
Jeg har ikke haft ambitioner om at være 
den, der holder taler. Jeg er vandbære-
ren.”  
Sådan beskriver 47-årige Birgit Jensen 
sig selv. Borgmestersekretæren for den 
socialdemokratiske overborgmester i Kø-

benhavns Kommune, Frank Jensen. Hun 
har politik strømmende rundt i blodbaner-

ne, og hun elsker det. Elsker alt om politik og 
det at arbejde i en politisk verden. Men hun har 

aldrig selv haft lyst til at være politiker. Hun er helt klar over, hvad 
hendes rolle er, og hvordan hun har det bedst. Hun er en knald-
dygtig sekretær, der gør et vigtigt stykke arbejde. En sekretær, der 
er glad hver dag, når hun bevæger sig op af den statelige, brede 
trappe op i den øverste del af Københavns Rådhus for at begynde 
sit arbejde.  
 
19 år på Christiansborg 
I forkontoret til Frank Jensens kontor er der – ligesom alle andre 
steder på rådhuset – utrolig højt til loftet. Panelerne af mørkt træ 
er sirligt udskåret, og en gigantisk krystallysekrone troner over det 
hele. På betonmuren er indgraveret navne og årstal på rækken af 
overborgmestre, og nederst står der ”Frank Jensen, 2010 – ”. 

Birgit Jensen har været her lige så længe som Frank Jensen. Hun 
blev nemlig ansat kort efter, at han var blevet valgt.  
Hun trængte til at prøve noget nyt efter 19 år som medlemssekre-
tær for folketingsmedlemmer på Christiansborg. Her havde hun 
ellers været utrolig glad for at være. Hver gang, der var folketings-
valg, fik hun nye chefer og nye opgaver. I den sidste valgperiode, 
hun var med til, sad hun som sekretær for Karen Hækkerup, Jeppe 
Kofod og Mogens Lykketoft og havde personaleansvar for det team 
på otte, som servicerede de tre folketingsmedlemmer. Hun var vild 
med den altid omskiftelige politiske atmosfære. 

- Men efterhånden følte jeg, at hvis jeg skulle bruge min viden 
og erfaring på en anden måde, så var det ved at være tiden til at 
rykke. Jeg ville dog stadig gerne være i den politiske verden og så 
muligheden, da det var skiftetid på rådhuset, fortæller hun. 

 
Blev virvlet rundt i mediestorm
Birgit Jensen fik hurtigt brug for sin politiske erfaring på Køben-
havns Rådhus. For kort efter, hun var blevet ansat, rullede en sag 
i medierne. Frank Jensen blev beskyldt for nepotisme, fordi han 
havde ansat syv medarbejdere, der alle kom direkte fra andre job 
hos Socialdemokraterne. Heriblandt Birgit Jensen. Ombudsman-
den blev sat på sagen, men endte med at fritage Frank Jensen for 
ansvar.

Birgit Jensen selv tog det hele meget stille og roligt.
- Jeg var glad for, at jeg havde en ballast med fra Christians-

borg. Personangreb er aldrig rart, men jeg kender spillet i den 
politiske verden, og hvordan medierne fungerer. Jeg kunne bare 
tænke, at jeg havde søgt et job, der var slået op, og så var der ikke 
mere i det, fortæller hun.

Og sådan takler Birgit Jensen det altid, hvis en mediestorm 
blæser op. Hun tager den ikke personligt og føler ikke, hun skal 
forsvare de politiske beslutninger, der bliver taget på rådhuset.

- Jeg lader mig ikke gå på af det. Som sagt er jeg ikke politi-
ker og har ingen ambitioner om at blive det. Derfor føler jeg hel-
ler ikke, jeg skal slås eller forsvare noget. Jeg har det bare sådan, 
at jeg gør mit job, er en hårdtarbejdende medarbejder – og det er 
det, der betyder noget, siger hun og fortsætter:  
- Når jeg er ude i selskab eller blandt venner, så er jeg heller ikke 
den, der starter en politisk diskussion. Men folk ved da godt, at 
hvis Birgit er der, så er der en, der altid gerne vil tale politik. Hvis 
nogle spørger ”Hvorfor har I nu besluttet det?”, jamen så får vi os 
lige en snak om det. Men jeg er her jo bare som medarbejder – 
det er politikerne, der træffer deres afgørelser, siger hun. 

Overborgmesterens 
vandbærer Birgit Jensen er en politisk ildsjæl. Men 

ikke den, der stiller sig selv frem på 
podiet. Hun gør sit arbejde bag kulisserne. 
Som sekretær for overborgmester Frank 
Jensen. Og det sætter hun en ære i.

Portrætserie: 
Tæt på og bag om magten
Dette er den sidste artikel i serien af portrætter 
af de administrative medarbejdere tæt på og 
bag nogle af de mest magtfulde mænd i Dan-
mark. Tidligere har vi portrætteret medarbej-
derne bag PET-chefen, Jacob Scharf, chefen 
for Vestas, Ditlev Engell og chefen for Zentro-
pa, Peter Aalbæk Jensen.
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På samme måde har hun det i øvrigt også med de mange politi-
ske magtkampe, som hun ikke benægter, der er på Københavns 
Rådhus. Når hun skal beskrive det, gør hun det igen med et lille 
skævt smil, et enkelt skuldertræk og fuldstændig ro i kroppen. 
Hendes erfaring gør simpelthen, at hun ved, hvordan man skal 
navigere i det, uden at blive trukket ind i det og uden at være nødt 
til at tage stilling til det.

- Det er noget, der er i enhver politisk organisation. Det er jeg 
vant til. Der er jo også intriger i store erhvervsvirksomheder, si-
ger hun.

Mellem 40 og 80 mødeinvitationer på en uge
Hverdagen på Københavns Rådhus er ikke altid så dramatisk. 
Men tingene går altid stærkt, og timerne ”flyver af sted hver dag”, 
som Birgit Jensen beskriver det.

Når hun møder mellem otte og halv ni, begynder hun altid da-
gen med at printe Frank Jensens mødeplan ud. Den har hun lig-
gende på sit skrivebord som en vejviser dagen igennem. Hendes 
hovedopgave er nemlig at styre hans kalender, prioritere og svare 
på mødeinvitationer og få hans skema til at hænge sammen.

- Frank Jensen får mellem 40 og 80 mødeinvitationer på en 
uge. Jeg præsenterer dem alle for ham, og så hjælper jeg med at 
prioritere og se, hvad der hænger sammen. Jeg ved, hvor vigtigt 
det er, at der ikke bliver sagt ja til for meget. Der skal være plads 
til, at der kommer uforudsete møder og interviews ind. For det 
sker altid i en politisk verden, fortæller Birgit Jensen.

Fordi der er så mange, der på den ene eller anden måde vil 
have fat i overborgmesteren, er de nødt til at være et helt team til 
at hjælpe ham med at få hverdagen til at hænge sammen.

Birgit Jensen arbejder derfor tæt sammen med Frank Jensens 
personlige assistent, sekretariatslederen og chaufføren om både 
kalenderstyring, mail- og brevbesvarelser, mødeplaner, telefonbe-
tjening og skrankebetjening. 

- Vi er sammen om at få tingene til at køre, forklarer hun. 

Når Frank Jensens tidsplan trækker ud, gør Birgit Jensens det 
også. Hun har aldrig haft lyst til at have et regulært 8-16-job, og 
det har hun heller ikke. Når der for eksempel er politiske for-
handlinger, er det nødvendigt at være på rådhuset for at kunne 
servicere Frank Jensen, så der er styr på alt fra mødeindkaldelser 
til mødeforplejning.
- Så når vi kører budgetforhandlinger i september, er det altså 
ikke lige dér, jeg lægger de fleste private aftenaftaler, griner hun. 
 
Respekt uden at falde på halen
Birgit Jensen har ikke noget imod at arbejde hårdt og længe, når 
hun føler, hun arbejder for en sag og en person, som hun kan re-
spektere. 

- Jeg ser Frank Jensen som en person, der skaber resultater. 
En person, jeg kan respektere. Det er vigtigt for mig. Jeg tænker 
ikke over, at jeg arbejder for nogle kendte eller magtfulde menne-
sker. Men jeg har respekt for dem – uden over hovedet at falde på 
halen over dem, fortæller hun. 
Den respekt, hun har for Frank Jensen, hænger ikke nødvendig-
vis sammen med, at han er socialdemokrat, forklarer hun. Selv 
om hun hidtil kun har arbejdet for socialdemokrater, mener hun 
sagtens, hun ville kunne sidde i sit job, selv om overborgmeste-
ren var konservativ.  
- Hvis borgmesteren var en, der var ordentlig og kunne skabe re-
sultater, så ville jeg ingen problemer have med det. Det handler 
hele tiden om, at det skal være en, jeg skal kunne have respekt 
for, siger hun.

Fremtiden lugter også af politik
Fordi Birgit Jensen giver så meget af sig selv på sit job og sætter 
en ære i altid at arbejde hurtigt og effektivt, bruger hun tid på at 
lade op, når hun ikke er på job. Hun er meget bevidst om, at man 
skal sørge for at restituere, når man har et krævende job.

- Jeg er meget ansvarsbevidst og kunne hurtigt gå og bekymre 

Min måde at arbejde på afspejler sig i den arbejdsplads, jeg gerne 
vil skabe. Der skal være en imødekommenhed, hvor alle kan 
komme til. Der skal være et højt vidensniveau, og alle bliver briefet 
om alt, der foregår. Det giver både en stor jobtilfredshed hos den 
enkelte, og så gør det, at vi kan betjene borgerne bedst muligt.
Frank Jensen, overborgmester i Københavns Kommune



❚ 47 år
❚ Single, uden børn
❚ Højere handelseksamen 
❚ Kontorelev hos AF Svendborg
❚ Kontorassistent på Arbejdsmiljøinstituttet i 

København
❚ Var medlemssekretær i Folketinget fra 

1991 til 2010
❚ Borgmestersekretær for Frank Jensen 
 siden 2010
❚ Har sideløbende med sit job taget korre-

spondentuddannelse i tysk og læser nu 
spansk

Birgit Jensenmig om, om det og det nu bliver lavet og husket. Så jeg er meget 
bevidst om at forebygge for ikke at få stress. For det har jeg fle-
re venner, som har fået. Det sker ofte, hvis man ikke lytter til sin 
krop og siger fra. Så udover, at jeg i hverdagen er ærlig omkring, 
hvad jeg kan nå, og hvad jeg har brug for hjælp til, så sørger jeg 
for at have et privatliv, hvor der er balance. Jeg dyrker yoga, går 
lange ture og løber. Jeg elsker gode livekoncerter og teaterforestil-
linger med mine venner. Og så elsker jeg at læse. På den måde 
får jeg virkelig koblet helt fra, siger hun.

Hun passer på sig selv på den måde, fordi hun har lyst til at 
kunne holde til den politiske verden og det hurtige tempo mange 
år fremover. Når politik først er i blodbanerne, så bliver det der, 
mener hun. Hun afviser ikke, at hun på et tidspunkt også kunne 
tænke sig at prøve det private erhvervsliv af. Men så skal det være i 
direktionen eller i en politisk afdeling. Det SKAL lugte af politik.

- Der er noget fantastisk i at være så tæt på, hvor idéerne for-
mes og være med til at se resultatet af dem, siger hun.  
Hun er ikke i tvivl om, at hun også i dag går lige så glad hjem fra 
jobbet, som da hun kom. ❚


