studeres nærmere, kunne de altid bede om at få det hen-
tet frem. 

•
Korrespondancen med Ombudsmanden blev rutinemæssigt forelagt 
departementschefen, der ikke reagerede på, at hans folk havde over-
set, at Troels Lund Poulsen faktisk var blevet forelagt notater fra 
Kinnock-sagen. 
 De mundtlige opdateringer, Peter Loft selv havde givet mini-
steren undervejs, regnede han ikke for formelle forelæggelser. Og 
han havde ikke gemt de papirer, han havde fået ved møderne med 
SKAT København. Der fandtes ikke en sagsmappe med Stephen 
Kinnocks navn på i Koncerncentret. Der var ikke nogen dokument-
er at vise hverken journalisten eller Ombudsmanden.
 Men Ombudsmandens vedholdende interesse nagede 
alligevel Peter Loft.
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 Kinnock-sagen var blevet afgjort i september, og det var på 
nærmest mirakuløs vis lykkedes at lande den blødt. Både han selv, 
Erling Andersen og det par, det hele handlede om, var tilfredse. Sa-
gen var lukket og lukket godt, og Loft ville meget nødigt have den 
genåbnet - hverken i en Ombudsmandsundersøgelse eller i pressen, 
bare fordi en journalist klagede over et afslag på aktindsigt. 
 Nu fornemmede Peter Loft imidlertid, der var en skjult dags-
orden: At Ombudsmandens spørgsmål i virkeligheden handlede 
om noget andet end journalistens klage. 
 I foråret havde Ombudsmanden været skeptisk overfor, 
hvordan man sikrede adskillelsen mellem ministeriet og de sags-
behandlende skatteregioner i Lofts nye enheds-organisation. Der 
havde været møder om spørgsmålet, og de havde pindet §14 ud i en 
bekendtgørelse. 
 Nu - et halvt år og en ømfindtlig skattesag senere - bad 
Ombudsmanden så om at få at vide, hvordan Koncerncentret og 
SKAT havde samarbejdet om netop den politisk spektakulære sag. 
 Udover at behandle klager kunne Folketingets Ombudsmand 
selv tage initiativ at undersøge, om myndighedernes forvaltning 
foregik efter reglerne. Når der nu først havde været løftede pege-
fingre overfor den nye struktur i Skatteministeriet og derefter massiv 
og kritisk presseomtale af  Kinnocks skattesag, så var det bestemt 
ikke utænkeligt, at Ombudsmanden ville granske Kinnock-sagen 
med yderst kritiske øjne og bruge den som anledning til at indlede 
en dybere undersøgelse af  Peter Lofts organisation.
 Det ville være besværligt, ressourcekrævende og helt unødven-
digt, mente Peter Loft. Der var jo ikke noget at komme efter. 
 Peter Loft bad Ombudsmanden om et møde, så de kunne tale 
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om, hvad det egentlig var, der skulle undersøges. Ligesom sidst bad 
han Kammeradvokaten om at deltage.

•
Det bjerg af  dokumenter, der var samlet i Kinnock-sagen, var reg-
istreret og gemt undervejs, både digitalt og på papir, og akterne var 
forsvarligt låst i it-systemet og bag skabslåger. Det samme gjaldt den 
parallelle undersøgelse af  Helle Thorning-Schmidt.
 Alle sagsakter stod opregnet på en liste, der blev lagt øverst i 
bunken, så man havde overblik over materialet. Ombudsmanden 
skulle have listerne fra begge sager sammen med SKAT Køben-
havns redegørelse. 
 Erling Andersen satte to medarbejdere i sit sekretariat til at 
skrive udtalelsen. De vidste intet om sagsbehandlingen, så han ind-
kaldte dem til et møde på sit kontor og fortalte dem, hvad der skulle 
stå om samarbejdet med departementet. Lisbeth Rasmussen var 
også med til mødet; hun skulle hjælpe, hvis der var mere, de havde 
brug for at vide. 
  Andersen og Rasmussen fik det første udkast til redegørelsen 
et par dage senere. 
 Der stod, at SKAT København fra begyndelsen havde vur-
deret Kinnock-sagen som særligt følsom og derfor havde fundet det 
naturligt og hensigtsmæssigt at holde departementschefen orient-
eret om den på et uformelt plan. 
 At det var sket ved fem møder, hvor man havde “drøftet de 
principielle aspekter i sagen med udgangspunkt i de faktuelle oplys-
ninger”. 
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At hvert møde havde varet en times tid, og at der hverken var skrevet 
notater eller referater. 
 Lisbeth Rasmussen havde ingen kommentarer til udkastet. 
Men Erling Andersen mente, at der var et par ting, der skulle 
ændres. •
 Peter Loft spærrede øjnene op, da han så SKAT Københavns 
flere sider lange liste over akter i Kinnock-sagen. Der var et par 
punkt- er, der undrede ham: “SKAT’s notat håndskrevet Peter Loft”. 
“SKAT’s notat modtaget ved møde med Peter Loft”. “Arbejdsnotat 
om sagsbehandlingen drøftet med koncernledelsen”. Og “SKAT’s 
brev med bilag udleveret til Peter Loft ved møde” stod der.
 Det lød kryptisk. Hvad var det for notater? Og hvorfor var 
hans navn nævnt, når der ikke var andre personnavne på listen? 
 Peter Loft kunne levende forestille sig, hvordan en jurist fra 
Ombudsmandsinstitutionen ville reagere, hvis han lod pegefinger-
en løbe ned over sådan en liste og stødte på departementschefens 
navn. Hans finger ville standse lige der! tænkte Loft. Og hvis 
Ombudsmanden i virkeligheden bare ledte efter en anledning til at 
åbne en ‘egen drift-undersøgelse’ af  hele skatteministeriets organi-
sation, kunne det her blive løftestangen - især i betragtning af  den 
skepsis Ombudsmanden havde haft i foråret. 
 Hvis listen oven i købet blev udleveret til journalisten bag 
klagen, ville han nok også synes, at det var spændende at bore i, 
hvordan selveste departementschefen havde bidraget til at afgøre, 
hvorvidt Stephen Kinnock var skattepligtig eller ej. Så ville pressen 
igen kaste sig over sagen.
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 Hvorfor i alverden var de notater havnet i sagsmappen?
 Peter Loft spurgte Erling Andersen, da de og produktions-
direktøren holdt et møde om Ombudsmandens undersøgelse.  
 Andersen gættede på, at det var Lisbeth Rasmussen, der havde 
arkiveret de håndskrevne notater. 
 “Hvorfor fanden har hun gjort det?” spurgte Loft. 
 “I kender jo Lisbeth. Det hele er med”, svarede Erling 
Andersen med et skuldertræk - de vidste alle tre, hvor omhyggelig 
og regelret hun var.
 Men kunne man så ikke pille dem ud igen? Peter Loft ville ikke 
have sit navn til at stå der og blinke på listen. 
 Erling Andersen gættede på, at det handlede om, at departe-
mentschefen var klar over, at han havde været meget langt fremme 
i skoene under sagsbehandlingen. De her notater var jo ikke hyg-
gelæsning, vidste han. 
 Et af  notaterne var departementschefens disposition til af-
gørelsen af  Kinnocks sag. Det andet var den håndskrevne formu-
lering, han ville have med i den endelige tekst. Det tredje var den 
anonyme researchsamling, der pegede i den diamentralt modsatte 
retning af  SKAT’s juridiske konklusioner. Det fjerde dokument var 
gået den anden vej: Den opsummering af  alle SKAT’s oplysninger 
om Kinnocks forhold, som Loft havde fået.
 Notaterne kunne tolkes som udtryk for et overordentligt nært 
samarbejde mellem departementschefen og SKAT København, i 
værste fald som om departementschefen havde været inde i selve 
sagsbehandlingen. Og at SKAT København villigt havde lukket 
ham ind.
 Erling Andersen lovede at undersøge, hvad der kunne gøres. 
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•
Lisbeth Rasmussen opfattede det som lodret kritik, da hendes chef  
fortalte hende, at departementschefen havde været overrasket og 
vred over den måde, papirerne var blevet arkiveret og registreret på. 
 Hun forsvarede sig: De papirer var en del af  sagen, altså var de 
blevet arkiveret på sagen. Det var standardprocedure. Hun afviste 
blankt, at man kunne fjerne dem; hvis det var den vej, de ville gå, 
blev det uden hende!
 Men kunne man måske omdøbe dem, så titlerne mere præcist 
angav, hvad de forskellige akter indeholdt? Og så undgå at bruge 
Peter Lofts navn på oversigten?
 Lisbeth Rasmussen gik med til at gøre forsøget. De skulle jo 
videre. Hun sendte nogle forslag til nye titler til sagsbehandleren.

 “Har du talt med Erling?” skrev Loft til Normann Hansen et 
par dage efter.
 “Ja, fra morgenstunden. De nævnte sager er tilakteret sagen. 
Erling er ved at fjerne dem, ligesom han er ved at justere i teksten 
på besvarelsen. Vi har aftalt, at vi taler om det på mandag, når vi er 
på Slusen”, svarede Normann Hansen en halv time senere.
 ‘Slusen’ var intern slang for Sluseholmen, hvor SKAT Køben-
havn lå, og der skulle hele den udvidede koncerndirektion holde 
heldagsmøde. Efter mødet stak Normann Hansen og Erling Ander-
sen som aftalt hovederne sammen med Peter Loft og talte videre om 
Ombudsmands-undersøgelsen og navnlig den prekære aktliste. 
 SKAT København kunne ikke fjerne akterne, meddelte 
Andersen. Lisbeth Rasmussen stod stejlt på, at de hørte til, og han 
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var enig. I øvrigt kunne et rent teknisk ikke lade sig gøre for SKAT 
Københavns sagsbehandlere at fjerne akter, der én gang var lagt på 
en sag. 
 Steffen Normann Hansen påtog sig at undersøge mulighed-
erne hos de centralt placerede it-ansvarlige. Resultatet var det 
samme: Man kunne ikke slette akterne - i hvert fald ikke uden at det 
kunne ses i systemet. 

•
 I SKAT København lavede sekretariatet en ny version af  
redegørelsen til Ombudsmanden efter Erling Andersens anvis-
ninger. Den nye udgave var markant anderledes: Nu stod der ikke 
længere, at det var Kinnock-sagens faktuelle grundlag, der havde 
været udgangspunktet for drøftelserne mellem SKAT Københavns 
direktør og departementschefen. Til gengæld var der tilføjet en sæt-
ning i afsnittet om møderne hos Loft: “Det bemærkes, at sagens 
materielle indhold og udfald ikke har været drøftet på møderne”.
 Det passede ikke. Der var stort set intet af  sagens materielle 
indhold og udfald, der ikke havde været drøftet på møderne mellem 
SKAT Københavns direktør og departementschefen, erkendte de 
involverede siden.
 Udtalelsen var skrevet og underskrevet af  en fuldmægtig, der 
udelukkende skrev, hvad Erling Andersen dikterede. Hun vidste 
ikke, at hun skrev under på en løgn. 
 Det vidste Erling Andersen og Lisbeth Rasmussen, der 
godkendte udtalelsen. Steffen Normann Hansen og Peter Loft, hvis 
departement skulle sende redegørelsen videre, vidste det også. 
 Men det var den version, Ombudsmanden fik. 
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•
Peter Loft mente, at det ville se mærkeligt ud, hvis man på en gang 
skråsikkert skrev til Ombudsmanden, at der ikke havde været ud-
vekslet dokumenter og samtidig vedlagde en lang aktliste, hvor de 
vandrende notater fremgik. 
 “Det vil nok interessere Ombudsmanden udover alt det 
øvrige”, skrev han til Steffen Normann Hansen efter mødet på 
Sluseholmen.
 Han ville helst have notaterne helt fjernet fra listen. Men løs-
ningen blev i stedet at kalde dem noget andet.
 En sagsbehandler i SKAT København ændrede flere af  
titlerne. Nogle blev længere og mere præcise, men Peter Lofts navn 
optrådte ikke længere, da listen blev vedhæftet SKAT Københavns 
redegørelse og sendt ind til ministeriet.

 “Kære Hans Gammeltoft-Hansen”, skrev produktions-
direktør Steffen Normann Hansen til Ombudsmanden og 
meddelte, at Skatteministeriet nu havde modtaget udtalelsen fra 
SKAT København. 
 “På den baggrund vil Skatteministeriet gerne indbyde en af  
dine medarbejdere til at komme til et møde, hvor der bliver lejlighed 
til at gennemgå aktlisterne”. 
 Ombudsmanden sendte to jurister i slutningen af  februar 
2011. De blev modtaget af  en kontorchef, der ikke kendte et kom-
ma i Kinnock-sagen. Han havde også vægret sig ved at tage mødet, 
fordi han mente, at det ville være direkte uprofessionelt: Hvordan 
skulle han kunne hjælpe Ombudsmandens folk? 
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 Men det var ikke noget problem, fik han at vide. Gæsterne 
skulle kun have aktlisten og de to udtalelser, SKAT København og 
Skatteministeriet havde skrevet om forløbet. Hvis der var doku-
menter, gæsterne ville se, skulle kontorchefen bare notere deres 
ønsker, og så kunne man holde et nyt møde. 
  Skatteministeriets udtalelse satte datoer på de fem møder, der 
havde “været afholdt på et uformelt plan, hvor de mere principielle 
aspekter af  sagen samt pressehåndtering har været diskuteret”. 
 Der havde ikke været udleveret dokumenter fra SKAT Køben-
havn til Koncerncentret, stod der. 

•
De to jurister fra Ombudsmandens kontor var mest optagede af  
det, der var udgangspunktet for deres undersøgelse - nemlig det, 
journalisten fra Jyllands-Posten havde søgt aktindsigt i: Havde 
Kinnock-sagen været forelagt ministeren? 
 Det kunne også have været mundtlige orienteringer, der ikke 
havde efterladt sig spor i form af  referater eller andre fysiske doku-
menter. Sagen havde jo haft en vis politisk interesse, så de mente, at 
det ville have været naturligt, hvis ministeren var blevet orienteret 
om den undervejs. 
 Derfor koncentrerede de sig især om aktlisten, da de blev ladt 
alene i et lånt kontor i ministeriet. Efter en times tid konstaterede 
de, at der ikke var noget at komme efter. Intet pegede i retning af, at 
sagen havde været forelagt ministeren.
 De havde ingen spørgsmål til aktlisten.
 I juni 2011 fik journalisten Ombudsmandens svar på klagen: 
Der var ikke noget at komme efter. 
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9. Forbrydelsen

Stormen om Stephen Kinnocks skat havde lagt sig, og selv om 
Thorning-Schmidt af  og til blev kritiseret for at have holdt 
den fulde afgørelse tilbage for offentligheden, lå sagen låst 

væk i arkiverne i næsten et år. Men kort efter at statsminister Lars 
Løkke Rasmussen havde 
udskrevet folketingsvalg, 
dukkede den op igen.

Onsdag 7. september 2011 
- en uge før valget - sad pro-
duktionsdirektør fra Skat-
teministeriet Steffen Nor-
mann Hansen i en taxi, 
da BT’s Simon Andersen 
ringede ham op.
Journalisten ville tale om 
Kinnocks skattesag. Nor-

mann Hansen forsøgte at afvise journalisten - han var på vej til et møde 
på et hotel i byen, forklarede han, og havde ikke tid til at lade sig in-
terviewe. Ikke desto mindre stod Simon Andersen klar, da Normann 
Hansen ankom til hotellet.
 BT havde fat i noget, tænkte Normann, mens han gled af  på 
spørgsmålene under den korte samtale på fortovet. Det lød, som om 
BT havde en eller flere kilder i SKAT København, der havde fortalt 
om forløbet i Kinnock-sagen - og at avisen havde fået fat i den ni 
sider lange afgørelse.

26. august 2011: Statsministeren udskriver 
folketingsvalg. FOTO: Jens Dresling
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På gaden foran hotellet var journalisten interesseret i noget, der 
ikke stod i afgørelsen: En passus på fire linjer. Han bad Normann 
Hansen bekræfte, at linjerne var blevet redigeret ud af  den endelige 
tekst - og at de havde noget at gøre med homo-seksualitet. Steffen 
Normann Hansen havde ingen kommentarer. 
 Bagefter ringede Normann Hansen til både sin departe-
mentschef  og til direktør Erling Andersen i SKAT København og 
fortalte dem om samtalen med journalisten. Erling Andersen var 
på vej til Stockholm, hvor han samme aften fik en sms fra Simon 
Andersen, der spurgte, hvorfor han havde skrevet de fire linjer ud 
af  afgørelsen. Erling Andersen svarede per sms, at han havde tavs- 
hedspligt i personsager.

 Både i SKAT København og i Skatteministeriet havde man 
haft en fornemmelse af, at BT var i gang igen og måske havde selve 
den fortrolige afgørelse. Derfor gik Peter Loft, der ellers havde ig-
noreret gentagne henvendelser fra Simon Andersen, med til at møde 
journalisten over en kop kaffe i Skovshoved nord for København for 
at finde ud af, hvad BT arbejdede på.
 Journalisten sagde ikke noget om, at BT havde fået fat i den 
fortrolige afgørelse. Til gengæld talte han om en formulering, der 
ikke var kommet med i afgørelsen - han havde hørt, at det var no-
get, der havde skabt en mindre revolution i skat, sagde han. Og så 
lige en ting til:
 “Det siges, at der findes et notat, hvor det skulle fremgå, at 
Kinnock skulle være homo- eller biseksuel. Kan du bekræfte det?” 
spurgte journalisten.
 Peter Loft undlod at svare. Så vidt han vidste, var der kun 
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ganske få, der var blevet indviet i, hvad Frode Holm havde sagt om 
Kinnock. Og det var endnu færre, der kendte til den formulering på 
fire linjer, han havde kradset ned på bagsiden af  en gammel dagsor-
den for at få SKAT København til at tage det med i afgørelsen. De 
eneste, der havde været til stede, da spørgsmålet blev diskuteret, var 
Steffen Normann Hansen, Erling Andersen, Lisbeth Rasmussen 
og Peter Loft selv. Selve papiret lå i SKAT Københavns forseglede 
sagsmapper, hvor det året før havde fået en neutral titel for at undgå 
Ombudsmandens opmærksomhed. 

•
 “Timingen er ubelejlig for Helle Thorning-Schmidt her kun 
en uge før valget, og BT vil sikkert blive bebrejdet, at vi bringer ny-
heden”, skrev chefredaktør Olav Skaaning Andersen i lederen, da 
hans avis detonerede en ny skattebombe på forsiden: 
“Fik uberettiget fradrag i seks år”.
        Avisen havde fået fat i den af-
gørelse, SKAT havde givet Kin-
nock året før, og som Thorning 
havde nægtet at dele med offent-
ligheden. Nu gjorde BT det: 
 “Lad os slå fast, at timingen 
ingen som helst betydning har for 
BT. Vi har, siden SKAT afgjorde 
Stephen Kinnocks skattesag for 
godt et år siden, af  alle kræfter ekstrabladet.dk og politiken.dk 

8. september 2011
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forsøgt at finde ud af, hvad der lå bag afgørelsen. Fordi vi men-
er, det er af  stor offentlig interesse at fortælle befolkningen, hvor-
for landets måske kommende statsministers mand ikke skal betale 
skat i Danmark. Det er lykkedes, og derfor kan vi i dag fortælle om 
baggrunden for Kinnock-afgørelsen og nyheden om den tvist, som 
Helle Thorning selv har haft med de danske skattemyndigheder”, 
skrev chefredaktøren.
 Med afgørelsen kunne BT afsløre, at Thorning i flere år havde 
fået et fradrag, hun ikke skulle have haft. Selv om SKAT i afgørel-
sen havde understreget, at det skyldtes en fejl hos SKAT og altså 
ikke kunne bebrejdes Thorning, citerede avisen flere kilder for, at 
parret burde have gjort mere for at rette fejlen.  Under alle om-
stændigheder slog avisen fast, at Thorning i flere år havde betalt for 
lidt i skat af  sin løn som først Europaparlamentariker og siden som 
medlem af  Folketinget, og at SKAT ‘havde opgivet’ at få Thorning 
til at tilbagebetale pengene, fordi forholdet var forældet.
 “Det er en god idé at være omhyggelig i sine skattesager, hvis 
man vil være statsminister, men der er jo ingen grund til at tro, det 
er sket med vilje. Få vil snyde for et så relativt beskedent beløb”, 
udtalte en af  BT’s advokatkilder.

Medmindre BT havde fået redegørelsen direkte fra Thorning og 
Kinnock, var der tale om en ulovlig lækage - en forbrydelse, der 
kunne straffes med op til to års fængsel. 
 “Tavshedspligten er grundlaget for SKAT’s arbejde. Hvis 
vores tavshedspligt er overtrådt, er det et strafbart forhold, og straf-
bare forhold skal undersøges af  politiet”, udtalte departementschef  
Peter Loft. Han anmeldte lækagen til politiet og orienterede skat-
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teministeren. 
 Troels Lund Poulsen var tidligere på året rykket videre til Un-
dervisningsministeriet. Hans afløser var partifællen Peter Chris-
tensen. 

 Spindoktor Peter Arnfeldt var flyttet med Troels Lund Poulsen 
til Undervisningsministeriet og fratrådte ligesom sine kolleger i de 
andre ministerier, da folketingsvalget blev udskrevet i august 2011. 
Men ude i den bølgende valgkamp gik der rygter om, at det var 
Peter Arnfeldt, der havde givet BT Kinnocks skatteafgørelse.
 Helle Thorning-Schmidts rådgiver, Noa Reddington, hørte 
rygterne fra flere af  de journalister, der konstant sværmede om ham 
og statsministerkandidaten. En af  dem var Ekstra Bladets journalist 
Jan Kjærgaard, der forgæves havde forsøgt at skaffe afgørelsen året 
før. Han skrev en mail til Reddington og fortalte, at han selv havde 
været ganske langt i sine forhandlinger med Peter Arnfeldt om at få 

8. marts 2011 afløste Peter Christensen (V) Troels 
Lund Poulsen som skatteminister. FOTO: Lærke Posselt
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adgang til papirerne.
 Det lød interessant, syntes Noa Reddington og viste mailen 
til et par journalister fra andre medier. Måske de kunne få en god 
historie ud af  den.
 Til gengæld sagde han ikke noget om mailen, da Københavns 
Politi, der efterforskede den ulovlige lækage, afhørte ham få uger 
senere. Han nøjedes med at nævne referencerne til Peter Arnfeldt 
uden at sætte navne på, hvor han havde det fra.

•
 For de fleste var de konstante, farverige rygter, der i øvrigt gik 
om Thorning og hendes mand, bare endnu et eksempel på den 
livlige Christiansborg-sladder, der altid fik ekstra fart under en val-
gkamp. Ugebladet HER&NU spurgte Thorning, om der var hold i 
snakken om en skilsmisse, da hun kort før valget gik til film-premiere 
alene. Hun afviste blankt. Og da bladet dagen før valgdagen udkom 
med den historie, fulgte Ekstra Bladet op og spurgte Thorning om 
både skilsmissesladderen og de rygter, der gik om, at hendes mand 
skulle være bøsse. 
 Thorning svarede med et grin, at det var grotesk og tilføjede, 
og at det var “ubehageligt, at folk taler om os på den måde. Digter 
ting om os”.
 Men andre koblede sex-rygterne med udfaldet af  skattesagen 
året før: At netop denne påstand om ægteskabet skulle have spillet 
en afgørende rolle. Det var igen begrebet ‘centrum for livsinteress-
er’, der spøgte. 
 BT arbejdede med den historie, og både Noa Reddington og 
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socialdemokraternes daværende stabschef  Bjarne Corydon havde 
måttet forholde sig til den. Via Frode Holm spurgte de SKAT 
Københavns Lisbeth Rasmussen, om hun kunne opklare, hvor de 
besynderlige påstande om Kinnock kunne komme fra. I spørgs- 
målene fra BT’s journalister blev der henvist til et notat, hvad gik 
det ud på?
 Lisbeth Rasmussen anede ikke, hvad det skulle være for et no-
tat. Frode Holms indiskrete bemærkning om Kinnock indgik jo ikke 
i sagen. Men det kom den til.
 
 Der var kun to dage til valget, da Bjarne Corydon ringede 
direkte til SKAT København for at bede dem meddele, at der ikke 
fandtes nogen notater af  den art og dermed afkræfte historien offi-
cielt. Erling Andersen talte med Peter Loft om det, og de var enige 
om, at det ikke var en sag, de kunne have nogen mening om 
overhovedet. 
 Historien kom ikke i avisen. Men den var ikke død. 

•
 Mens Københavns Politi forsøgte at finde ud af, hvem der 
havde lækket Kinnock-afgørelsen, gravede medierne også efter 
både BT’s hemmelige kilde og historien om Kinnocks skattesag.

 I skatteministeriet kunne departementschef  Peter Loft 3. 
oktober for ottende gang byde en ny minister velkommen. 
Da Socialdemokraterne, SF og De Radikale efter valget dannede 
regering med Helle Thorning-Schmidt som statsminister, 
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afløste den unge SF’er Thor Möger Pedersen Venstres Peter Chris-
tensen på skatteminister-posten.
 Og efter bare en måneds tid måtte den nye skatteminister gå 
ind i sagen om sin statsministers mands skat. 10. november skrev 
Politiken nemlig, at departementschef  Peter Loft ikke havde talt 
sandt, da han i august året før bedyrede, at han intet kendte til 
SKAT Københavns arbejde med Kinnocks forhold. Avisen havde 
søgt aktindsigt i såvel Peter Lofts som Erling Andersens kalendere 
og kunne afsløre, at de to havde holdt fem møder om sagen. 

Thor Möger (SF) afløser Peter Christensen (V) 
som skatteminister. FOTO: Peter Hove Olesen

Politiken 10. november 2011
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To af  møderne havde allerede fundet sted, da Loft udtalte, at han 
ikke kendte noget til sagen.
 Politiken skrev også, at der ifølge en lang række kilder havde 
været stor utilfredshed i SKAT København med Peter Lofts inter-
esse for sagen: 
 “Det er blevet udlagt som et pres fra departementschefen for 
at få en afgørelse, der var så kritisk for Helle Thorning-Schmidt 
som muligt, og at Peter Loft var ‘sendt i byen’ af  daværende skat-
teminister Troels Lund Poulsen (V), som var meget optaget af  sagen 
sammen med hans særlige rådgiver, Peter Arnfeldt”, skrev Politiken 
uden nærmere kildeangivelse. 
  Peter Loft afviste Politikens beskrivelse. Han henviste til, at 
Folketingets Ombudsmand i forbindelse med sagen om aktind-
sigt havde skrevet, at det var i orden, at departementet indhentede 
oplysninger om en konkret, politisk interessant sag for at kunne hol-
de ministeren orienteret. 
 Men Ombudsmanden mente ikke, at hans udtalelse kunne tol-
kes på den måde: “Man kan ikke af  min udtalelse om aktindsigt ud-
lede en blåstempling af, hvad der nærmere måtte være foregået på 
møderne med SKAT København - men heller ikke det modsatte. 
Vi kender jo ikke omstændighederne og har ikke muligheder for at 
efterprøve dem”, sagde han.

 Historien om de fem møder vakte forargelse på Christiansborg, 
især da Politiken dagen efter fulgte op med nyheden om, at Peter 
Loft ifølge ‘flere kilder’ havde forsøgt at få SKAT København til at 
indføje et særligt afsnit om Thorning-Kinnock-parrets personlige 
forhold, men at departementschefens tekst ikke kom med i afgørel- 
sen, fordi SKAT København ikke fandt oplysningerne relevante. 
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 “Hvis han har sendt et bidrag til afgørelsen, så er det alvorligt. 
Det svarer til, at departementschefen i Justitsministeriet sender et 
forslag til en tekstformulering til Østre Landsret eller Højesteret, 
som de kan bygge ind i en domsafgørelse”, vurderede politisk kom-
mentator og tidligere minister Hans Engell. Flere professorer i for-
valtningsret vurderede, at det var overordentligt belastende for 
Peter Loft, hvis Politikens oplysninger var korrekte.  
 Allerede da skattesagen blev afgjort, havde Helle Thorning- 
Schmidt kritiseret Troels Lund Poulsen og Peter Loft for at have 
været for åbenmundede under sagsbehandlingen. Nu ville den nye 
skatteminister havde sagen undersøgt til bunds. Thor Möger Peder-
sen bad sin departementschef  om en skriftlig redegørelse for, hvilk-
en rolle departementet havde spillet. Også direktøren for SKAT 
København blev bedt om en redegørelse for forløbet. Og redegørel-
serne skulle afleveres hurtigst muligt, understregede ministeren.
 Hverken Peter Loft eller Erling Andersen ville kommentere 
den opgave, de havde fået.
 “Når ministeren beder om en redegørelse, så gør jeg det, og 
han får den som den første”, sagde Erling Andersen.
 “Er Thorning-sagen håndteret efter bogen?”, spurgte Ritzau.
 “Det har jeg ingen kommentarer til, og jeg tror ikke, at vi kom-
mer det nærmere”, svarede Andersen. 

 Pressen rettede igen søgelyset mod den tidligere skatte-
minister Troels Lund Poulsen, men han var ligesom Peter Loft og 
Erling Andersen yderst fåmælt: 
 “Jeg er underlagt tavshedspligt, så jeg kan kun bifalde skatte-
ministerens beslutning. Jeg har kun en interesse - og det er, at alle 
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detaljer i den her sag bliver lagt frem”, skrev han i en mail til Ritzau.
 På Christiansborg mente flere politikere, at Lund Poulsen 
overspillede sin tavshedspligt. Nu handlede det ikke om Kinnock- 
sagen, men om departementets rolle. Det afgørende spørgsmål var, 
om Lund Poulsen som minister havde bedt sin departementschef  
involvere sig i sagsbehandlingen.
 Efter nogle dage gik Troels Lund Poulsen til Jyllands-Posten og 
sagde, at han intet havde at skjule, men at han kun ville kommen-
tere sagen, hvis hele afgørelsen i Kinnocks skattesag blev lagt offent- 
ligt frem. BT havde kun offentliggjort dele af  SKAT’s afgørelse, så 
Troels Lund Poulsen var stadig en af  de ganske få, der havde læst 
det hele.
  “Kommer sagen frem i sin fulde form med alle faktuelle for-
hold, stiller jeg gerne op. Indtil da har jeg tavshedspligt, og så kan 
jeg ikke kommentere delelementer i sagen”, sagde den tidligere 
skatteminister.
 “Forsøgte du indirekte eller direkte at påvirke afgørelsen i 
Thorning-Schmidts skattesag?” spurgte Jyllands-Posten.
 “Vi kommer det ikke nærmere”.
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10. To sider af  samme sag 

Erling Andersen talte med Lisbeth Rasmussen om den rede-
gørelse, han skulle skrive til ministeren. Hun lånte ham de 
dagbogsnotater, hun havde lavet til sig selv året før, så han 

kunne støtte sig til dem.
 Peter Loft skrev sin redegørelse ud fra hukommelsen, men fik 
også nogle input fra Steffen Normann Hansen.
 
 Departementschefens redegørelse fyldte syv sider. Han beskrev 
udførligt, hvorfor han havde valgt “at følge - men ikke involvere 
mig i - SKAT’s tilrettelæggelse af  sagsbehandlingen”. Den massive 
presseopmærksomhed, de mange forskellige ekspert-vurderinger i 
medierne og udsigten til, at SKAT ville blive udsat for kritik, nærm-
est uanset hvordan sagen blev afgjort, havde tvunget ham til at følge 
med. Dertil kom den store politiske interesse, de mange rygter om 
SKAT’s arbejde og forventningen om, at afgørelsen ville blive 
offentliggjort. Han havde løbende orienteret ministeren, skrev han.
 Han beskrev de uformelle møder med SKAT Københavns 
topfolk og pointerede, at der kun to gange var blevet talt om kon-
krete formuleringer i afgørelsen. Den ene gang havde alle været 
enige om, at der skulle fremgå, at det var SKAT og ikke parret, 
der havde ansvaret for, at Stephen Kinnock ikke havde været regis-
treret korrekt i systemerne, og at den fejl ikke havde betydning for 
afgørelsen. 
 Den anden gang var diskussionen om den formulering, Peter 
Loft havde foreslået at skrive ind i afgørelsen, men som han blot 
konstaterede, at SKAT København havde undladt at tage med. 
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 Departementschefen slog fast, at hverken han eller nogen an-
den i Skatteministeriets Koncerncenter havde øvet indflydelse på 
den konkrete sagsbehandling, på udfaldet af  afgørelsen eller på 
konkrete formuleringer af  indholdsmæssige betydning i afgørelsen 
- endsige forsøgt at øve indflydelse. 
 Peter Loft skrev, at han løbende havde orienteret ministeren 
om sagen og nævnte igen, at forudsætningen havde været, at af-
gørelsen ville blive offentliggjort og konstaterede: “Min involvering i 
sagen ligger således indenfor rammerne af  skatteforvaltningslovens 
§14, stk. 1.

 Erling Andersens redegørelse på 11 sider malede et helt an-
det billede og udpenslede detaljeret, hvordan man på Sluseholmen 
havde oplevet departementschefens engagement i Kinnock-sagen 
fra dag ét: 
 Hvordan departementschefen havde fået SKAT København 
til at indlede en kontrolsag mod Stephen Kinnock efter de 
første BT-anklager om skattespekulation og til udsende en presse-
meddelelse om, at man behandlede sagen. 
 Hvordan Andersens idé om at holde departementschefen ori-
enteret på et uformelt plan havde udviklet sig, indtil man i toppen 
af  SKAT København følte, at der var uvedkommende kræfter, der 
prøvede at påvirke og udnytte sagen. 
 Hvordan de var blevet bedt om at forholde sig til et mærkeligt 
notat af  ukendt oprindelse, som pegede i retning af  den modsatte 
afgørelse i Kinnock-sagen.
 Og endelig hvordan han og Lisbeth Rasmussen umiddelbart 
efter afgørelsen havde hørt flere meldinger fra højt placerede em-
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bedsmænd i departementet om, at ministeren angreb deres afgørelse 
og ville have den omgjort.
 Også diskussionerne om den formulering, departementsche-
fen ville have med i afgørelsen, blev beskrevet, uden at Erling An-
dersen dog kom nærmere ind på præcis, hvorfor han og Lisbeth 
Rasmussen havde været så inderligt imod at føje Loft i netop det 
spørgsmål.

•
Skatteministeren modtog de to redegørelser fredag 25. november 
2011. I løbet af  weekenden tyggede han på de betydelige forskelle 
på de to udlægninger og bad så Peter Loft skrive en supplerende 
redegørelse, hvor han forholdt sig til det, Erling Andersen havde 
skrevet.
 Over tre sider gennemgik Peter Loft de kritiske punkter med 
hukommelsen hjulpet på vej af  Andersens redegørelse og nedtonede 
den aura af  konflikt og drama, der prægede Andersens udlægning:
 Det anonyme notat, han havde givet SKAT København 
cheferne, mente han, han havde fået af  enten Arnfeldt eller Lund 
Poulsen - det kunne muligvis stamme fra Venstres Pressetjeneste.  
 Han afviste på det bestemteste Andersens referat af, hvad der 
ifølge Ivar Nordland var foregået på ministerens kontor, da de gen-
nemgik agterskrivelsen: At “departementschef  Peter Loft, særlig 
rådgiver Peter Arnfeldt og skatteminister Troels Lund Poulsen an-
griber SKAT Københavns afgørelse”. 
 Peter Loft havde vanskeligt ved at forestille sig, at Ivar Nord-
land skulle have udtrykt sig på den måde: 
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 “Det giver ikke mening, at jeg skulle udtrykke tvivl om afgørels-
ens rigtighed, efter at den var afsendt”, skrev han.
 Ved gennemgangen havde ministeren stillet nogle konkrete 
spørgsmål, som han havde forsøgt at svare på, forklarede Loft.  
 Det notat, som både juridisk direktør Birgitte Christensen og 
fagdirektør Ivar Nordland brugte en lang søndag på umiddelbart 
efter, at Thorning havde afvist at offentliggøre afgørelsen, havde 
han fået lavet for at skabe klarhed over retstilstanden og forklare 
den grundlæggende jura.

 Thor Möger Pedersen konstaterede, at redegørelserne rejste 
helt nye og afgørende spørgsmål - ikke mindst hvorvidt den tidligere 
skatteminister og hans særlige rådgiver havde forsøgt at påvirke 
afgørelsen i skattesagen. En så alvorlig mistanke kunne ikke bare få 
lov at hænge i luften.
 Fredag 2. december 2011 besluttede SRSF-regeringen at 
nedsætte en undersøgelseskommission, der skulle gennemføre en 
uvildig og tilbundsgående undersøgelse af, hvad der var foregået i 
Skatteministeriet i sommeren 2010. 
 Samtidig meddelte skatteministeren, at hans ministerium 
skulle omorganiseres for at forhindre mistanke om ulovlig, politisk 
indblanding i behandlingen af  skattesager i fremtiden. 
 Det var dødsstødet til Peter Lofts enhedsorganisation, der min-
dre end to år forinden havde samlet hele Skatteministeriets område 
under én, central koncernledelse. 

•
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Københavns Politi var efter tre måneders efterforskning ikke i 
nærheden af  at opklare, hvem der havde lækket den fortrolige Kin-
nock-afgørelse til BT. Adskillige af  de centralt placerede embeds-
mænd var blevet afhørt uden afgørende resultat. Og BT ville ikke 
afsløre kilden. 
 Men i december - umiddelbart efter regeringens beslutning 
om at nedsætte en undersøgelseskommission - fik sagen ny næring: 
Ekstra Bladet skrev, at den tidligere spindoktor Peter Arnfeldt havde 
været parat til at lække oplysninger om Kinnock-afgørelsen i 2010. 
 Avisen havde i forvejen flere gange udpeget netop Arnfeldt 
som en af  de hovedmistænkte. Nu fortalte journalist Jan Kjærgaard, 
at han havde ført intense forhandlinger med spindoktoren i tiden 
efter, at Kinnock-afgørelsen var faldet. Spindokteren havde ifølge 
Jan Kjærgaard givet udtryk for, at både han og hans minister var 
helt uforstående overfor frifindelsen af  Kinnock, at der var noget 
galt med afgørelsen, og at der var dele i den, som var belastende for 
Thorning. Arnfeldt havde været villig til mødes et diskret sted, hvor 
journalisten kunne få lov at se dele af  afgørelsen og skrive del-pas-
sager af, fortalte journalisten. Men Ekstra Bladet ville have hele af-
gørelsen og ikke nøjes med uddrag, så til sidst opgav han jagten.
 Peter Arnfeldt kommenterede ikke beskyldningerne i Ekstra 
Bladets søndagsavis, men siden afviste han gentagne gange Jan 
Kjærgaards historie og nægtede, at han havde været i nærheden af  
at bryde tavshedspligten og lække de fortrolige oplysninger. Han 
havde makuleret sin kopi af  Kinnocks agterskrivelse ganske kort tid 
efter, at han havde fået den på ministerens kontor, sagde han.

 “De forhold, som Ekstra Bladet fremfører, er i givet fald et 
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anliggende for politiet. Skatteministeriet vil derfor drøfte sagen med 
Københavns Politi hurtigst muligt”, meddelte Skatteministeriets 
koncerndirektør Jesper Skovhus Poulsen.
 I medierne gav den direkte anklage mod den tidligere spin-
doktor anledning til langvarige diskussioner om, hvorvidt Ekstra 
Bladet brød det hæderkronede princip om kildebeskyttelse. Avisen 
fremførte, at formålet med kildebeskyttelse ikke var “at dække over 
magthaveres magtmisbrug og ulovligheder”.
 Peter Arnfeldt sagde siden, at han aldrig i sit virke som særlig 
rådgiver havde bedt en journalist om kildebeskyttelse. Han fast-
holdt, at Jan Kjærgaards historie var uden hold i virkeligheden.
 Jan Kjærgaard stod på sin side lige så fast på, at historien var 
sand og henviste siden til notater, han havde taget undervejs i sine 
langvarige telefon-forhandlinger med spindoktoren. 
 Samme søndag, som Ekstra Bladet bragte historien om 
Troels Lund Poulsens tidligere spindoktor, meddelte Lund Poulsen 
i en pressemeddelelse, at han ville søge om orlov fra Folketinget:
 “I forhold til dagens udgave af  Ekstra Bladet vil jeg gerne slå 
fast, at jeg intet kendskab har til de fremsatte påstande. Jeg må dog 
samtidig konstatere, at hele sagen om Helle Thorning-Schmidts 
skattesag i øjeblikket fuldstændig overskygger mit politiske arbejde”, 
skrev han.
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11. Slutspil for millioner

Sidst i marts 2012 var Lisbeth Rasmussen og Erling Andersen 
endnu en gang på besøg hos Peter Loft og Steffen Normann 
Hansen i Skatteministeriets departement. De fire topembeds-

mænd havde aftalt at spise frokost sammen. 
 Halvandet år tidligere - i de hektiske Kinnock-dage - havde 
de to direktører i SKAT København været voldsomt bekymrede 
og mistroiske overfor Peter Loft, som de mente lod sig bruge i et 
spil udtænkt og styret af  den daværende minister og hans spindok-
tor. Men de havde ikke indviet nogen andre i deres mistanker den 
gang. Tværtimod havde de været med til at sløre sporene overfor 
Folketingets Ombudsmand.
 Til gengæld havde Erling Andersen et år senere skrevet den 
redegørelse, der var stærkt medvirkende til, at Peter Loft var under 
alvorlig mistanke for at have medvirket til direkte, politisk dikteret 
magtmisbrug.
 Justitsministeriet havde netop udpeget medlemmerne af  den 
undersøgelseskommission, der skulle kulegrave myndighedernes 
behandling af  Kinnocks skattesag. Undersøgelsen blev sammenlig-
net med 90’ernes Tamil-sag - den største, politiske skandale i nyere 
tid - og kunne få alvorlige konsekvenser for de involverede embeds-
mænd. Og den ville betyde massiv opmærksomhed i medierne, ikke 
mindst når alle skulle afhøres for åbne døre. Derfor mødtes de fire 
chefer for at tale om det, der ventede dem.
 Over maden medgav Peter Loft, at han havde følt sig noget 
presset, da afgørelsen faldt, og han kæmpede med at forklare 
ministeren og hans spindoktor, hvorfor den så ud, som den gjorde. 
For Lisbeth Rasmussen og Erling Andersen lød det, som om han 
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langt om længe bekræftede den mistanke, de havde haft. Men, 
påpegede Loft, der var trods alt forskel på, om man følte sig presset 
til noget eller af  noget. Han havde oplevet det sidste.
 Det blev en af  de sidste frokoster, Peter Loft var vært for i Skat-
teministeriets departement. Ugen efter blev han efter næsten 20 år 
som departementschef  fritaget for tjeneste. Skatteminister Thor 
Möger Pedersen mente ikke, at Loft burde arbejde som departe-
mentschef, så længe kommissionen arbejdede.
 “Det er min vurdering, at en ny departementschef  bedst kan 
stå i spidsen for de udfordringer, Skatteministeriet står over for, 
herunder den kommende omorganisering af  ministeriet, som skal 
sikre en skarpere adskillelse mellem departementet og de dele af  
SKAT, der træffer afgørelse i konkrete skattesager”, sagde skatte-
ministeren. 
 Tjenestefritagelsen var ikke en fyring, så Peter Loft fik stadig 
løn, selv om han ikke længere skulle møde på arbejde.

•
 Tre andre erfarne jurister mødtes også til frokost i slutningen 
af  marts for at tale om skattesagen. Det var de mænd, justitsminis-
teriet netop havde udpeget til Skattesagskommissionen: 
Landsretsdommer Lars E. Andersen som formand, dr. jur. Niels 
Fenger, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet og 
advokat Martin Simonsen, der var partner i et advokatfirma med 
speciale i skat. 
 Kommissionen havde fået to år til at gennemføre undersøgel-
sen ud fra et kommissorium, der var godkendt af  Folketinget og 
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satte rammerne for undersøgelsen. 
 Overordnet handlede det om to ting: Lækagen af  fortrolige 
oplysninger og mistanken om magtfordrejning.
 I spørgsmålet om lækagen var der åbenlyst sket noget ulovligt; 
opgaven var at finde ud af, hvem der havde gjort det. Hvem havde 
haft adgang eller kendskab til oplysninger fra skattesagen? Hvilke 
oplysninger var videregivet - af  hvem, til hvem og hvorfor?
 Den anden del af  sagen handlede det derimod om at afgøre, 
om der var begået noget ulovligt: Havde nogen uvedkommende 
blandet sig eller direkte misbrugt deres magt til at forsøge at vride 
Kinnocks skattesag i en bestemt retning? Det gjaldt især ministre, 
særlige rådgivere eller andre embedsmænd udenfor SKAT Køben-
havn. 

  De tre medlemmer af  kommissionen havde et kolossalt arbej- 
de foran sig, da de mødtes første gang i kantinen ved Københavns 
Universitets juridiske fakultet.

Skattesagskommissionen: Advokat Martin Simonsen, 
Landsretsdommer Lars E. Andersen og professor, dr. 
jur.  Niels Fenger. Kristian Linnemann
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Der var allerede sikret en total back-up af  Skatteministeriets mail-
server for at sikre, at al korrespondance ville være til rådighed for 
kommissionen. Med en kopi af  omtrent 8000 ansattes mail-bokse 
ville kommissionen kunne få adgang til en stor del af  den kommu-
nikation, der havde været på kryds og tværs, internt og eksternt. 
 Derudover skulle kommissionen se alt, hvad der ellers var 
skrevet i forbindelse med Kinnock-sagen hos de myndigheder, der 
havde været involveret. Servere og harddiske skulle støvsuges for 
rapporter, sms’er, notater, referater, artikler, breve og alt muligt an-
det, der skulle granskes, inden kommissionen kunne gå i gang med 
næste skridt: Afhøringer af  alle de mennesker, der på en eller anden 
måde havde haft berøring med Kinnock-sagen i sommeren 2010. 
 Undersøgelseskommissionen skulle ikke dømme eller straffe 
nogen. Men hvis undersøgelsen viste, at der tale om magtfordrej-
ning, skulle den vurdere, om nogen kunne og skulle drages til ansvar 
gennem disciplinær- eller tjenestemandssager, straffesager eller for 
de tidligere ministres vedkommende rigsretssager. I så fald vil det 
være op til andre instanser at rejse og føre de pågældende sager.
 Derudover skulle kommissionen vurdere, om der var grund til 
at ændre love, bestemmelser eller praksis og i givet fald levere for-
slag til, hvad der skulle ske. 
 Den samlede regning for undersøgelsen endte på over 20 
millioner kroner.

 Kommissionen skulle ikke tage stilling til, om Steven Kinnock 
skulle betale skat i Danmark eller ej - den sag var endeligt afgjort af  
SKAT København og skulle ikke bedømmes på ny. Men det ville 
være umuligt at afdække, hvad der skete i de hektiske måneder i 
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sommeren 2010 uden også at se nærmere på substansen i Kinnocks 
sag: Hvad havde sagsbehandlerne gjort, hvilke oplysninger havde 
de fået, brugt og videregivet, hvordan havde de nået konklusionen? 
  Derfor indsamlede kommissionen skriftligt materiale fra 
Skatteministeriet, Folketingets Ombudsmand, Københavns Politi 
og SKAT København. Der var tusindvis af  sider. Og dybt nede i 
en backup-fil fandt kommissionen noget, der lignede en personlig 
dagbog. Det var de noter, skattedirektør Lisbeth Rasmussen havde 
skrevet til sig selv, mens Kinnock-sagen kørte. 
 Lisbeth Rasmussen havde i første omgang brugt den kalender, 
hun havde liggende på skrivebordet, til at skrive stikord om overvej- 
elser, reaktioner og detaljer fra den omfattende sag. Men i takt med 
at hun blev betænkelig ved måden, tingene foregik på, havde hun 
mere systematisk noteret, hvad der skete. Til sidst havde hun sam-
let det hele på sin pc, men slettet det igen, efter at Erling Andersen 
havde lånt noterne, da han skulle skrive sin redegørelse til minister-
en.
 Nu lå dagbogsnoterne på undersøgelseskommissionens bord. 
Og der var navnlig en detalje i den, som åbenlyst ville blive vanske-
lig at håndtere for åbent tæppe.
 Det var ikke bare en yderst intim og overraskende detalje. 
Den handlede om statsministerens mand.

•
 Lørdag 25. august - blot to dage før undersøgelseskommission-
ens afhøringer skulle begynde, bragte Politiken en opsigtsvækkende 
historie på forsiden: Statsministeren afviste, at hendes mand skulle 
være homoseksuel. Samtidig offentliggjorde parret SKAT Køben-
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havns ni sider lange afgørelse, som havde renset Stephen Kinnock for 
beskyldningerne om rod, snyd, spekulation, unddragelse eller 
fifleri med skatten. Efter to års kritik og spekulationer kunne alle læse 
de faktuelle oplysninger og det juridiske grundlag for frifindelsen. 

 “Med fremlæggelsen gør vi, hvad 
vi kan for at komme urigtige beskyld-
ninger til livs og tilbagevise nogle af  
de usande påstande og spekulationer, 
der har været om os og vores familie”, 
skrev statsminister-parret i et læserbrev 
i avisen. 
 Den direkte anledning var, at kom-
missionen havde informeret Helle 
Thorning-Schmidt om, den havde 

fundet et notat om, at Kinnock var ‘homo- eller bi-seksuel’. 
 “Det er ikke sandt. Og det bliver aldrig sandt”, sagde statsmini- 
steren til Politiken. 
 I to år havde rygtet med jævne mellemrum cirkuleret blandt 
politikere og pressefolk - ligesom lignende rygter til alle tider havde 
klæbet til andre, fremtrædende mænd i toppen af  samfundet.  
I kølvandet på skattesagen var der blevet sladret om, at netop 
Kinnocks sex-liv skulle være årsagen til, at han ikke var skattepligtig 
- fordi hans ‘centrum for livsinteresser’ var andetsteds end hjemme 
hos konen, eller fordi det kunne forklare, hvorfor han ikke brugte 
mere tid i Danmark, sådan som Peter Loft i sin tid havde forklaret 
ministeren og hans spindoktor.
 Hidtil havde det ikke været andet end sladder og rygter. Kun 
én gang var det blevet omtalt på tryk, nemlig da Ekstra Bladet lige 
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sommeren 2010 førte til en undersøgelse
i Skat af, om Thorning-Schmidts mand
skulle betale skat i Danmark, selv om han
boede og arbejdede i Schweiz. 16. septem-
ber 2010 afgjorde Skat København, at det
skulle han ikke. Et år efter blev den fortro-
lige afgørelse lækket til BT, og da det sene-
re kom frem, at Skatteministeriets depar-
tementschef, Peter Loft, havde blandet sig
i sagsbehandlingen, besluttede regerin-
gen i december sidste år at nedsætte en
kommission til at undersøge sagen.

Det er forberedelserne til kommissio-
nens arbejde, der har bragt de nye oplys-
ninger frem om, hvad Frode Holm skal
have sagt om Kinnocks seksualitet. Det
fremgår også af papirer i kommissionen,
at Frode Holms bemærkninger når Peter
Loft, og at departementschefen derefter
på et møde med Skat Københavns direk-
tør, Erling Andersen, skriver fire linjer i
hånden og forlanger at få dem med i afgø-
relsen i skattesagen. 

Loft skriver blandt andet, at Skats egne
oplysninger om Kinnocks skatteforhold
»bestyrkes af de oplysninger, som du (Kin-
nock, red.) og din repræsentant (Frode
Holm, red.) har afgivet om jeres erhvervs-
og familiemæssige forhold«. Det fremgår
også af de nye dokumenter, at dagbladet
BT ikke alene får en kopi af den fortrolige
skatteafgørelse, men også viden om ord-
lyden af de fire linjer og baggrunden for
dem, altså Frode Holms bemærkninger.

Produktionsdirektør i Skatteministeri-
et, Steffen Normann Hansen, bliver, ifølge
hans vidneforklaring til politiet om læka-
gen, ringet op dagen, før BT bringer skat-
teafgørelsen, og spurgt til de fire linjer.
Skattedirektøren siger til politiet, at han
»ikke var i tvivl om, at Simon Andersen
(BT’s redaktionschef) havde det indtryk,
at indholdet i formuleringerne (i de fire
linjer, red.) gav udtryk for, at Stephen Kin-
nock var homoseksuel.

Politiken har forgæves forsøgt at få kon-
takt til Frode Holm. I et indlæg i Politiken i
dag skriver Helle Thorning-Schmidt og
Stephen Kinnock, at Frode Holm, som ik-
ke længere er deres revisor, »har meddelt
os, at hans udtalelser er blevet misforstå-
et, og at han i øvrigt aldrig har talt med os
eller vores rådgivere om vores ægteskab«.

De fire linjer fra Peter Loft kom aldrig
med i afgørelsen, fordi de i følge Erling
Andersen ingen betydning havde for af-
gørelsen. 
mette.ostergaard@pol.dk

Læs dagens tema
1. sektion 4-5

Debatindlæg af Thorning og Kinnock
2. sektion side 3

S tatsminister Helle Thorning-
Schmidt (S) tager nu det helt usæd-
vanlige skridt at dementere rygter

om, at hendes mand, Stephen Kinnock, er
homoseksuel. 

»Det er ikke sandt. Og det bliver aldrig
sandt«, siger statsministeren i dag i et in-
terview med Politiken.

Rygterne om Kinnocks seksuelle orien-
tering dukkede op i forbindelse med be-
handlingen af Helle Thorning-Schmidts
og Stephen Kinnocks skattesag tilbage i
2010. Den gang måtte parret offentligt de-
mentere, at de skulle skilles.

Nu viser det sig, at parrets egen revisor i
skattesagen, Frode Holm, ifølge Skat Kø-
benhavn er ophavsmand til rygtet om
Kinnock. Fra formanden for den skatte-
sagskommission, som begynder sine af-
høringer på tirsdag, fik Helle Thorning-
Schmidt for en uge siden et brev med op-
lysninger om et bilag, der gengiver udta-
lelser fra Frode Holm på et møde om skat-
tesagen. Teksten er udformet af skattedi-
rektør Lisbeth Rasmussen i Skat Køben-
havn 26. august 2010, og i teksten står:

»Efter længere tids drøftelser fortæller
Frode Holm, at SK (Stephen Kinnock, red.)
er biseksuel/homoseksuel«.

Helle Thorning-Schmidt, Frode Holm op-
lyser, at din mand er biseksuel eller homo-
seksuel. Er han det?

»For det første synes jeg ikke, det er et
spørgsmål, man skal svare på. Men nej,
det er han ikke. Jeg skal være ærlig at sige,
at det var rigtig svært for familien, måske
særligt for børnene, at blive mødt med
den slags rygter. Derfor har vi brug for
som familie at sige, at selv om man genta-
ger en påstand tilstrækkelig mange gan-
ge, så bliver den ikke nødvendigvis sand«.

Statsministerparret har samtidig be-
sluttet at offentliggøre den skatteafgørel-
se, som Skat København traf i 2010.

»Det gør vi for at lægge alle myter ned
om, hvad der står i brevet. Men også om,
hvad der ikke står i brevet«, siger Thor-
ning-Schmidt. 

Det var artikler i dagbladet BT, der i

skattesagen

METTE ØSTERGAARD, BO MALTESEN
OG HANS DAVIDSEN NIELSEN

Tre dage før Skattesags-
kommissionen går i gang, 
dementerer statsministe-
ren rygter, der optræder i
kommissionens materiale. 

Thorning afviser homorygter 
om sin mand i parrets skattesag

I OFFENSIVEN. Kort før skattesagens begyndelse maner Helle Thorning rygter om sin mand i jorden. Arkivfoto: Joachim Adrian
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Thornings dementi er
værdigt. Men beklageligt. 

E r statsministerens ægteskabe-
lige forhold et anliggende for
pressen? Nej. Rager det of-

fentligheden, hvem en politikers
ægtefælle har lovlig sex med? End-
nu mindre. 

Derfor er det en skamplet på Dan-
marks demokrati, at det er kommet
til et punkt, hvor statsministeren og
hendes ægtefælle har følt sig tvun-
get til offentligt at dementere, hvad
de med en pæn omskrivning kalder
»en falsk påstand«, som har cirkule-
ret i Skat og i Skatteministeriet, og
som også er videregivet til BT. På-
standen vedrører helt private
spørgsmål, der intet har med par-
rets skatteforhold at gøre, nærmere
bestemt pikante rygter om ægte-
mandens sexliv. 

DET, SOM GØR sagen alvorlig, er, at
disse rygter ikke er af den art, rygte-
møllen typisk spreder om kendte
mennesker. Alle har hørt det ene el-
ler kender en, der ved noget andet.
Det er alt sammen ganske vist. 

Men denne sag har en anden ka-
rakter. Der er tale om rygter, der har
cirkuleret hos en offentlig myndig-
hed, og som er lækket til pressen fra
en snæver kreds af embedsmænd,
en spindoktor og forhenværende
skatteminister Troels Lund Poulsen
(V). Der er med andre ord tale om re-
gulær politisk bagvaskelse. Og vær-
re endnu, der er tale om rygter, der
er sat i omløb umiddelbart før et fol-
ketingsvalg, hvor magten stod på
vippen. Det bestyrker den frygtelige
mistanke, at den eller de, der har
kolporteret rygterne og lækket afgø-
relsen om oppositionslederens per-
sonlige skatteforhold, har haft et
politisk sigte. 

Nogle har med andre ord forsøgt
at påvirke udfaldet af folketings-
valget ved at lække fortrolige oplys-
ninger og sprede slibrige rygter om
en statsministerkandidat. Det vær-
ste er, at det lykkedes. Ingen kan i
dag vide, hvordan dansk politik ville
have set ud, hvis disse lækager ikke
havde fundet sted og ikke havde få-
et så massiv omtale op til valget. 

På tirsdag indleder undersøgel-
seskommissionen sit arbejde for at
klarlægge sagen. Efter denne sene-
ste udvikling er det vigtigere end
nogensinde, at den trænger helt til
bunds i den politiske skandale, så
de ansvarlige for lovbruddet kan bli-
ve stillet til ansvar. bl
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før folketingsvalget spurgte Thorning direkte og fik et grin og et 
klart nej til svar.
 BT’s journalister havde forfulgt rygtet om Kinnocks sexliv i 
forbindelse med offentliggørelsen af  de lækkede dele af  afgørelsen. 
De havde koblet det til diskussionen om Lofts udeladte formuler-
ing, men droppede historien, da de ikke kunne få oplysningerne 
bekræftet. 
 Lisbeth Rasmussen selv havde svaret nej, da hun fra toppen 
af  Socialdemokratiet blev spurgt, om der virkelig lå et notat af  den 
karakter i Kinnock-sagen. Det gjorde der formelt set heller ikke, 
men den dag Erling Andersen havde afkrævet revisor Frode Holm 
en forklaring på, at Helle Thorning-Schmidt ikke ville stille til møde 
hos SKAT, skrev Rasmussen i sin kalender: “Efter længere tids drøf-
telser fortæller Frode Holm, at SK er biseksuel/homoseksuel”. 
 Det var det eneste sted, det var skrevet ned.
 
 Selv om kommissionen ikke skulle undersøge Kinnocks for-
hold - hverken de skattemæssige eller de ægteskabelige - så indgik 
alt, hvad SKAT’s folk havde fået at vide om ham, i Kommissionens 
materiale og altså også skattedirektørens dagbog. Den kunne blive 
inddraget under de åbne afhøringer. Derfor valgte kommissionen at 
advare statsministeren og hendes mand om det.
 Og derfor kunne Politiken bringe det usædvanlige dementi på 
forsiden, umiddelbart før tæppet gik for endnu en akt i det lang-
varige drama. 

•
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Salen var fyldt, da kommissionsformand Lars E. Andersen 28. au-
gust 2012 første gang indtog sin plads bag den forhøjede skranke 
og bød velkommen. To gamle retslokaler var i Buddinge nord for 
København blevet slået sammen og skulle danne rammen for kom-
missionens afhøringer.
 43 vidner var indkaldt: Journalister og redaktører, politikere 
og spindoktorer, departementschefer, direktører og stribevis af  
andre embedsmænd fra Skatteministeriet og regionen. 
 30 af  dem risikerede selv i større eller mindre grad at blive 
stillet til ansvar siden hen og havde derfor ret til hver sin bisidder-
advokat, men ikke pligt til at udtale sig.
 De øvrige vidner skulle svare på kommissionens spørgsmål og 
skulle tale sandt, som havde de været vidner i en retssag. 
 Men fire af  dem fik lov til at tie om et afgørende spørgsmål: 
Med henvisning til reglerne om kildebeskyttelse nægtede de fire vid-
ner fra BT at afsløre, hvordan avisen havde fået fat i den fortrolige 
afgørelse. Og det havde de ret til, fastslog kommissionen.

 Ekstra Bladets journalist Jan Kjærgaard var det første vidne. 
Han fortalte om sit samarbejde med den tidligere spindoktor Peter 
Arnfeldt og om de lange telefonsamtaler, de havde ført i dagene 
efter Kinnock-afgørelsen. Journalisten gentog det, han havde fortalt 
i sin avis året før: At spindoktoren havde været parat til i en eller 
anden udstrækning at give ham adgang til den. 
 Peter Arnfeldt afviste fuldstændigt journalistens forklaringer, 
da han blev afhørt dagen efter - både hvad angik forspillet til Jan 
Kjærgaards ‘Vendekåbe’-artikel om Thorning og Lund Poulsens 
frivillig-konto og om telefonsamtalerne med journalisten efter 
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Kinnock-afgørels-
en. Han havde 
ikke lækket noget 
som helst, sagde 
han.
 
Jan Kjærgaards   
vidneudsagn var 
ikke desto mindre 
medvirkende til, at 
Københavns Politi 
en uge senere sigt-
ede Peter Arnfeldt for at have forsøgt at videregive fortrolige oplys-
ninger om Kinnock og Thorning til Ekstra Bladet i september 2010 
og for at have videregivet den fortrolige Kinnock-afgørelse til BT op 
til valget i 2011. At det var hans arbejde som særlig rådgiver for skat-
teministeren, der havde givet ham adgang til oplysningerne, var en 
skærpende omstændighed.
  Peter Arnfeldt nægtede sig skyldig, og hans forsvarer påpegede 

Fhv. særlig rådgiver Peter Arnfeldt afhøres 
ved Kommissionen. FOTO: Liv Høybye
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timingen: Hvis politiet ville føre en sag mod Arnfeldt for at have 
forsøgt at lække afgørelsen til Jan Kjærgaard, skulle han sigtes, inden 
det forhold faldt for forældelsesfristen på to år, og der var kun få uger 
til fristen udløb.
 To år senere var Peter Arnfeldt stadig sigtet. Han forsøgte ad 
rettens vej at få pålagt politiet at sætte en frist for, hvor længe han 
skulle vente på en afklaring. Men både By- og Landsret afgjorde, at 
politiet har lov til at vente på, at kommissionen er færdig med sin 
undersøgelse. Først da kan politiets efterforskere nemlig få adgang 
til det omfattende, skriftlige materiale, kommissionen har samlet, 
og tage stilling til, om det indeholder noget, der skal efterforskes 
yderligere. Og først derefter afgøres det, om sigtelsen mod Peter 
Arnfeldt skal frafaldes eller føre til en tiltale og en straffesag. 
 
 Kommissionens afhøringer førte ikke til nye spor, der umid-
delbart kunne opklare, hvem der gav BT afgørelsen. Peter Arnfeldt 
er således den eneste, der er sigtet i den sag.

•
Vidneafhøringerne på Fremtidsvej strakte sig over halvandet år. 
Centrale vidner måtte afhøres over flere dage, og flere måtte gen-
indkaldes for at svare på nye oplysninger og andres udsagn. 
 Vidnerne måtte ikke overhøre de forklaringer, der blev afgivet, 
før de selv skulle afhøres, men de havde rig lejlighed til at orien-
tere og forberede sig, dels gennem deres bisiddere, dels gennem 
mediernes referater og de live-blogs, som flere nyhedsredaktioner 
havde reportere til at skrive og sende direkte fra afhøringerne. 
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Indtil flere vidner havde alligevel problemer med hukommelsen, når 
der blev boret i, hvad der var sket, sagt, hørt, skrevet eller ment.  
 Og ofte fortabte de præcise svar sig i uklare ord: Var det en 
drøftelse, en samtale, en diskussion, en dialog eller et skænderi? 
Var det et forslag eller en ordre? Betød ‘møde’ kun møder, der var 
indkaldt med dagsorden og afviklet over kaffekopper om et møde-
bord - eller kunne et møde også være et tilfældigt møde mellem to 
kolleger på gangen? 
Når man talte om ‘sagen’, var det så specifikt den bunke dokument-
er, der lå låst inde i et skab? Eller var ‘sagen’ den konkrete skattesag, 
den buldrende mediesag eller en politisk sag om forskellige hold-
ninger til skat?
 
 Flere højtplacerede Venstre-folk blev afhørt om, hvor meget de 
havde vidst om indholdet af  Kinnocks skattesag i sommeren 2010. 
 Troels Lund Poulsen fastholdt hårdnakket, at han ikke havde 
talt med en eneste politiker-kollega om Kinnock-sagen den sommer 
udover at svare bekræftende, hvis han blev spurgt, om han havde 
læst avisen. Hans mor havde været pantefoged, forklarede han, så 
han var fra barnsben opmærksom på betydningen af  tavshedspligt. 
Selv politiker-kæresten talte han kun overfladisk med om artiklerne 
om den sag, der kunne stoppe den fremadstormende opposition-
sleder, insisterede Lund Poulsen.
 Peter Christensen afviste, at han som politisk ordfører havde 
baseret sine harske kommentarer om Thorning på konkrete oplys-
ninger fra Skatteministeriet. Han skød mere eller mindre fra hoften, 
når han brugte ord som skattesvig og skattespekulation, forklarede 
han. 
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Venstres formand, daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, 
havde kun små-sludret om medie-sagen ‘mand og mand imellem’, 
som han sagde. 
 Troels Lund Poulsen afviste derudover fuldstændig, at han på 
noget tidspunkt havde givet udtryk for, at SKAT’s afgørelse skulle 

laves om. Han havde udelukkende været optaget af  at forstå de 
regler, han som minister var ansvarlig for, sagde han. Og der var 
aldrig nogen, der havde sagt til ham, at han med sine spørgsmål 
havde bevæget sig ind i den konkrete sagsbehandling.

•
Længe lignede sagen en konflikt mellem Skatteministeriets depar-
tement på den ene side og SKAT København på den anden med 
direktør Erling Andersen og Lisbeth Rasmussen i rollerne som em-
bedsmænd, der med næb og klør måtte forsvare sig mod en anmas-
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sende departementschef. 
 På den anden side fastholdt Peter Loft og hans produktions-
direktør Normann Hansen, at deres engagement var helt i orden og 
nødvendigt.  
 Ingen anede, at cheferne i de to myndigheder i fællesskab havde 
løjet om deres samarbejde overfor Folketingets Ombudsmand, før 
en sekretær fortalte sin bisidder, at der var blevet ændret i aktlisten 
til Kinnocks sag.  
 Flere vidner måtte indkaldes eller genafhøres for at svare på, 
hvorfor Ombudsmanden skulle holdes i uvidenhed om, hvad der 
faktisk var foregået. 
 Kommissionen skal ikke tage stilling til, om løgnene skal have 
konsekvenser for de involverede embedsmænd, for spørgsmålet er 
ikke en del af  kommissoriet. I stedet er det Justitsministeriet, der 
skal vurdere mørklægningen.
 Ikke desto mindre blev Erling Andersen og Lisbeth Rasmus-
sen spurgt, hvorfor de valgte at mørklægge et forløb, som de havde 
været så oprørte over.
 Og Peter Loft blev spurgt, hvorfor det var nødvendigt at skulle 
skjule noget, hvis alt var helt efter bogen. 
 Alle erkendte, at Ombudsmanden havde fået en misvisende 
version af  sandheden. Men alle henviste til hinanden, når de skulle 
forklare hvorfor. Ingen ville tage det fulde ansvar for løgnen.

•
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18. december 2013 blev de sidste spørgsmål stillet i salen på Frem-
tidsvej. Den suspenderede departementschef  Peter Loft sad for 
fjerde gang i vidnestolen. 
 Allerede da Loft blev afhørt første gang, havde han slået fast, 
at han ikke mente, at han på noget tidspunkt havde overskredet 
grænsen for, hvad han måtte i forhold til SKAT København. Men, 
tilføjede han; spørgsmålet var selvfølgelig, om nogen var uenige i 
hans grænsedragning.
 Det har departementschefen helt ret i. Kommissionens rede-
gørelse skal trække grænserne for, hvad der er rimelig offentlig for-
valtning og vurdere, om nogen overskred dem: Var det, der foregik 
i Peter Lofts organisation, i orden? Og hvem havde interesse i at 
sprede sladder og fortrolige oplysninger om manden, sagen og 
samarbejdet?
 Var engagementet og de kritiske spørgsmål fra ministergangen 
relevant omhu for kvalitet, retfærdighed og offentlighedens 
interesse - eller var det magtfordrejning? 
 Gik direktørerne i SKAT København for vidt i deres samar-
bejde med en departementschef, som de til sidst ikke stolede på? 
Burde de have sagt fra? 
 Der er ikke fundet nogen rygende pistoler eller andre fældende 
beviser - derimod er der blevet talt meget om mistanker og klamme 
fornemmelser, panderynker, presse og pligt. 
 Derfor er spørgsmålet også, om nogen burde have slået i 
bordet og råbt op om, at regler og love ikke kun gælder for skatte-
yderne - de gælder også for de mennesker, der har magt til at skrive, 
fortolke og bruge dem. 
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Persongalleri

I Skatteministeriet:

Troels Lund Poulsen, f. 1976 i Vejle. 
Skatteminister fra februar 2010 til marts 2011, 
miljøminister, nov. 2007 - feb. 2010, undervisningsminister, marts - 
okt. 2011. 
Medlem af  Folketinget for Venstre siden 2001. 
Student 1995, historiestuderende ved Københavns Universitet 
1996.

I dag MF for Venstre - forsvarsordfører, medlem af  forsvarsudvalget og skatteudvalget. 
Dannede tidligere par med Sophie Løhde, MF (V) siden 2007.

Peter Arnfeldt, f. 1972 i Sønderjylland. 
Særlig rådgiver for Troels Lund Poulsen 2010 - ‘11.
Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, mastergrad i 
kommunikation, University of  Westminister i London. 
Har tidligere været pressechef  bl.a. i Økonomiministeriet for 
Marianne Jelved (R) og Bendt Bendtsen (C). 
I dag selvstændig. Siden september 2012 sigtet for lækage af  
fortrolige oplysninger til pressen.

 
Peter Loft, f. 1957 på Frederiksberg. 
I 2010 departementschef  i Skatteministeriet.
Cand. jur. fra Københavns Universitet 1980, samme år ansat i 
Skatteministeriet. Ministersekretær 1988, kontorchef  1990, afde-
lingschef  1992, departementschef  1993. Fritaget for tjeneste marts 
2012. Ridder af  første grad af  Dannebrog.
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Steffen Normann Hansen f. 1951 i Nyborg. 
I 2010 produktionsdirektør i Skatteministeriet med det overordnede 
ansvar for driften i de seks skatteregioner, bindeled mellem departe-
mentschefen og direktøren for SKAT København.
Told-elev i 1969, direktør i Skatteministeriet fra 2005. 
Senest medlem af  SKAT’s direktion som direktør for Kundeservice, 
fratrådte med udgangen af  2013.

Ivar Nordland f. 1958. 
Fagdirektør og ekspert i international beskatning.
Cand.jur. 1985, ansat i Skatteministeriet siden da bortset fra et kort 
ophold hos Kammeradvokaten. 
I dag kontorchef  i Skatteministeriet.

Birgitte Christensen, f. 1962 i København. 
I 2010 juridisk direktør i Skatteministeriet. 
Cand. jur., Københavns Universitet 1987, samme år ansat i 
Skatteministeriet. 
I dag afdelingschef  i Skatteministeriet.
Medlem af  bestyrelsen for Offentlige Chefer i DJØF.

I SKAT København 

Erling Andersen, f. 1958 i Haderslev. 
I 2010 direktør for SKAT København.
Ansat i skattevæsnet siden 1976, skatterevisor 1984. Formand for 
Statsskatteforvaltningens Tjenestemandsorganisation 1986-94, 
forbundsformand for Dansk Told og Skatteforbund 1994-98. 
Fra 2008 direktør for SKAT København. 
I dag medlem af  SKAT’s direktion, direktør for Indsatsenheden. 
Ridder af  Dannebrog.
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Lisbeth Rasmussen, f. 1960 i Slagelse. 
Direktør i SKAT København, kundeservice, 2010.
Skatterevisor og cand. jur. Ansat i skattevæsenet siden 1978. 
I dag underdirektør for Jura i SKAT.

Andre:

Stephen Kinnock, f. 1970 i Storbritannien. 
Gift med Helle Thorning-Schmidt siden 1996. 
Parret har to børn og bor på Østerbro i København.
Bachelor i fransk og spansk fra Cambridge University i 1992, mas-
ter i Europastudier i 1993 fra Europakollegiet i Brugge, hvor han 
mødte Helle Thorning-Schmidt. 
Fra 1996 til 2009 ansat ved British Council i bl.a. Bruxelles, 

Sierra Leone og Rusland, derefter direktør i World Economic Forum i Schweiz. 
Siden 2012 ansat i rådgivningsfirmaet Xynteo med titel af  managing director. 
Desuden siden marts 2014 kandidat for Labour-partiet i Wales.

Frode Holm, f. 1949. Cand. jur. og revisor. 
Hyret som rådgiver for Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kin-
nock efter BT’s historier om parrets skatteforhold 23. juni 2010. 
Medstifter, medejer og direktør i skatterådgivningsfirmaet Revitax. 
Tidligere ansat i Landbrugsministeriet og i Statsskattedirektoratet. 
Tidl. formand for akademikerne i SKAT.
Afhørt med vidnepligt i Skattesagskommissionen.
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Noa Reddington, f. 1971 i New York. 
Personlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt.
Kandidat i statskundskab (Københavns Universitet/Columbia 
University, New York)
Afhørt med vidnepligt i Skattesagskommissionen. 

Jan Kjærgaard, f. 1958 i Hjørring. Journalist indtil 2012 på 
Ekstra Bladet. 
I dag journalist hos WWF, Verdensnaturfonden.
Afhørt med vidnepligt i Skattesagskommissionen.

Simon Andersen, f. 1969 i Grindsted. I 2010 nyhedschef  på BT.
Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1994, siden bl.a. 
Jyllands-Posten, RUC, Nyhedsavisen, BT.
I dag nyhedschef  på Radio 24/7. 
Afhørt med vidnepligt af  Skattesagskommissionen, men 
fritaget mht. kilden til den fortrolige afgørelse pga. reglerne om 
kildebeskyttelse.



Marie Louise Toksvig (f. 1969) har som freelancejournalist fulgt 
skattesagskommissionens arbejde. Hun har undervejs skrevet om 
sagen på avisen.dk og medvirket i bl.a. radioprogram-serien 

‘Regnskabets Time’ på Radio 24/7.
Marie Louise Toksvig er uddannet 
journalist i 1995 og har tidligere 
været politi- og retsreporter på 
Ekstra Bladet, har derudover 
arbejdet på en række tv-programmer 
og har skrevet stribevis af  
portrætinterviews - blandt andet 
i bogen Magt (2008) om og 

med mennesker, der kender magten og ved, hvad det vil sige 
at begære, tage, have, bruge og miste den.

Om forfatteren


