
Indstilling af Jan Kjærgaard, Netavisen Pio, til Cavlingprisen 2019 - for afsløringen af Britt Bager-sagen og 

stribevis af opfølgende afsløringer i sagen 

 

Jeg indstiller hermed journalist Jan Kjærgaard, Netavisen Pio, til Cavlingprisen 2019 - for afsløringen af Britt 

Bager-sagen og stribevis af opfølgende afsløringer i sagen. Uden Jan Kjærgaards vedholdende journalistiske 

arbejde var sagen aldrig blevet efterforsket, som den bliver nu af Østjyllands Politi. Med flere års 

forsinkelse. 

Jan Kjærgaard bad primo marts 2019 om aktindsigt i akter hos Region Midtjylland, der handlede om en 

stribe uregelmæssigheder og direkte overtrædelse af reglerne om partistøtte hos partiet Venstre. Midt- og 

Vestjyllands Politi afgjorde sagen med en bøde på 10.000 kroner for i alt 16 overtrædelser af reglerne om 

partistøtte m.v. 

Jan Kjærgaard gik materialet igennem med en tættekam, og det viste sig, at Venstre i Region Midtjylland 

havde indberettet endnu et forhold til Region Midtjylland, som var blevet overset af Midt- og Vestjyllands 

Politi, nemlig sagen om fem valgkampsbidrag á 20.000 kroner til daværende folketingskandidat i Favrskov-

kredsen for Venstre, Britt Bager, op til folketingsvalget i 2015.  

Det fremgik af Venstres egen indberetning, at hverken Venstres kredsformand i Favrskov, Gunnar Vinge 

Hansen, eller Venstres formand i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, fandt Britt Bagers oplysninger 

til Venstre tilstrækkelige – og derfor blev forholdet taget med i indberetningen fra Venstre i Region 

Midtjylland til Region Midtjylland. 

Netavisen Pio afslører som første medie Britt Bager-sagen kl. 16.04 13. marts 2019: https://piopio.dk/lokal-

v-formand-saar-tvivl-om-bidrag-paa-100000-til-britt-bager 

(Dagbladet Politiken udsender to timer senere 13. marts en nyhed om sagen – uden at kreditere Netavisen 

Pio.) 

Jan Kjærgaard følger vedholdende op på sagen. 

18. marts afslører Jan Kjærgaard, at den professor, der 13. marts udtaler til Politikens artikel af 13. marts, at 

Britt Bagers ageren er lovlig, men moralsk angribelig, Jørgen Albæk Jensen, nu trækker kendeligt i land. Han 

vil således ikke længere vedstå udtalelsen om, at Britt Bagers ageren er lovlig: 

Til Netavisen Pio skriver Albæk Jensen nu: 

”Jeg er ikke på det grundlag, jeg har set, i stand til at konkludere, om reglerne er overtrådt, eller om der 

”blot” er tale om at udnytte et hul i loven.”: 

https://piopio.dk/professor-traekker-i-land-i-britt-bager-sagen 

22. marts afslører Jan Kjærgaard i Netavisen Pio, at Midt- og Vestjyllands Politi overså anmeldelsen fra 

Region Midtjylland af Britt Bager-forholdet – og det er baggrunden for at denne sag aldrig er blevet 

efterforsket af Midt- og Vestjyllands Politi: 

https://piopio.dk/midt-og-vestjyllands-politi-oversaa-anmeldelse-af-bager-sagen 

 



25. marts 2019 afslører Jan Kjærgaard i Netavisen Pio, at Region Midtjylland orienterede Venstres top 24. 

maj 2018 om, at man nu også havde anmeldt Britt Bager-forholdet til politiet: https://piopio.dk/v-top-

bekendt-med-politianmeldelse-af-britt-bager-siden-24-maj-2018 

 

27. marts 2019 afgør Midt- og Vestjyllands Politi, at man – selv om man aldrig har efterforsket Britt Bager-

sagen - så vil sagen ikke blive efterforsket. Begrundelsen er, at den oprindelige politianmeldelse gik på de 

indberettende organisationer, ikke på enkeltpersoner. Jan Kjærgaard rapporterer i Netavisen Pio: 

https://piopio.dk/britt-bager-sagen-bliver-ikke-efterforsket 

 

10. april 2019 bliver Britt Bager-sagen – på ny - meldt til politiet af Enhedslisten, men denne gang til 

Østjyllands Politi, hvor Britt Bagers nuværende og gamle folketingskreds hører under: 

https://piopio.dk/britt-bager-meldt-til-politiet 

 

19. august afslører Jan Kjærgaard i Netavisen Pio som første medie, at Østjyllands Politi nu har opstartet en 

efterforskning af Britt Bager-sagen – og at Østjyllands Politi starter afhøringen af centrale personer i sagen: 

https://piopio.dk/politiet-starter-afhoeringer-i-britt-bager-sagen 
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Her er Jan Kjærgaards artikler i Netavisen Pio om Britt Bager-sagen, som også er afleveret fysisk på Gammel 

Strand: 

13.marts 2019: https://piopio.dk/lokal-v-formand-saar-tvivl-om-bidrag-paa-100000-til-britt-bager 

15. marts 2019: https://piopio.dk/juridisk-chef-om-britt-bager-sagen-hoejst-usaedvanligt 

18. marts 2019: https://piopio.dk/professor-traekker-i-land-i-britt-bager-sagen 

19. marts 2019: https://piopio.dk/britt-bager-jeg-har-fulgt-gaeldende-regler 

21.marts 2019: https://piopio.dk/britt-bager-jeg-kender-ikke-til-nogen-saerlig-aand-i-loven 

21. marts 2019: https://piopio.dk/politiet-har-aldrig-efterforsket-britt-bager-sporet 

22. marts 2019: https://piopio.dk/midt-og-vestjyllands-politi-oversaa-anmeldelse-af-bager-sagen 

25. marts 2019: https://piopio.dk/v-top-bekendt-med-politianmeldelse-af-britt-bager-siden-24-maj-2018 

27. marts 2019: https://piopio.dk/britt-bager-sagen-bliver-ikke-efterforsket 

10. april 2019: https://piopio.dk/juraprofessorer-britt-bagers-donor-finte-ulovlig 

10. april 2019: https://piopio.dk/britt-bager-meldt-til-politiet 

11. april 2019: https://piopio.dk/britt-bager-sagen-aldrig-efterforsket-af-politiet 

12. april 2019: https://piopio.dk/v-partisekretaer-sagerne-om-donor-stoette-stiller-venstre-i-et-daarligt-lys 

8. maj 2019: https://piopio.dk/britt-bager-sagen-oestjyllands-politi-holder-kortene-taet-til-kroppen 

19. august: https://piopio.dk/politiet-starter-afhoeringer-i-britt-bager-sagen 

20. august: https://piopio.dk/britt-bager-efterforskes-af-politiet-det-er-ikke-noget-jeg-kender-noget-til 

 

 

 

  


