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LYSET ER OVERVÆLDENDE første juledag på 

Vesterbro. Radioens P8 JAZZ spiller »Danny 

Boy« med Bill Evans ved tangenterne, en smuk 

indspilning fra albummet Time Remembered. Og 

at det er værd at huske tiden, der gik, kan man 

lytte sig til, men også reflektere over. Der blev 

solgt 20 procent flere juletræer i år, der var 

mange flere små juleaftener end vanligt, og i det 

hele taget kunne vi dvæle mere ved den biody-

namiske Domaine de Villeneuve fra Chateuneuf 

du Pape, købt hos Rosforth & Rosforth. De dyre 

dråber begyndte som meditationsvin, før julean-

den kom på bordet, og holdt hele vejen igennem 

aftenen, flankeret af en rest kirsebæragtig Bar-

bera d’Asti fra Sarotti, der har været årets fund 

på tilbud i Irma. Der var tid til at tale om vinene, 

også med de store børn. Vi var fem omkring jule-

træet, og vi evaluerede vinene og fik diskuteret 

smagsnuancerne, og 

hvordan man slynger 

vinen i glasset og ikke 

bare vinen i sig. Ingen 

belæringer, blot natur-

lig interesse og ro 

omkring forehavendet.

Den gule sne, som 

komikeren Anders Mat-

thesen sang om i sin 

»Jul på Vesterbro«, ude-

blev i år. Til gengæld fik 

vi stjerner på nattehim-

len som aldrig før, Ori-

ons Bælte, Karlsvog-

nen, Sirius og Polaris 

var let genkendelige, og 

Mars stod og lyste rødt 

derude i det forunderlige dybe rum til højre for 

Månen og Carlsbergs silo, som er ved at blive 

gnavet i stykker maskinelt bid for bid som en 

kæmpemæssig betonkage. Dette vartegn for 

bydelen med det gamle fine neonskilt, der blev 

nedtaget i år, vil være fortid om nogle få måne-

der. Meter for meter bliver tårnet pulveriseret 

med en metode, der kun er brugt fire gange i 

verden, hvor monumentale betonbygninger har 

været uønskede. Bybilledet forandrer sig i takt 

med kranernes arbejde i Carlsbergbyen. Vi kal-

der luksusnettoen over for tårnet »Den brune 

Netto«, den er bare en tak bedre og mere stilfuld 

end den gule. Varerne er stort set de samme. De 

seneste år har der været et rend ind og ud af 

glasdøren fra utallige og alverdens håndværkere, 

der arbejder på de mange byggeprojekter her-

omkring. Matthesens »Jul på Vesterbro« bliver 

aldrig som før, og måske er det også fint nok med 

spa, fish and chips og izakaya i nabolaget, når 

ingenting bliver som før i 2021.

NATUREN HAR VÆRET den store gavegiver i år. 

Opmærksomheden på omgivelserne er blevet 

skærpet, der er gået flere ture end nogensinde, 

Søndermarken og Frederiksberg Have bugner af 

aktivitet, uden at der er tale om events. Vejen 

bliver lagt forbi næsehorn, giraffer, elefanter og 

antiloper, hvis man holder sig i kanten på de 

knap fem kilometers vandring i den indre peri-

feri. Går man i retning mod byen, venter den 

bedste kop kaffe hos Prolog Coffee i Høkerbo-

derne 16 i Den Hvide Kødby. Stedet har holdt en 

eksemplarisk høj standard i 2020, og mælk og 

silkeblød yoghurt fra Søtoftes Gårdmejeri kan 

købes direkte fra kaffeboden. På mobilens sund-

hedsapp kan jeg se, at gennemsnittet på 10.000 

skridt om dagen bliver holdt året ud, til gengæld 

registrerer jeg på Strava, at det kun er blevet til 

to løbeture i år med et udbytte på fem kilometer 

tilbagelagt i alt. Det tog 32 minutter af 2020. Alle-

rede nu er nytårsforsæt lagt ind i hjernebarken: 

En løbetur på ti kilometer på én dag må kunne 

klares om et par måneder. Det er tid at trække i 

træningstøjet, men alt med måde og uden stress.

Almanakken Natur21 lommekalenderen fra 

forlaget Rhodos har jeg fået i gave. Men den kan 

også købes i Naturbutikken – Dansk Ornitolo-

gisk Forenings butik på Vesterbrogade 138. Som 

sendt fra himlen får man her daglige vink til, 

hvad der er værd at lægge mærke til udeom-

kring. Hvornår meteorsværmene passerer, er 

nok værd at vide, lige så vel som at Jupiter, 

Saturn og Merkur står tæt sammen lavt mod 

vest ved solnedgang den 10. januar. Dagen vil da 

være tiltaget med 26 minutter. Og forventeligt 

har jeg da allerede løbet længere end i hele 

2020. Dette mærkelige år, der vendte op og ned 

på vaner, rutiner og adfærd i al almindelighed. 

Et godt nytår er, hvad alle har brug for. Kom 

godt i gang derude. 

••
Vi var fem omkring 

juletræet, og vi 

evaluerede vinene 

og fik diskuteret 

smagsnuancerne, 

og hvordan man 

slynger vinen i 

glasset og ikke 

bare vinen i sig. 

POUL PILGAARD  

D
er var indbyggede Georg Jensen-askebægre i 

mixerpultene, da Anna Elisabeth Jessen 

begyndte som journalistpraktikant i Radiohu-

set på Rosenørns Allé i 1981. Og ude i TV-byen 

i Søborg kom flere gange om dagen en dame 

rullende med en lille vogn og serverede kaffe, 

te og frugt for teknikere og journalister i studierne. Det var på 

alle måder en anden tid.

»Jeg er medlem af to Facebook-grupper: Os der har arbejdet i 

Radiohuset og Os der har arbejdet i TV-Byen. Vi er nostalgikere 

fra tiden før det store spring ud i DR-Byen,« siger Anna Elisa-

beth Jessen og tilføjer:

»Man var stolt af at arbejde i Danmarks Radio. DR lever ikke 

længere op til stoltheden, men hvis 

nogen kritiserer institutionen alt for 

meget, forsvarer man den alligevel sta-

dig lidt. Men der er ikke så meget at for-

svare mere. Min bog er en sorg- og for-

faldsroman.«

Huset, der udkommer om en uge, er 

fiktion, som er kraftigt inspireret af vir-

keligheden. I 40 år har den 63-årige jour-

nalist og forfatter haft sin gang i DR, 

både som fastansat og som freelancer 

tilknyttet forskellige afdelinger, og hen-

des nye bog er – trods fiktion – både 

medie–, samfunds– og Danmarkshisto-

rie.

Væggen langs trappen til første sal på 

gården i udkanten af Hoptrup Kirkeby 

syd for Haderslev vidner om, at prakti-

kanten fra 1981 har gjort det godt. Her 

hænger talrige æresbevisninger for hen-

des montager og dokumentarprogram-

mer til både radio og tv. Inklusive to 

gange Prix Italia – verdens fineste radio-

pris.

Ejendommen Kroghøj overtog hun 

sammen med sin mand i 1999, hvor hun 

vendte tilbage til sin fødeegn. De beholdt 

en lille lejlighed i København, men bor 

nu mest i Sønderjylland. Selv er hun født 

i nabolandsbyen Marstrup, men Krog-

høj var hendes oldeforældres ejendom, 

og alt emmer af historie her. Også den 

tyske, for gården var før Genforeningen 

ejet af en tysk landinspektør, som de kan 

takke for den ægte og effektive Meis-

sen-kakkelovn i stuen. 

Det var i det store gamle skrummel 

af et skab på førstesalen, at hun i en 

skuffe fandt et bundt breve. Under Før-

ste Verdenskrig sendte hendes bedste-

mors bror, der var udskrevet til tysk 

krigstjeneste og mistede livet som 

26-årig på Vestfronten i Frankrig i 1916, 

talrige breve hjem til familien i Hoptrup. 

De blev afsættet til hendes første roman, 

Om hundrede år, der udkom i 2019 og 

blev en af årets mest anmelderroste 

bøger – og med 22.000 eksemplarer en 

af de mest solgte. 

I den nye roman er det Anna Elisa-

beth Jessens egne oplevelser i Danmarks 

Radio, der er inspirationen. Sådan da. 

For den begynder i 1968 og fortsætter 

helt frem til nutiden. 

DET VAR EN ANDEN tid, og yngre 

læsere vil måske forbavses over roman-

figuren Jørgensen, der har to spolebånd-

optagere, som optager, hvad der sendes 

ud i æteren. Ja, han har ligefrem stiftet 

en forening, der skriver båndene ud og 

indimellem klager til Radiorådet over 

udsendelserne. 

Det er, fordi de ikke kender politike-

ren Erhard Jakobsen og hans forening 

Aktive Lyttere og Seere, der blev stiftet 

i 1972, da Danmarks Radio var det ene-

ste landsdækkende elektroniske medie. 

Foreningen holdt især øje med, om Dan-

marks Radios medarbejdere i strid med 

statsmonopolets alsidighedsforpligtelse 

misbrugte DR til ensidig socialistisk og 

venstreorienteret propaganda.  

I romanen er »Jørgensen« skildret som 

en dedikeret og lidenskabelig mand, som 

det er svært ikke at føle sympati med. Synes Anna Elisabeth Jes-

sen da i tilbageblik, at Erhard Jakobsen havde ret?

»Nogle gange,« svarer hun:

»Jeg har en dobbelthed i mig. Jeg synes, der har kørt nogle ana-

kronistiske rettergange mod de ’røde lejesvende’, og når jeg har 

siddet og gjort det op, var der vist ikke flere røde end borgerlige. 

Men det var sagerne om de røde, som kom til at rage op i folks 

bevidsthed. De fyldte mere, og Erhard Jakobsen tog jo ikke Poul 

Jørgensens samfundsbevarende reportager Danmark rundt og 

fra Kongehuset med i ligningen. Omvendt var der, måske især i 

Børne- og Ungdomsafdelingen, en slagside til venstre. Til den 

progressive side, som vi selv opfattede det.«

Anna Elisabeth Jessen beskriver i sin roman en episode, som 

ikke er frit opfundet, men som fandt sted i virkeligheden. I børne- 

og ungdomsprogrammet Peberkværnen gav studieværten i 1968 

skoleelever konkrete anvisninger på, hvordan de kunne slippe 

af med en uønsket lærer:

»Hvis en elev på 14 år forfører en lærer, går i seng med ham, 

og der er vidner på det, bliver læreren fjernet med det samme. 

Hvis I bruger den sidste metode, må I være klar over, at den 

lærer aldrig nogensinde kommer til at undervise igen, han er 

færdig som lærer,« lød det fra den sort-hvide tv-skærm.

»I dag vil alle selvfølgelig mene, at det er langt ude, men den-

gang var det jo et opgør med den sorte skole, hvor lærerne slog 

børnene,« begynder Anna Elisabeth Jessen:

»Altså, jeg har diskuteret det med min mand, der som ung-

domsoprører var med til at besætte rektors kontor på Køben-

havns Universitet. Han siger, at det dengang ikke kun handlede 

om den sorte skole, men var en anvisning på, hvordan man helt 

generelt kom af med en borgerlig og reaktionær lærer. Det er 

selvfølgelig under al kritik.«

I hendes roman møder man også figuren Ib Hjort, der besty-

rer et lykkehjul i radioen, og som lytterne kan ringe ind og small-

talke med. De politisk bevidste medarbejdere, der i hvert fald i 

egen optik er venstreorienterede – og som uden synderlig uddan-

nelse, men med tæft for intriger og magtkampe opnår toppo-

ster i Huset – ser ned på og udskammer Hjort, men senere i livet 

møder de ham og hans kone til klassiske koncerter. Kommer 

man i tanker om Jørn Hjorting, er det næppe helt skævt, med-

giver Anna Elisabeth Jessen:

»Vi var nogle, der følte os lidt bedre end Hjorting. Eller som 

ikke forstod ham. Vi var selvfede og grinede af dem, der bare 

gerne ville have det lidt hyggeligt. De var småborgerlige, og på 

samme måde havde vi det med nogle af kollegerne, som vi mødte 

til Danmarks Radios berømte store fælles julefrokoster, som vi 

gik over til efter at have holdt vores egen på P4 i P1. 

Så kom de fra Sporten og nyhedsafdelingen. Mænd, der var 

lidt for tykke, lidt for fulde og i brunt tøj. Det var under vort 

niveau. Af samme årsag kan jeg ikke komme i tanker om MeToo-

situationer, for det var jo den slags mænd, der gjorde det, og dem 

nærmede vi os ikke. Til gengæld har jeg i virkelighedens verden 

mødt et par kvinder, der som Astrid i min roman en smule bereg-

nenede boller sig lidt frem i tilværelsen.«

Længere fremme i tiden møder læseren den nye generaldi-

rektør Gustav alias virkelighedens Kenneth Plummer. Hans før-

ste møde med medarbejderne på P1 er kosteligt skildret som 

det totale sammenstød mellem kulturer, og sådan var det også 

i virkeligheden. Anna Elisabeth Jessen var nemlig selv med til 

mødet, hvor Plummer, der kom fra Disney-koncernen og vist 

ikke kendte så meget til P1, sammenlignede medarbejderne med 

den israelske efterretningstjeneste Mossad.

»Det var totalt misforstået og et helt vildt billede at bruge over 

for Orienterings medarbejdere,« siger hun og fortsætter:

»Til gengæld har jeg givet ham synsvinklen, og han står altså 

og kigger på medarbejdere i Marimekko-tøj og strømper i san-

dalerne. I virkeligheden har jeg gjort ham lidt mere spiselig med 

en helt anden baggrund og en fortid som skibums, der er skide-

god til sprog. Men Plummer var altså en katastrofe og helt mal-

placeret som generaldirektør. Og det er vist rigtig, at han under 

bestyrelsesmøderne i det skjulte sad og spillede spil på sin tele-

fon.«

Men den virkelige katastrofe og for-

faldshistorien handler ifølge Anna Eli-

sabeth Jessen om hele organisationen.

»Den megalomane bygning, som DR-

Byen er, bevidner i sig selv forfaldet,« 

siger hun og forklarer:

»Næsten en fjerdedel af bygningen er 

lejet ud, og det liv, man havde forestil-

let sig, eksisterer ikke. Det skulle summe 

af liv og et sprudlende arbejdsmiljø, og 

Indre Gades café skulle holde åbent hele 

døgnet. I dag er den lukket efter klok-

ken 16, hvor der heller ikke er mange på 

arbejde længere. Meget af produktio-

nen bliver lavet af eksterne. Bygningerne 

er skideflotte, men indholdet er der ikke. 

DR-Byen var en forkert beslutning, min-

dre kunne have gjort det, og det er altså 

alfa og omega at være inde i byen, hvor 

man er tæt på. Nu ligger man derude, 

hvor ingen kommer forbi, og i øvrigt ven-

der indgangen indad. Det er som et luk-

ket fort. Ideen om, at alt – radio, tv og 

net –  skulle lægges sammen og befrugte 

hinanden, kom aldrig til at fungere.«

Hendes kritik går også på indholdet, 

og hun taler med den erfaring, det giver 

både at have arbejdet for BBC, France 

Culture og flere store tyske public ser-

vice-stationer:

»Sammenlignet med dem, som har 

kulturen i højsædet, er det engang så 

stolte DR udhungret og fattigt. Især radi-

oen, som er blevet en parantes eller en 

lille hale til tv og nettet. Det er blevet 

lidt bedre på det seneste, hvor DR med 

podcast og dokumentarer er kommet 

lidt med igen. Det kan man takke kon-

kurrencen fra Radio 24syv for. Men hvor-

for er der ikke en rigtig litteraturafde-

ling på radio eller tv? Hvorfor ingen rig-

tige montager? Hvor er 

fagspecialisterne? Jeg synes, DR kunne 

servere så meget mere.«

OG SÅ ER VI VIST endelig fremme ved 

Anna Elisabeths Jessens forklaring på 

hele husets misére. Skarpt skåret kan 

den koges ned til indtoget af »overflø-

digt fedt« i skikkelse af mellemledere, 

medieforskere og tilsvarende nye funk-

tioner:

»Da jeg begyndte som journalistprak-

tikant på DR i 1981, kan jeg slet ikke 

huske, der var mellemledere. Den redak-

tion, jeg kom i praktik i, var Kulturre-

daktionen med en enkelt redaktør, Erik 

Nørgaard, der også selv lavede program-

mer. Han ville slet ikke drømme om ikke 

selv at skulle lave sine i øvrigt aldeles 

glimrende radioudsendelser. 

Vi havde bare redaktionsmøde hver 

14. dag, hvor hver især fortalte om, hvad 

man var i gang med. Det blev ikke 

bestemt fra oven, og alligevel kom der 

programmer ud af det, som folk 

huskede.«

Da hun begyndte i Danmarks Radio, 

var der for skams skyld en enkelt medie-

forsker ansat. I dag er det en stor afde-

ling, som skal forudsige, hvad danskerne 

vil have. Der udarbejdes kalkuler i et 

væk, og alting kommer ovenfra.

»Med tiden er der kommet et stort lag 

af mellemledere og ledere, og nogle af dem er langt væk fra pro-

gramproduktionen. Hver medarbejder har i dag flere mellemle-

dere og ledere, og så oveni også en chefredaktion, der bestiller 

udsendelserne nede i programproduktionen. Jeg kan slet ikke 

følge med i mere, hvem der er ansvarlig for hvad, og flere med-

arbejdere, jeg er i kontakt med, har det på samme måde. Og så 

skifter det hele tiden,« siger hun. 

Mellemledere er tydeligvis et kodeord, hvis man skal forstå 

Anna Elisabeth Jessens forfaldshistorie:

»En mellemleder er en mærkelig figur – altså en hybrid – en 

hverken eller. Man har ikke rigtig magt – endsige ansvar, for der 

er en leder ovenover én. Og en mellemleder har kun én mulig-

hed for at komme videre i systemet, og det er opad. Ellers er det 

deroute. 

Det er altså meget sjældent, at mellemledere bliver alminde-

lige programmedarbejdere igen. Jeg tror ikke, jeg kan komme i 

tanke om en eneste. Hvis man ikke havde det kæmpe fedtlag af 

mellemledere og medieforskning, havde DR måske penge nok.«

DR . Efter 40 år gør den prisbelønnede journalist 

og forfatter Anna Elisabeth Jessen status over 

tilstanden i den nationale tv- og radiomastodont. 

Det er en forfaldshistorie.

Spol tiden 
tilbage

RETTELSE

I nytårsavisen skrev vi, at svarene til 

profetquizzen skulle være os i hænde fredag 

den 17. januar 2021. Der er selvfølgelig tale 

om søndag den 17. januar. Vi beklager.

••
Hvis man ikke havde det kæmpe fedtlag 

af mellemledere og medieforskning, 

havde DR måske penge nok.

DR skulle være fuld af liv, men der er dødt i det nye hus, som man, ifølge Anna 

Elisabeth Jessen, aldrig skulle have bygget. Foto: Mads Nissen/Scanpix
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