
Borgmestrenes ta’ selv bord 
 

Ekstra Bladets journalister Jonas Sahl, James Kristoffer Miles, Kristian Brårud Larsen og Janus Østergaard 

har i en lang række artikler afsløret tre højtprofilerede borgmestre, der har forvaltet deres embeder med 

egen vinding for øje. Journalistikken er tabloidjournalistik af den absolut højeste karat, og er den type 

journalistik der holder demokratiet rent. Journalisterne tager med afsløringerne lokaljournalistikken 

alvorligt, og demonstrerer at bare fordi man ”kun” sidder på magten i en omegnskommune til København, 

så bliver ens embedsførelse og moralske habitus kigget efter i sømmene.  

Aggesens heldige hykleri 

Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen er blot den seneste i rækken af afsløringer begået af avisens 

journalister. 

Den konservative komet har buldret mod korttidsspekulation på det københavnske boligmarked, men 

tjente ikke desto mindre gladeligt 11 mio. kroner på en bolighandel, som bærer alle kendetegn på 

spekulation og brug af insiderviden fra rådhuset på Frederiksberg. 

Selv forklarede borgmesteren, at han blot var ”heldig”. Men Ekstra Bladet har blandt andet afsløret, 

hvordan han og ægtefællen aktivt har lagt pres på kommunens embedsværk for at få deres byggesag 

igennem og undgå betaling af en kvart million kroner til en parkeringsfond – til trods for at have ført 

valgkamp på netop flere nye parkeringspladser i kommunen. 

Desuden mere end indikerer dokumenter, som avisen har bragt frem, at lejligheden fra første færd var et 

investeringsobjekt.  

At lejligheden overhovedet kom i borgmesterens besiddelse skyldtes, at han skaffede den landskendte 

svindler Marcel de Sade en ny attraktiv lejlighed og gav ham penge for at fraflytte. Han lovede desuden nye 

attraktive lejligheder til dennes døtre.  

Bilfuskende vestegns-bykonger 

Rækken af artikler om borgmestrenes pamperi startede med en undersøgelse af, hvordan kommuner i 

Danmark med dårlig økonomi håndterer de sparsomme skattekroner. 

Derfor kunne Ekstra Bladet afsløre, hvordan bykonge Erik Nielsen i Rødovre Kommune, der får økonomisk 

kunstigt åndedræt fra Indenrigsministeriet, havde brugt 800.000 kroner på at flytte en sten, så den nu står 

foran borgmesterens elskede ishockeyhal. 

Sagerne omkring Erik Nielsen kulminerede, da Ekstra Bladet afslørede, hvordan den mangeårige 

borgmester havde fået indkøbt en Mercedes Benz i luksus-klassen og stik imod reglerne placeret den på en 

p-plads på et kommunalt plejehjem lige over for sit hjem. 

Borgmesteren forsøgte med forskellige bortforklaringer at retfærdiggøre bilen og den placering, men Ekstra 

Bladet kunne afsløre hans søforklaringer. Bilen blev uretmæssigt brugt til at fragte ham til og fra rådhuset.  

Erik Nielsen meddelte tidligere i år, at han ikke genopstiller som borgmester. Hans arvtager nedlagde straks 

Mercedes-ordningen. Hun tager i dag sin cykel. 



Kort tid efter afslørede avisen Ole Bjørstrop (S) med næsten 20 år som Ishøjborgmester på CV’et. 

Han brugte ligeledes sin kommunalt betalte bil i privat øjemed. Faktisk måtte han ud at købe en ny privat 

bil til sig selv efter Ekstra Bladets afsløringer.  

Ole Bjørstorp mente i første omgang, at han var i sin gode ret til at bruge bilen. Men Ekstra Bladet kunne 

afsløre, at han agerede i modstrid med anbefalinger fra kommunens egen jurist. 

Konfrontation: Ud af busken hr. magthaver 

Journalisterne bag borgmester-afsløringerne har konsekvent insisteret på at konfrontere de anklagede med 

deres research. Det er sket uden om de presseafdelinger og spindoktorer, som polstrer de moderne 

toppolitikere. 

Med højt hævet mikrofon er Erik Jensen, Ole Bjørstorp og Simon Aggesen blevet stillet til ansvar for deres 

beslutning om, at stikke fingrene ned i kagedåsen.  

Ekstra Bladet har historisk dyrket konfrontationen som metode, og de ansvarlige politikeres søforklaringer 

og udenomssnak er hurtigt blevet til en markant del af historien. Den gode gamle ’It’s not the crime, it’s the 

cover up’ fornægter sig heller ikke I denne sag, som da fx Simon Aggesen forklarer sin fantastiske 

bolighandel med, ’at han da blot har været heldig’.  

Konsekvens: Ulovlig praksis 

Både Erik Nielsen og Ole Bjørstorps bilsager blev en sag for Ankestyrelsen. I Ole Bjørstorps tilfælde blev det 

fastslået i en tilsynsudtalelse, at han brød loven, hver gang han selv kørte i tjenestebilen mellem 

privaten og arbejdet. 

Erik Nielsen og Rødovre Kommune undgik videre konsekvenser, fordi den nye borgmester Britt 

Jensen (S) som sin første gerning i borgmesterstolen 1. april 2020 nedlagde Erik Jensens bilordning 

og leverede den fine Mercedes-Benz tilbage til leasingselskabet. 

Undersøgelserne af Simon Aggesen pågår i skrivende stund under Ombudsmanden. Ombudsmanden 

undersøger borgmesterens habilitet. En endelig konklusion ligger ikke færdig. En undersøgelse er desuden 

pågående i magistraten i kommunen. 

Ekstra Bladet bør tildeles Cavlingprisen for vedholdende gravearbejde, konfrontationer i særklasse, 

underholdende formidling og fordi afsløringen af bykongerne, der tjener sig selv og ikke til borgernes 

bedste. 

Venlig hilsen, 

Chefredaktør, Kristoffer Eriksen 

 


