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Redaktøren for det hele Ida Nyegård Espersen Hent PDF Portræt af manden, der står bag nogle af de mest
omstridte mediesager gennem de seneste ti år, BT’s kontroversielle redaktionschef Simon Andersen.

I mediekredse har historierne om Simon Andersen været omdiskuteret i årevis. Alligevel er beretningen om
hans rolle i dansk journalistik aldrig blevet offentliggjort i dens fulde omfang. Måske fordi alle kender alle i
hovedstadens journalistkorps. Måske fordi kun få ønsker at udtale sig kritisk om en kollega. Måske fordi

mange mener, pressens metoder slet ikke vedkommer den brede befolkning.

Hos Zetland opfatter vi journalister på toneangivende nyhedsmedier som magthavere. At frede
nyhedsjournalistikken fra kritisk undersøgelse er at undervurdere dens gennemslagskraft og betydning. Vi

mener, det er udtryk for hykleri, hvis vi journalister giver os selv en mildere behandling end andre magtfulde
aktører i det danske samfund.

Derfor bad Zetland Ida Nyegård Espersen skrive om Simon Andersen. Det var svært at finde en talentfuld,
dybdeborende skribent, der ikke kendte BT-chefen i forvejen. Som ikke havde været ansat af ham eller

studeret hos ham; som ikke var veninde med hans kone eller hang ud med hans bedste ven, som ikke allerede
var præget af markante holdninger til ham. Ida Nyegård Espersen var ingen af delene.

Redaktøren for det hele er resultatet af hendes fire måneder lange research. På baggrund af mere end 70
interview – også med hovedpersonen selv – og gennemtrawlingen af tv-optagelser, lydfiler og stakkevis af
artikler tegner hun et portræt af manden, der spiller en hovedrolle i den famøse skattesag. Manden som i
årevis har været redaktør for den særdeles omstridte journalist Lars Fogt. Manden, som nogle kalder

“lynintelligent” og “iderig” – andre beskriver som en “ekstremt kynisk” journalist, der har formøblet “den
journalistiske kapital”.
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