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Citat (1): “Til Peters store fornøjelse havde medarbejderne på Børsen et fodboldhold. [...] De 
første par gange, Peter spillede på holdet, blev hans kolleger overraskede over, hvor egoistisk han 
optrådte på en fodboldbane. Han gik helst selv direkte mod målet i stedet for at aflevere til sine 
medspillere. På arbejdspladsen havde kollegerne kun oplevet ham som en god og omsorgsfuld 
kammerat, men i fodbold var han en anden og mere aggressiv type. 
 Vinderinstinktet kom også tydeligt frem, da [E.B.], en af vennerne fra Børsen, besøgte ham i 
rækkehuset i Farum. Under en bordtenniskamp i kælderen opdagede vennen, hvor meget Peter 
gik op i at vinde. Det var ikke bare i fodbold, at alle kneb gjaldt. Først lagde Peter ud i sin vel-
kendte kammeratlige stil og tilbød at spille med battet i venstre hånd, så kampen blev mere fair. 
Men så snart han var komme bagud, skiftede han battet over i højre hånd. Desuden oplevede 
vennen, at Peter brugte dét, at han havde spillet med venstre hånd som undskyldning, hvis han 
for en gangs skyld tabte.” [p. 46] 
 
Citat (2): “I løbet af sin første tid som borgmester optrådte Peter Brixtofte for det meste positivt 
og venligt over for de mange mennesker, han arbejdede sammen med. Men efter godt et år som 
borgmester afslørede Peter en snu og taktisk — grænsende til kynisk — side af sig selv over for 
både socialdemokraten Lis Jakobsen, der var formand for teknikudvalget, og et af SF‟s byråds-
medlemmer, Erik Christensen. De to sad i Farum Fjernvarmeværks bestyrelse som byrådets re-
præsentanter. På et tidspunkt vakte en artikel i Farum Folkeblad opsigt, fordi den detaljeret for-
talte om en tilspidset konflikt mellem Farum Fjernvarme og beboerne i Farum Midtpunkt. Kon-
flikten skyldtes, at beboerne i Farum Midtpunkt følte sig voldsomt underrepræsenteret i bestyrel-
sen, fordi de 4.000 beboere i Farum Midtpunkt kun havde to stemmer tilsammen på generalfor-
samlingen, hvor bestyrelsen blev valgt, mod hver enkelt parcelhusejer havde én stemme. Samtidig 
betalte beboerne i Farum Midtpunkt forholdsvis mere for varmen end villaejerne. 
 Bag om ryggen på Lis Jakobsen og Eric Christensen fortalte Peter de andre bestyrelses-
medlemmer i Farum Fjernvarme, at det var en af de to, som havde udleveret papirerne om kon-
flikten til lokalavisen. I virkeligheden stammede papirerne fra en medarbejder på rådhuset, som 
havde givet dem til avisen med Brixtoftes egen tilladelse. Da Lis Jakobsen hørte rygterne, spurgte 
hun Peter, hvorfor han havde givet dem skylden for noget, de ikke havde gjort. Til det svarede 
han, at ledelsen af fjernvarmeværket var hans venner, og at han ikke kunne lade dem tro, at det 
var ham selv, der havde givet lov til at udlevere oplysningerne.” [p. 64] 
 
Citat (3): “En dag, dagsordenen for et teknikudvalgsmøde og embedsmændenes beskrivelser og 
vejledning om de aktuelle sager havde været oppe at vende på borgmesterkontoret for at få Peters 
godkendelse, lagde Lis Jakobsen mærke til, at embedsmændenes tekst var blevet ændret. Da hun 
gravede i sagen, fandt hun ud af, at han i længere tid havde sørget for, at det var hans egne løs-
ningsforslag, som figurerede i embedsmændenes sagsbeskrivelser, som byrådsmedlemmerne fik 
udleveret inden møderne i udvalgene. Når politikerne skulle tage stilling til nogle sager og pro-
blemer i kommunen, kunne de ikke vide, om det var embedsmændenes faglige og uvildige for-
slag, der figurerede i de udleverede papirer, eller om det derimod var Peter Brixtoftes personlige 
forslag til, hvordan han mente, de forskellige ting skulle løses. 
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 Jakobsen blev vred og meldte sagen til tilsynsrådet, det statslige tilsyn med kommunerne. Hun 
mente ikke, det kunne være rigtigt, at både byrådspoltikerne og -forvaltningen i den grad blev 
styret af borgmesteren. Nogle måneder senere fik hun medhold af tilsynsrådet...” [p. 64f] 
 
Citat (4): “Også i sin egen byrådsgruppe viste Peter, at han dårligt tålte at blive talt imod. En af de 
første episoder fandt sted i slutningen af 1988, da samarbejdet med partifællen Peter Zeilberger 
begyndte at smuldre. Zeilberger var formand for ejendomsudvalget og skulle tage sig af en sag 
om et hus, der var blevet opført ulovligt i udkanten af Farum. Det var byggematadoren [SP], der 
havde ignoreret lokalplanen og bygget et familiehus på en grund, der senere skulle blive lands-
kendt som „Rørmosegaard-grunden.‟ Problemet var, at boligen var bygget i kommunens landzo-
ne. Ifølge lokalplanen betød betegnelsen „landzone,‟ at man ikke uden videre kunne få lov til at 
opføre et hus. Man måtte allerhøjest bygge et hønsehus — og det var da også, hvad [SP] kaldte 
familiehuset. 
 Som formand for ejendomsudvalget var det Peter Zeilbergers opgave at sørge for, at der blev 
taget stilling til sagen om „hønsehuset.‟ Sagen blev behandlet i ejendomsudvalget, og flertallet af 
medlemmerne var enige om, at der her var tale om ulovligt byggeri. Huset skulle rives ned. Men 
udvalgets beslutning kom aldrig videre end til embedsmændene i forvaltningen. 
 Peter Zeilberger undrede sig over, hvorfor embedsmændene ikke havde skrevet til [SP], som 
han havde bedt om. Men for ikke at stille Peter Brixtofte i et dårligt lys, lod han være med at 
spørge til det, mens nogen fra oppositionen var til stede. Han ventede, til der blev afholdt grup-
pemøde, hvor kun Venstre-folk og de konservative deltog, og spurgte så borgmesteren, hvorfor 
sagen var gået i stå. Svaret var kort: „Den slags skulle kommunen ikke blande sig i.‟ 
 Senere skrev Brixtofte et brev om sagen til ejendomsudvalget, hvor der blandt andet stod: 
„Kommunen kan naturligvis udtale sig om, hvad ejendommen kan/ikke kan bruges til, men 
kommunen kan ikke tage stilling til, om et eventuelt „hønsehus‟ indeholder brusebad, van Gogh-
billeder, bidet eller andre moderne bekvemmeligheder. I denne burhønsetid kan kommunen ikke 
modsætte sig, at også høns får det bedre i Farum end andre steder.‟ Dermed forsøgte han at dreje 
fokus væk fra sagens kerne, nemlig at det var mennesker og ikke høns, der boede i huset. Samti-
dig fik han forhindret, at kommunen greb ind over for det ulovlige familiehus.” [p. 66] 
 
Citat (5): “En anden af Peter Brixtoftes partifæller havde også en dårlig oplevelse med Brixtofte i 
løbet af hans første periode som borgmester. I 1988 gik rygterne i Farum om, at den ene af 
kommunens skoler, Paltholmskolen, skulle nedlægges. Nogle borgere havde på grund af rygterne 
arrangeret et borgermøde. Peter Brixtofte bad sin partifælle Lisbeth Jacobsen om at gøre ham den 
tjeneste at tage ned til borgermødet og forsikre de urolige borgere om, at Venstre ikke havde pla-
ner om af nedlægge Paltholmskolen. Lisbeth Jacobsen tog med til mødet og gjorde det, hun hav-
de aftalt med Peter. Men senere hørte hun at Peter Brixtofte allerede inden borgermødet havde 
forhandlet med supermarkedskæden FDB, der ville købe byens biblioteksbygning til dagligvare-
butik, hvorefter biblioteket så skulle flytte over på Paltholmskolen. Hvis det var sandt, havde 
Lisbeth Jacobsen intetanende fortalt borgerne noget, som ikke var rigtigt. Og da Paltholmskolen 
året efter blev nedlagt, var det ikke kun borgerne, men også Lisbeth Jacobsen, der følte sig svig-
tet.” [p. 67f.] 
 
Citat (6): “Efter at være blevet ekskluderet af Venstre, var Lisbeth Jacobsen blevet løsgænger og 
oplevede i resten af valgperioden gang på gang at blive afbrudt af Brixtofte eller se, at han sad og 
vendte øjnene op mod loftet eller pegede fingeren ind mod sin tinding, når hun talte i byrådssa-
len.” [p. 84] 
 
Citat (7): “En af de følgende dage opdagede Gustafsson, at Peter Brixtofte havde spredt et rygte 
om, at han skulle have nævnt to medarbejdere på plejehjemmet ved navn, som skulle fyres. Slad-
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deren blev sat i gang, efter et fordrejet „referat‟ af, hvad Gustafsson skulle have sagt på mødet, 
blev sat op på plejehjemmet som opslag. 
 Mange gik derfor nu rundt med den opfattelse, at han faktisk allerede havde fyret to medar-
bejdere i sin tale for pensionistforeningen. P. E. Gustafsson var såret. Han havde ikke nævnt 
navne, og alligevel gik Peter Brixtofte rundt og beskyldte ham for det. Brixtofte havde ikke været 
med til mødet i pensionistforeningen, men sagde, at han havde hørt det fra 11 pensionister, som 
havde været der. Med baggrund i deres udtalelser beskyldte han Gustafsson for at have overtrådt 
kommunens personalepolitik om fyringer. 
 Den beskyldning ville Gustafsson ikke sidde overhørig, og han gik derfor til politiet og meldte 
borgmesteren for at have fremsat ærekrænkende beskyldninger mod ham. Peter Brixtofte svarede 
igen ved at forsøge at få Gustafsson fjernet som socialudvalgsformand med den begrundelse, at 
der var opstået samarbejdsvanskeligheder. Men for at få ham fjernet krævede det, at et flertal i 
socialudvalget ville af med ham, og som situationen var dengang, støttede flertallet Gustafsson. 
Derfor måtte Peter Brixtofte have byrådet til at udvide socialudvalget med to pladser, så der kun-
ne blive flertal for at vippe P. E. Gustafsson af pinden. Peter Brixtofte overbeviste sine partifæller 
om, at socialudvalget skulle udvides med to mand, og fik det vedtaget i byrådet. Så snart udvalget 
var udvidet, blev Gustafsson væltet som formand. 
 Først hen ved to år senere indrømmede Peter Brixtofte i byretten i Hillerød at have fremsat 
urigtige beskyldninger mod ham. Brixtofte erkendte, at Gustafsson ikke havde nævnt navnene på 
to medarbejdere, som skulle fyres, og derfor heller ikke overtrådt tryghedsaftalen i kommunens 
personalepolitik. 
 [....] 
 Byretten i Hillerød bestemte, at Peter Brixtofte skulle godtgøre P. E. Gustafsson 500 kroner i 
retsafgift. Det var dog ikke Peter Brixtofte selv, der kom til at betale godtgørelsen til P. E. 
Gustafsson og omkostningerne på cirka 15.000 kroner. Den regning fik Farum Kommunes bor-
gere lov til at betale.”” [p. 98f] 
 
Citat (8): “Da Brixtofte var ankommet til byrådsmødet [12.5.1998], gik Ulla Hess straks hen og 
lagde underskrifterne foran ham i midten af det hesteskoformede mødebord og sagde: „Vi ønsker 
ikke et storstadion i vores by — midt i et boligområde. Her har du nogle underskrifter fra vores 
borgermøde, hvor du ikke kom.” Da Ulla Hess var på vej tilbage til sin plads blandt de andre 
tilhørere henne ved døren, råbte Brixtofte efter hende: „Din løgner. Jeg havde sagt, at jeg ikke 
kom til mødet!‟ 
 Ulla Hess var chokeret og de andre tilhørere ligeså. Brixtofte havde aldrig svaret på hendes 
andet brev, hvor hun mindede ham om, at det ikke var den dato, som han havde meldt afbud til. 
Under resten af mødet sad Brixtofte og holdt øje med Ulla Hess, der til gengæld sad og tænkte 
på, hvad der havde fået Brixtofte til at reagere så ubehersket. Da hun havde sundet sig, sagde hun 
til ham: „Du må hellere passe på, for ellers kunne jeg finde på at anlægge injuriesag mod dig.‟ 
Brixtofte svarede ikke, men satte pegefingeren op mod tindingen og snurrede den rundt.” [p. 161] 
 
Citat (9): “Lige inden for hallens indgang kindkyssede og hilste Brixtofte som sædvanlig på folk. 
Selv Ulla Hess, som han tidligere havde kaldt for en løgner i byrådssalen, ville han kindkysse. 
Men Ulla Hess havde ikke tænkt sig at lade Brixtofte kysse hende. Hun anså kindkysseriet for 
Brixtoftes måde at neutralisere kritiske folk på og vidste, at hun ville stå svagere med sin kritik, 
hvis de fremmødte så hende kysse ham og på den måde fik den opfattelse, at de egentlig var gode 
venner. Da Brixtofte lænede sig ind mod hende, tog hun ham i kraven og sagde: „Du skal ikke 
træde ind i min intimsfære. Det bryder jeg mig ikke om.‟ Brixtofte svarede ikke. Han vendte bare 
hovedet væk og derefter ryggen til, som om han ikke havde hørt, hvad hun sagde.” [p. 171] 
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I anledning af, at han på daværende tidspunkt både arbejdede free-lance for Industrirådet og sam-
tidig stillede op som Venstre-politiker, udtalte PB 1975 til avisen Information (citat 13): “Jeg bli-
ver ikke en af dem, der sammenblander interesserne.” [p. 41] 
 
Citat (10): “Både journalisten og lokalpolitikeren Peter Brixtofte stod i disse år flere gange offent-
ligt frem som en stærk modstander af magtkoncentration og økonomiske fiflerier. I efteråret 1984 
udkom den bog, han var begyndt at lave research til i slutningen af 1982. Bogen fik titlen Dan-
marks nye magthavere, og de fleste aviser anmeldte den velvilligt — tilmed den lille socialistiske avis 
Land og Folk. 
 [...] 
 Bogen skabte i løbet af efteråret en hel del opmærksomhed, fordi Peter i den frejdigt hævdede, 
at det var 25 danskere, som stort set styrede hele erhvervslivet. De 26 magthavere — som alle 
blev nævnt ved navn i bogen — havde tilsammen 335 vigtige bestyrelsesposter foruden deres 
egentlige job, hvilket han havde fundet ud af ved at gennemgå navnelister i fonde, industriselska-
ber, organisationer, bladhuse, forsikringsselskaber og banker. I et interview med avisen Vestky-
sten forklarede han den 2. september 1984, hvorfor han havde skrevet bogen: „Jeg er bange for 
magtkoncentrationer. Det er altid farligt, når for få har for meget at sige. Jeg ser hellere indflydel-
sen spredt ud over nogle flere hoveder.‟” [p. 58] 
 
Citat (11): “Brixtofte var nu både aktionær i Farum Boldklub, formand i bestyrelsen for aktiesel-
skabet Farum Boldklub A/S, formand for sponsorforeningen Farum & Erhverv — og borgme-
ster i Farum Kommune, som skulle betale for stadionbyggeriet. Selv syntes han ikke, det var et 
problem, så længe han ikke også deltog i byrådsafstemninger, der havde med boldklubben at gø-
re. 
 [...] 
 På et møde i Regattapavillionen mellem kommunens egne jurister og eksterne advokater, der 
bistod med ekspertise til stadionbyggeriet, blev Brixtofte advaret mod dobbelt-kasketteriet. Ad-
varslerne kom både fra jurister, der var ansat på rådhuset, og fra eksterne advokater. Advokat 
Andreas Fischer, som tidligere havde assisteret Brixtofte i injuriesagen mod P. E. Gustafsson, 
anbefalede ham at lade være med at sidde som formand for Farum Boldklub, samtidig med at 
han var borgmester. „Det ville være meget risikabelt og skulle allerhøjest være i en kort periode,‟ 
sagde han. Kommenens egne jurister advarede ham også, men vidste samtidig, hvor vanskeligt 
det var snakke ham fra noget, som han havde sat sig for. På samme måde som journalister nogle 
gange bliver beskyldt for at lede efter en ekspert, indtil de finder en, som siger det, de selv synes 
er rigtigt, havde Brixtofte en tendens til at lede efter jurister, til han fandt én, der mente det, han 
havde brug for at høre.” [p. 177f] 
 
Citat (12): “Farum Kommunes embedsmænd mærkede hurtigt, at Peter Brixtofte var en kræven-
de og dominerende arbejdsgiver. De måtte være indstillet på, at tingene aldrig skulle gøres på en 
bestemt måde.” [p. 65] 
 
PB forventede, at (citat (13)) “medarbejderne på rådhuset uden tøven var villige til at indordne sig 
efter hans planer. [...] De medarbejdere, som gjorde ham opmærksom på, at noget var forkert 
eller på kant med loven, risikerede at provokere Peter Brixtofte. Så kunne han finde på at reagere 
ved at så tvivl om embedsmændenes kompetencer.” [p. 65] 
 
Citat (14): “Brixtoftes temperament og holdning til embedsmænd resulterede i, at mange medar-
bejdere valgte at skifte arbejdsplads, og inden hans første periode som borgmester var overstået, 
var han allerede i gang med sin tredje kommunaldirektør.” [p. 65] 
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Citat (15): “...blandt Peter Brixtoftes forvaltningschefer havde nogle gjort sig grundige overvejel-
ser om, hvordan de skulle håndtere situationen med en så krævende og speciel arbejdsgiver.  
 [...] 
 Nogle af embedsmændene havde luret, at det var bedst at holde sig på passende afstand af 
Peter Brixtofte. De kunne se, at når nogle rådgivende embedsmænd havde været for tæt på 
borgmesteren for længe og var begyndt at få for megen indflydelse, blev de pludselig skubbet 
væk. På den anden side gik det heller ikke at være alt for anonym, fordi man så blev mistænkt for 
ikke at brænde for ideen eller fællesskabet i kommunen. 
 Peter Brixtofte forlangte, at medarbejderne var med på hans ideer. Impulsiv som altid præsen-
terede han idé på idé og blev meget let begejstret. Ofte udpegede han omgående folk til at føre 
ideerne ud i livet, og mens de arbejdede på opgaven, holdt hans begejstring sig som regel. Men 
hvis medarbejderne ikke levede op til hans forventninger og ikke udførte opgaven helt efter hans 
hoved, begyndte han at lægge mærke til småting, som han syntes de var dårlige til. I starten kon-
fronterede han vedkommende med problemet og fik talt ud, men som regel var det sådan, at når 
Peter først var begyndt at finde fejl hos nogen, blev han ved, indtil han til sidst var overbevist om, 
at de var uduelige. På samme måde, som han i starten havde været begejstret for dem, blev han til 
sidst meget træt af dem. Det var blandt andet sådan, han havde behandlet to af sine tidligere 
kommunaldirektører. Og når han først var blevet træt af en medarbejder, var der ingen nåde. På 
møder kunne de andre medarbejdere kun se til og krumme tæer, mens Peter trynede vedkom-
mende ved gentagne gange at fokusere på de opgaver, som de ikke havde løst tilfredsstillende. 
Han gennemheglede dem på en yderst pinlig og nedladende måde, der for dem, der kendte møn-
steret fra tidligere, ikke efterlod nogen tvivl om, hvilken vej det bar.” [p. 123f] 
 
Citat (16): “Brixtofte var også blevet mere og mere ligeglad med, om han havde opbakning i by-
rådet. Det var, som om han tænkte, at hvis det skulle glippe med at få byrådet til at vedtage en 
beslutning, inden den blev ført ud i livet, gjorde det ikke så meget, for han fik altid overbevist 
sine partifæller om, at de skulle stemme for alligevel — og tit også SF og Socialdemokratiet. Disse 
omstændigheder, som til tider kunne karakteriseres ved, at demokratiet var sat ud af spillet, fik 
nogle af hans topembedsmænd til at se sig om efter andre jobmuligheder. De brød sig ikke om, at 
det udadtil så ud, som om Farum var en mønsterkommune, når virkeligheden var, at de indven-
dige mure var begyndt at slå revner. Peter Brixtoftes økonomiske dispositioner var der heller ikke 
den store tillid til blandt nogle af topembedsmændene. 
 I 1994 havde Peter allerede arbejdet sammen med fire kommunaldirektører plus én, der havde 
været konstitueret i nogle måneder. Også her gjaldt det om at danse efter Peters pibe og følge 
hans luner. Den daværende kommunaldirektør, John Frederiksen, dansede ikke helt i takt og var 
derfor på vej ud. Han var kommet fra en stilling i et af ministerierne og var meget opmærksom på 
Tamilsagen og det ansvar, han som embedsmand havde for altid at sætte loven højere end ordrer 
fra en politiker. Hans regelrette måde at arbejde på stemte ikke overens med Peter Brixtoftes 
spontanitet og opfattelse af, at så længe noget ikke var ulovligt, så måtte han godt gøre det. Peter 
havde et omkvæd, som embedsmændene ofte fik at høre, om at borgmesteren var forvaltningens 
øverste chef. Og embedsmændenes mening kunne derfor ikke veje tungere end borgmesterens. 
 Mandag morgen, den 13. august 1994 blev rådhusets medarbejdere kaldt sammen til et møde. 
Da de kom ned i kantinen og opdagede, at Peter Brixtofte og John Frederiksen ville sige noget til 
dem, havde mange deres bange anelser. De vidste godt, at forholdet mellem de to længe havde 
været dårligt, og at John Frederiksen havde været uenig med borgmesteren i at skære yderligere i 
medarbejderstaben, uden at nye kræfter kom til. John Frederiksen stod tavs ved siden af Peter 
Brixtofte, som skiftevis kiggede ned mod døren og ud over medarbejderne. Da alle var samlet, 
holdt Brixtofte en kort tale, hvor han fortalte, at kommunaldirektøren ville hold op, og at der om 
onsdagen ville blive holdt afskedsreception. Som afslutning sagde han noget, som undrede man-
ge: „I er velkomne til at stille spørgsmål, men I skal være klar over, at der ikke vil blive givet noget 
svar.‟ 
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Der blev stille i kantinen. Folk kiggede spørgende på hinanden. Da der ikke blev sagt mere, 
begyndte folk så småt at vende tilbage til deres kontorer.” [p. 124f] 
 
Citat (17): “I september 1999 modtog Brixtofte et brev fra en af lederne af kommunens jura-, 
plan- og miljøafdelingen. Mogens Beier, som havde været jurist i kommunen i to år, meddelte, at 
han ikke længere ønskede at have ansvaret for afdelingen. Han mente ikke, han havde tilstrække-
lige beføjelser til at træffe de beføjelser, som var nødvendige for at lede afdelingen. Hans afdeling 
var desuden blevet udhulet, fordi de fleste medarbejdere var blevet udlånt til rådgivningsvirksom-
heden Rambøll, som fremover skulle tage sig af kommunens tekniske opgaver såsom lokalplaner.  
 [...] 
 Men det, der havde fået bægeret til at flyde over, var en besked fra borgmesteren om at sørge 
for at få lavet en lokalplan til en af Brixtoftes venner, [V.E.], der også var sponsor i Farum Bold-
klub. Brixtoftes ven havde købt et stykke billig landbrugsjord, og borgmesteren ville have lavet 
jorden om til byzone. De, der tidligere havde ejet jorden, havde flere gange søgt om at få lov til at 
bygge på den, men kommunen havde givet dem afslag. Nu havde Brixtoftes ven købt jorden, og 
så skulle den straks laves om til byzone, og for det andet ville Brixtofte have, at kommunen skulle 
betale de flere hundrede tusinde kroner, som det ville koste at rette lokalplanen til. 
 Mogens Beier ville ikke være med til at forskelsbehandle borgerne og valgte hellere at fralægge 
sig ansvaret. Brixtoftes reaktion på brevet var at lade Leif Frimand henvende sig til Beier og sige, 
at Brixtofte tog beskeden til efterretning.” [p. 192f] 
 
Citat (18): “Et par dage efter, at Jørgen Lindhardt havde sat sig i direktørstolen [for Farum Bold-
klub A/S], fik han besøg af den ordførende direktør i Farum Kommune. Leif Frimand bød ham 
velkommen og sagde, at de var noget, han ville fortælle Lindhardt. De sludrede om løst og fast, 
inden Frimand endelig nåede frem til det, han ville sige: „Der er to ting, du skal vide. For det før-
ste har Peter altid ret, og for det andet laver Peter aldrig fejl.‟ 

Lindhardt vidste ikke rigtigt, hvad han mente med det, og nøjedes med blot at le lidt. Frimand 
fortsatte: „Hvis du kan acceptere det, skal det hele nok gå.‟” [p. 214] 
 
Citat (19): Fra nu af [1999] skulle revisionsfirmaet Deloitte & Touche stå for en fjerdedel af råd-
husets administrative opgaver. Firmaet skulle tage sig af bogholderi, udbetaling af pensioner, IT-
administration og løn. 
 [...] 
 Også dette initiativ gav anledning til debat. Blandt andet dukkede en historie op om en ældre 
dame, der i forbindelse med en ansøgning om økonomisk støtte fra kommunen var blevet bedt 
om at give Deloitte & Touche Business Service sit personnummer og oplysninger om sin øko-
nomi. Damen ønskede ikke at udlevere personlige oplysninger til et privat firma, hvorefter kom-
munen afslog at hjælpe hende. Den ældre dame gik til pressen med historien, og i den forbindelse 
blev professor i forvaltningsret Claus Haagen Jensen fra Aalborg Universitet bedt om at vurdere, 
om kvinden var blevet retfærdigt behandlet. Claus Haagen Jensen sagde, at hans opfattelse var, at 
kommuner ifølge styrelsesloven ikke må lade et privat firma tage sig af behandlingen af en hen-
vendelse fra borgerne, når dette gælder sager, hvor afgørelsen bygger på et skøn. 
 Ved ottetiden samme aften, som hans citater havde været bragt i Kommunalbladet, blev Claus 
Haagen Jensen ringet op af en vred Peter Brixtofte, der spurgte, hvorfor han udtalte sig om no-
get, som han ikke havde forstand på. Haagen Jensen svarede, at han nu nok mente, at han havde 
forstand på det, han havde udtalt sig om. Haagen Jensen var én gang tidligere blevet ringet op af 
Brixtofte i forbindelse med en udtalelse i pressen. Dengang handlede det også om de juridiske 
aspekter omkring udlicitering, og Brixtofte havde dengang været mere afdæmpet. Haagen Jensen 
havde bidt mærke i, hvordan Brixtofte — som jo ikke er jurist — var i stand til meget hurtigt at 
sætte sig ind i problematikken. Brixtofte var yderst velbegavet og havde, i sin måde at udspørge 
Haagen Jensen på, presset ham til det yderste. Brixtofte havde været meget offensiv, grænsende 
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til det aggressive, og Haagen Jensen havde efter samtalen tænkt over, hvor svært det måtte være 
for de medarbejdere, som var afhængige af Brixtofte at blive udsat for et sådant pres. Det var jo 
næsten ikke til at modstå, og Brixtofte var tydeligvis en mand, som ikke var indstillet på at accep-
tere modstand. 
 Da han nu igen blev ringet op af Farums borgmester, var Brixtofte ikke kun velformuleret, 
men også uforskammet og ubehersket. Brixtofte mente ikke, at der var noget forkert i at lade 
Deloitte & Touche Business Service behandle henvendelser fra borgerne, så længe det var kom-
munen selv, der traf afgørelsen i sagen. Men Haagen Jensen stod fast. „Kølen til afgørelsen bliver 
jo lagt under sagsbehandlingen, og derfor må de to ting ikke skilles ad,‟ sagde han og sammenlig-
nede med, at hvis for eksempel et byrådsmedlem er inhabil i en sag, så skal vedkommende ikke 
kun holde sig væk fra sagens afgørelse, men også fra hele behandlingen af sagen. Det var tydelig-
vis en hentydning til Brixtoftes dobbeltrolle omkring stadionbyggeriet i Farum. Men Brixtofte lod 
slet ikke til at forstå problemstillingen, og ingen af de to ville give sig. 

„Jeg synes, du misbruger din professor-titel,‟ sluttede Brixtofte.” [p. 185f] 
 


