
Mandag 2. april 2012 POLITIKEN

Navne 9

50 I DAG. ’Mediestormen’ Per
Mikael Jensen med en fortid

som chefredaktør og TV 2-direktør i Dan-
mark og med en nuværende status som
verdensomspændende topchef for Me-
troXpress fylder 50. Men han vil stadig-
væk være et mediemæssigt og digitalt le-
gebarn.

Der er to ting, som han i ekstrem grad
er eksponent for: iderigdom og rastløs-
hed. Derfor har Per Mikael Jensen, siden
han i 1989 forlod
Journalisthøjsko-
len, udgjort en
sand hvirvel-
storm i diverse
danske og inter-
nationale medie-
huse. 

Det er som TV
2-direktør, vi
bedst kender
ham, og selv om
han efter kun 12 måneder i chefstolen på
Kvægtorvet i Odense meddelte, at nu
skulle han videre i livet, så opnåede han
på tv-stationen at skabe en storm, som ra-
sede videre lang tid efter, at han selv hav-
de forladt stedet. Ja, som for den sags
skyld raser videre den dag i dag. 

Også på TV 2 var det ideerne, igangsæt-
tergenet og ’de store visioner’, der drev
ham. Og besøget i tv-verdenen blev om
muligt endnu mere hektisk, end det blev
kortvarigt. Som tv-direktør satte han en
stribe af aktiviteter i gang, og dommen
over ham var nådesløs, da han via Nyhe-
derne på sin egen tv-station meddelte, at
nu smuttede han altså igen for at blive
topchef i Metro International. 

»Hvad i alverden bilder han sig ind …«,
var stemningen. Han havde sat en masse
skibe i søen, hvoraf kun en del på det tids-
punkt var blevet ført ud i livet. Opfattel-
sen var, at han løb fra pladsen i utide, og
Per Mikael Jensen fik længe skyld for både
de underskud, fyringer og sparerunder,
som senere ramte tv-stationen.

NETOP RASTLØSHEDEN og intensiteten i
iderigdommen gør, at der både på TV 2 og
andre steder er blevet sat spørgsmålstegn
ved kvaliteten af de projekter, han sætter i
gang. Det er bestemt heller ikke alle hans
ideer, der er lige geniale, og det ved han,
men for Per Mikael Jensen handler det
om at få ideerne formuleret, diskuteret –
at få dem ud. Og trods efterhånden man-
ge år med chefstatus er det ikke hver
gang, han bliver sur, hvis ikke man synes,
han er genial. 

Til gengæld kan han være både vedhol-
dende og overbevisende. Hvilket TV 2-be-
styrelsen oplevede, da han lancerede ide-
en om en 24-timers nyhedskanal. TV 2
News var netop en af de ideer, Per Mikael
Jensen fik søsat, men holdningen var, at
nu blev han alligevel for vidtløftig. En

samlet bestyrelse vendte tommefingeren
nedad, sådan noget kunne kun CNN præ-
stere. Men direktøren mødte op til næste
møde med både økonomiske og statisti-
ske beregninger. Og fik sin vilje. Ligesom
han gjorde det med tv-kanalerne TV 2
Film og TV 2 Sport.

Tiden har vist, at Per Mikael Jensens
hektiske regeringstid på Kvægtorvet, så
kort den end blev, viste sig at indeholde
både visionære og forretningsmæssige
succeser, og i dag er det ikke mindst de
specialkanaler, som han var idemand til
og fik trumfet igennem, der holder tv-sta-
tionen økonomisk oven vande.

Der var bestemt også mindre succesri-
ge Per Mikael Jensen-projekter på TV 2,
bl.a. TV 2 Radio og etableringen af en
event- og forlagsafdeling, men det er en
almindelig opfattelse, at TV 2 samlet set
står stærkere i dag end den gjorde, før Per
Mikael Jensen blæste igennem Kvægtor-
vet. 

SELV BLÆSTE HAN videre til Metro Inter-

national-koncernen med hovedsæde i
London, hvor han blev verdensomspæn-
dende chef for gratisavisen MetroXpress.
Han er og bliver journalist, men idépro-
duktionen retter sig både mod det jour-
nalistiske og det forretningsmæssige. Ik-
ke mindst har han fokus på muligheder-
ne i internettet og andre digitale platfor-
me, og han bruger en stor del af sin tid på
at rejse verden rundt for at tale med ’nør-
der’ og finde ting, han kan udvikle i sin
egen verden. Den digitale fremtid er også
Per Mikael Jensens fremtid, hvilket dog ik-
ke holder ham tilbage fra også at udvikle
den trykte udgave af MetroXpress, hvor
han har fundet nye markeder i både Rus-
land og Latinamerika med stor oplags-
mæssig succes. 

Men også på de indre linjer i Metro-ho-
vedsædet i London har han ’store projek-
ter’. Han har altid været et totalt mobilt
menneske, og netop nu handler det for
Per Mikael Jensen om at opfinde ’den per-
fekte kuffert’. En idé, som allerede har væ-
ret igennem diverse skitsefaser, og som

med Per Mikael Jensen som ophavsmand
spås en sikker fremtid som et reelt pro-
jekt. Målet er en kuffert, som opfylder be-
tingelserne for at være håndbagage, men
som kan rumme alt, hvad en rejsende ver-
densmand har brug for. 

RASTLØSHEDEN HAVDE mange ventet vil-
le lægge sig lidt, da Per Mikael Jensen for
ca. 4 år siden blev far til en datter, og hvor
han med kæreste og barn købte hus i Lon-
don. Men det var lidt naivt, rejseaktivite-
ten er fortsat i stand til at gøre de fleste
ganske forpustet, og møder i Per Mikael
Jensens verden må stadigvæk højst vare
15-20 minutter. 

Som menneske har dagens fødselar
karrieren igennem delt vandene. Han
kan virke bisset. Onde, men kærlige tun-
ger er endda af den opfattelse, at sådan vil
han også gerne opfattes. 

I bund og grund er han dog en ’rar,
mild og hyggelig fyr’. Folk, der har været
tæt på ham i årevis, kalder ham direkte
’blød som smør’. En beskrivelse, der helt

sikkert ikke vil finde nåde hos fødselaren,
der gerne giver den som machomanden.
I perioden fra 1997 til 2001 var Per Mikael
Jensen tilknyttet Jyllands-Posten og hav-
de en tæt relation til avisens daværende
chefredaktør, Jørgen Ejbøl, der i dag er be-
styrelsesformand i JP/Politikens Hus. De
to kan i adfærd og temperament minde
om hinanden, og som en person med
kendskab til dem begge siger: Per Mikael
Jensen er ikke vokset op hos Jørgen Ejbøl
uden grund. 

Han drømte som ung om at blive mø-
belsnedker, og uden tvivl kunne der væ-
ret kommet nogle spændende dagligstu-
emøblementer ud af det. Men han blev
lokket af journalistikken, trådte sine jour-
nalistiske barnesko her på Politiken, og
det blev medieverdenen, der fik – og har –
glæde af legebarnet Per Mikael Jensen. 
STIG ANDERSEN

Hvirvelstormen i medierne

Der er to ting,
som Per Mikael
Jensen i ekstrem
grad er 
eksponent for:
iderigdom og
rastløshed. 

DIGITAL. Per Mikael Jensen fokuserer i
sit nuværende job meget på de elektroni-
ske muligheder. Foto: Jens Dresling

30 Stine Maiken Brix Folketings-
medlem, København

Stine Maiken Brix er student
fra Albertslund Amtsgymna-
sium i 2001 og har derud-
over en samfundsvidenska-
belig basisuddannelse fra
RUC fra 2005. Siden 2006

har hun læst medicin på Københavns
Universitet.

Stine Brix har gennem mange år været
aktiv i organisationsarbejde. 2001-02 var
hun medlem af hovedbestyrelsen og for-
retningsudvalget i Danske Gymnasieele-
vers Sammenslutning, og hun har også
været medlem af Genstart Danmarks le-
delse, inden hun i 2009 blev talsperson
for Kirkeasyl. Derudover har hun været
medlem af Socialistisk Ungdomsfront.

I 2002 meldte Stine Brix sig ind i En-
hedslisten. I 2009 blev hun medlem af
Enhedslistens hovedbestyrelse, og i 2010
blev hun ansat i partiet til at arbejde med
kampagner og kommunikation, inden
hun efter valget i 2011 fik et af Enhedsli-
stens i alt tolv mandater.

En fælles overskrift for hendes politi-
ske arbejde er tilgængelighed, mener
hun. Hun arbejder for fri og lige adgang
til de område, hun er ordfører for, og som
i øjeblikket tæller sundhed og forebyg-
gelse, handikap, psykiatri, kultur og it.
Stine Brix har desuden været en aktiv
skribent og bidraget til flere antologier.
Blandt andet med ’Mobbet gennem hele
1. g’ i antologien ’Rivaler og syndebukke’,
2001, og ’Velfærdskampen’ i ’Brudflader –
Økonomi og samfund 2008’. Sideløben-
de med sin uddannelse har Stine Brix
bl.a. arbejdet som journalist på Universi-
tetsavisen. clk

60 Orla Hav Fhv. regionsråds-
formand, MF, Nørresundby

Orla Hav meldte sig ind i
Danmarks Socialdemokrati-
ske Ungdom som 13-årig.

Han blev student fra Nør-
resundby Gymnasium 1971,
blev engageret i elevrådsar-

bejde og var formand i en periode. Efter
skolen tog han job som arbejdsmand på
en landbrugsmaskinfabrik i et sabbatår.
Herefter begyndte han på en lærerud-
dannelse på Aalborg Seminarium. På det
tidspunkt blev han organisatorisk aktiv i
Socialdemokratiet i Nørresundby-kred-
sen/Aalborg Nord og blev kredsformand.
Det var i tiden med folketingsmedlem-
mer som Magnus Demsitz, Kjeld Olesen
og Frank Jensen.

I perioden 1976-80 havde Orla Hav an-
sættelse i folkeskolen, men blev herefter
ansat på Aalborg Tekniske Skole med til-
knytning til servicefagene og de grafiske
fag.

I 1981 blev han opstillet til amtsrådet og
kom ind som suppleant i 1983 og valgtes
herefter ved de følgende valg. I 1998 blev
han spidskandidat for den socialdemo-
kratiske amtsrådsliste og blev valgt som
amtsborgmester frem til kommunalre-
formen. Amtsborgmesterposten blev her
udskiftet med posten som formand for
regionsrådet. Da Frank Jensen valgte ikke
at genopstille til Folketinget i 2007, pege-
de en enig kredsorganisation på Orla Hav
som kredsens folketingskandidat. Han
kom i Folketinget i 2007 og igen i 2011. I
2007 blev han udpeget til erhvervspoli-
tisk ordfører, fødevareordfører og for-
mand for Folketingets Børne- og Under-
visningsudvalg.

70 Erik Bjerregaard Adm. direktør,
Illulissat, Grønland

Fødselaren, der stammer fra
Brønderslev i Vendsyssel,
har gennem de seneste 20 år
haft posten som chef for et af
Grønlands markante hotel-
ler, Hotel Arctic, med direkte

udsigt til Ilulissat Isfjord, der opnåede
global opmærksomhed efter Unesco’s be-
slutning i 2004 om dens fredning og op-
tagelse på Verdensarvslisten.

Oprindelig er Erik Bjerregaard luft-
fartsmand med start som elev i SAS, hvor
han dels arbejdede i Kastrup, dels blev
udstationeret forskellige steder. En af dis-
se var Søndre Strømfjord i Grønland. Op-
holdet blev den direkte årsag til hans nu
40 år lange ophold i den nordligste del af
kongeriget. Således fik han ansættelse i
Grønlandsfly (i dag: Air Greenland), hvor
han ovenpå diverse chefstillinger på den
trafikale side udnævntes til administrati-
onschef, og siden 1992 har han været ad-
ministrerende direktør på Hotel Arctic,
der er ejet af Air Greenland.

Siden Unesco-fredningen af Isfjorden
har Hotel Arctic haft regeringschefer, an-
dre ministre, miljøeksperter m.fl. som si-
ne gæster – dels individuelt, dels i forbin-
delse med store konferencer.

Parallelt med stillingen som hotelchef
har fødselaren været medlem af bestyrel-
sen for levnedsmiddelskolen i Narsaq i
Sydrønland og i den egenskab arbejdet
for uddannelse af unge grønlændere til
hotel- og restaurantfaget. Desuden har
han gennem en årrække haft posten som
næstformand i Grønlands Turist- og Er-
hvervsråd, det nuværende VisitGreen-
land. 

70 Finn Wiberg-Jørgensen
Overlæge, Frederiksberg

Finn Wiberg-Jørgensen blev
uddannet læge fra Køben-
havns Universitet somme-
ren 1967 og videreuddanne-
de sig ved Rigshospitalet,
Sundby Hospital og Amtssy-

gehuset i Herlev.
I 1979 opnåede han speciallægeaner-

kendelse i anæstesiologi (bedøvelse og
intensiv terapi). 

Fra 1982 var han overlæge ved anæstesi-
og operationsafdelingen, Hillerød Syge-
hus, fra 1987 til 2000 som administreren-
de overlæge og derefter som uddannel-
ses- og udviklingsansvarlig overlæge til
sin pensionering i 2004. 

For bedre at løse ledelsesopgaverne tog
Finn Wiberg-Jørgensen handelshøjsko-
lens diplomeksamen i organisation og
strategi i 1996. 

Finn Wiberg-Jørgensens videnskabeli-
ge arbejder har især omhandlet kreds-
løbsforhold og bedøvelse givet som infu-
sion i åren (intravenøs anæstesi) og er of-
fentliggjort som artikler i danske og in-
ternationale tidsskrifter.

1980-89 var han medlem af Dansk Anæ-
stesiologisk Selskabs videreuddannelses-
udvalg, som på et meget tidligt tids-
punkt sikrede en målrettet og ensartet
uddannelse af speciallæger i anæstesiolo-
gi i Danmark. Og fra 1985 til 1989 var han i
selskabets bestyrelse, heraf fra 1987-89
som formand for selskabet.

Som pensionist udvikler han sin inter-
esse for især maritim historie med besty-
relsesposter i Marinehistorisk Selskab og
i Museet for Søfarts Venneforening samt
holder foredrag og underviser.

i morgen
fylder

30 Folketingsmedlem Stine Brix,
København N, 30, fhv. lands-

holdsspiller Michael Gravgaard, Køben-
havn, 34, skuespiller Paw Henriksen, 37,
træner, håndboldspiller Klavs Bruun Jør-
gensen, København Ø, 38.

40 Debatredaktør Mette Højbjerg,
Frederiksberg C, 41, forsvarsmi-

nister, fhv. borgmester, folketingsmed-
lem Nick Hækkerup, Hillerød, 44, be-
klædningsdesigner Anne Damgaard, Kø-
benhavn Ø, 44, arkitekt Christian Olesen,
Hellerup, 46, direktør, fhv. cykelrytter
Bjarne Riis, Italien, 48, keramiker Lone
Skov Madsen, Frederiksberg, 48, profes-
sor, ph.d. Søren Husted, Kongens Lyngby,
49, institutleder Peder Thusgaard Ruhoff,
Odense SV, 49.

50 Journalist Synnøve Søe, Alling,
50, skuespiller Morten Hauch-

Fausbøll, Valby, 51, filmklipper Pernille
Bech Christensen, København, 53, lands-
dommer Henrik Bitsch, Frederiksberg,
54, professor, meteorolog Eigil Kaas, Ros-
kilde, 54, professor, overlæge, dr.med.
Lars Køber, Gentofte, 54, professor, civilin-
geniør, ph.d. Niels Heine Kristensen, Sten-
løse, 54, managing partner Randi Bach
Poulsen, Klampenborg, 55, professor,
overlæge Carsten Bindslev-Jensen, Oden-
se N, 55, forskningsprofessor, dyrlæge,
dr.med.vet. Søren Alexandersen, Stubbe-
købing, 55, professor, overlæge, dr.med.
Lars Hannestad Jørgensen, Hillerød, 56,
skuespiller Kristian Halken, Espergærde,
57, forlægger Alis Friis Caspersen, Helle-
rup, 58, pianist, dirigent Adam Jensenius
Faber, 59.

60 Direktør, generalsekretær Karl
Christian Koch, Kirke Hyllinge,

60, fhv. regionsrådsformand, folketings-
medlem Orla Hav, Nørresundby, 60, ge-
neralmajor Ib Johannes Bager, Nr. Aaby,
61, kommunaldirektør Jens Kaptain, Ha-
derslev, 61, professor, dr.odont. Bente Ny-
vad, Risskov, 62, professor, dr.jur. Hen-
ning Koch, Hillerød, 63, tegner Ida Gan-
triis, Birkerød, 64, advokat Torben Visti-
sen, Gentofte, 65, fhv. administrerende di-
rektør, koncernchef, civilingeniør Jørgen
Møller-Rasmussen, Holte, 65, juridisk
konsulent, cand.jur. Kirsten Kierkegaard,
Gentofte, 67, overbibliotekar Marianne
Hyllehøj Bagge, Gadbjerg, 67, direktør
Bent Erik Carlsen, Charlottenlund, 67, fhv.
generalsekretær Harald Rømer, Køben-
havn K, 68, professor, centerleder, cand.p-
harm. Ebba Holme Hansen, Hellerup, 68,
direktør, ingeniør Laust Grove, Værløse,
68, dommer Vagn Ove Rasmussen, Ikast,
69, forlægger, cand.jur. Erik Vølund Mor-
tensen, København K, 69.

70 Direktør Erik Bjerregaard, Ilulis-
sat, Grønland, 70, overlæge

Finn Wiberg-Jørgensen, Frederiksberg C,
70, direktør, cand.jur. Poul Juelsbjerg,
Langeskov, 70, etnolog, museumsinspek-
tør, Carsten Hess, København, 70, direk-
tør Niels Mark, Hadsten, 73, tandlæge
Vagn Vestergaard Jacobsen, Esbjerg, 74,
direktør Torsten Lenbroch, Ebeltoft, 74,
adjungeret professor, dr.scient., senior-
forsker Per-Anker Lindgård, Roskilde, 74,
reklamedirektør Erik Zoëga-Hansen, Ny-
borg, 75, fhv. styrelseschef, cand.polit.
Berrit Hansen, København K, 75, direktør
Knud Erik Nielsen, Birkerød, 76, fhv. chef-
redaktør, fhv. bladudgiver Erik Rasmus-
sen, Helsingør, 77.

80 Oberst Ejvind Morten Veisig,
Espergærde, 80, fhv. direktør Ib

Arved Larsen, Vejle, 81, læge Børge Clau-
sen, Hellerup, 82, fhv. statsminister Poul
Schlüter, Frederiksberg C, 83, professor,
arkitekt Arne Karlsen, Galten, 85, fhv. di-
rektør Helge Hjortdal, Birkerød, 85, fabri-
kant K.E. Berg de Nully Brown, Karup J.,
85.

90 Professor, dr.phil. Jens Rasmus-
sen, Frederiksberg C, 96 år. 
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I Morgeni dag

70 Kirsten Hermann Bjerre Lektor,
Rungsted Kyst

Når lektor Kirsten Hermann
Bjerre i dag holder 70-års
fødselsdag, er hun sikker på
at få gode, kulinariske ople-
velser i selskab med udsøgte
gæster, for hun skal selv lave

maden til 35 familiemedlemmer. 
Denne dag bliver hun hjemme, men er

ellers kendt for at have fragtet hundred-
vis af danske gymnasieelever på busrej-
ser til Frankrig for at tale fransk med
franskmænd . Den rullende Sprogskole
kaldte Kirsten Bjerre sin opfindelse. 

Det var i gymnasiet i Fredericia, Kir-
stens ’franske vækkelse’ indtraf, som hun
kalder det. 20 år ung drog Kirsten Bjerre
til Paris for at blive au pair hos en målret-
tet familie. Da Kirsten Bjerre kom hjem,
læste hun fransk som hovedfag på Kø-
benhavns Universitet og blev færdig i
1968. 

Senere tog hun dansk som bifag, mens
hun samtidig var i fuld gang med at un-
dervise. Hun er en engageret pædagog,
som giver sig selv fuldt ud, hvad enten
det er hos AOF i Vanløse, på Folkeuniver-
sitetet eller i det private erhvervsliv. De
tunge drenge i cheflokalerne hos A.P.
Møller og F.L. Smidth har lejlighedsvis la-
det hende pudse deres sproglige form af,
før de skulle udsendes til et fransktalen-
de land.

I 70’erne startede Kirsten Bjerres karri-
ere i gymnasieskolen på det nye Allerød
Gymnasium. Det var her, hun så småt be-
gyndte at fylde en bus med gymnasieele-
ver, som hun tog med til Alsace, Provence
og Paris. Hun er holdt op med at undervi-
se professionelt. PM

Den 49-årige arkitekt Peter Toftsø er ble-
vet valgt til formand for Arkitektforbun-
det. Han afløser Mette Carstad, der har

været formand i mere end 12
år. Peter Toftsø tog afgang fra
Kunstakademiets Arkitekt-
skole i 1998 og er ansat som
projektudvikler hos FB
Gruppen A/S. Han har tidli-

gere arbejdet i Tivolis DR Byen, Koncert-
salen og Juul & Frost Arkitekter. Oprinde-
lig er Peter Toftsø udlært som arkitektur-
modelbygger hos Lars Rothenborg, indtil
han begyndte uddannelsen på Kunstaka-
demiets Arkitektskole. 

arkitektvalg


