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Kapitel 6 

Følelser var noget civilt slinger 
 

Jesper Berg er som taget ud af beskrivelsen af den meget engagerede, meget 

dygtige og hårdtarbejdende medarbejder, som umiddelbart er enhver chefs 

drøm. Her fortæller han, hvad der foregik i hovedet på ham, da han arbejdede i 

døgndrift. Og hvorfor han ikke arbejder sådan mere. 

 

Jesper Berg ligner en oplagt ledertype. 34 år, hårdtarbejdende, fuld af power og 

personlig energi. Han sætter sig et mål, og han opnår det.  

I en alder af 30 vandt han den første journalistiske pris og blev 

tilbudt internationale karrierejob i internetbranchen. Et stort headhunterbureau 

fik øje på ham, og han blev udvalgt som nummer to til en stilling som europa-

chef med 140 medarbejdere under sig i en international televirksomhed. Han 

blev også tilbudt en usædvanlig vellønnet stilling i et globalt firma, hvis han ville 

skifte over til at arbejde i deres webafdeling. Dertil kommer de tilbud om nye 

job, som han jævnligt modtog fra it-virksomheder og it-portaler, der havde stor 

succes for fire-fem år siden.  
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Men bag den hurtige succes ligger en lang historie om overdrevent 

hårdt arbejde, der var selvvalgt, lystdrevet og med et engagement ud over det 

sædvanlige.  

Der ligger også historien om brudte parforhold, sygdom, irritation 

over menneskers “hyggelige” arbejdsmoral, kynisme og en personlighed, der 

udviklede sig til kun at kunne tale om – sit eget – arbejde.  

Jeg mødte Jesper Berg, da vi begge arbejdede på et fagblad. Jeg så, 

hvilke fordele det giver at have en medarbejder med et så åbenlyst engagement 

og så stor arbejdsiver. Jeg så ham stille på arbejde som den første om morgenen 

og gå som den sidste. Hvis han gik. Jeg sad sammen med ham til midnat for at 

løse opgaver, som ikke var beordret af ledelsen, men som motivation og 

engagement havde udviklet. Jeg vidste, at han var typen, som ville kunne score 

endnu flere journalistiske priser og høje stillinger i internetbranchen. Og at jeg 

selv ville ansætte ham øjeblikkeligt, hvis jeg skulle ansætte medarbejdere.  

Jeg så også i årene efter, hvordan alkohol, skiftende kærester og 

manglende venner kom til at præge billedet. 

Tårnhøje karakterer 

Da jeg spurgte, om han ville stille op til interview, sagde han ja med det samme. 

Han fortæller gerne historien om, hvorfor han nu er ved at indrette et hjem for 

første gang sammen med sin kæreste. Hvorfor hun er vendt tilbage. Og hvorfor 

det ikke længere er vigtigt at have byens smarteste og dyreste racercykel, men at 

den nyligt indkøbte Raleigh passer væsentligt bedre. 

“Min far døde af druk, da jeg var syv. Min storebror og jeg boede 

på Sjælland, og det gik ikke særligt godt med mig i skolen, jeg var sådan en vild 

dreng. Jeg kom på Bagsværd Kostskole, hvor jeg var knap så vild. Derefter i 

gymnasiet. Men jeg blev smidt ud af 2.g., fordi jeg aldrig var der. Jeg fik 

tårnhøje karakterer alligevel, 10 i gymnasiet og 11- og 13-taller på HF. Man skal 

jo bare læse bøgerne og tænke sig om,” fortæller Jesper Berg.  

Han tog HF-eksamen, læste litteraturvidenskab “det var godt nok 

kedeligt,” og skiftede til retorik og formidling på Københavns Universitet, “det 
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var knap så kedeligt.” Samtidig med universitetet arbejdede han som nattevagt 

på Sundholm, et tidligere herberg for hjemløse, og på Danmarks Radio, hvor han 

var udsendelsessekretær. 

“Der blev jeg tændt. Der tænkte jeg, at jeg skulle være journalist, 

det syntes jeg var spændende. Men så i 1994, da jeg var 26, døde min mor. Hun 

havde været syg af brystkræft i nogle år. Der fik jeg virkelig et knæk sådan en 

uges tid, hvor jeg bare blev væk fra det hele. Drak en masse sprut og var ked af 

det,” fortæller Jesper. 

“Et halvt år efter fik jeg gudhjælpemig selv kræft, testikelkræft. Da 

tænkte jeg, nu stopper festen. Men jeg bestemte efter operationen, at her kan jeg 

ikke blive siddende. Jeg sagde mit job op på Radioavisen, og blev tekstforfatter i 

reklamebranchen i et halvt års tid. Jeg arbejdede de der ti timer om dagen, men 

ikke i weekenden. Det var sådan noget løs-fugl-ansættelse.” 

“Så blev jeg rigtig syg. Jeg gik til kontrol, og alt var i orden. På et 

tidspunkt glemte de at indkalde mig til kontrol, og der gik et stykke tid, før jeg 

kom igen og fik taget nye prøver. Og da sendte de et brev til mig med taxa om, at 

jeg skulle komme ind øjeblikkeligt. Var jeg kommet en uge senere, var jeg død, 

sagde de. Men jeg kunne overhovedet ikke mærke, at jeg var syg.” 

Jeg ville tage mig sammen 

“Jeg troede, at jeg selv skulle dø, lige som min mor og far. Du kommer ud i 

nogle egne, som de færreste har været i, når du ligger der. Det giver en tro på, at 

du aldrig nogensinde kan blive ked af det igen. Jeg var heller ikke bange, jeg er 

ikke bange for ret mange ting. Samtidig tror jeg i virkeligheden meget på Gud, 

sådan en fuldstændig traditionel kristen tro. At være syg lærte mig, at man kan 

lige nøjagtig, hvad man vil. Hvis jeg var kommet ud fra hospitalet og havde 

besluttet at blive professionel musiker, så var jeg blevet det. Eller hvis jeg havde 

bestemt, at jeg ville være verdens bedste familiefar til ti børn, så havde jeg 

kunnet det.” 

 Jesper Berg rev et år ud af kalenderen for at blive ordentlig rask. 

Bestemte sig for at blive journalist og satte sig for at arbejde for sagen. 
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 “Lige pludselig kunne jeg bare se, hvor lidt jeg selv havde gjort. 

Jeg havde nok regnet med, at der lige pludselig dumpede et brev ind ad 

brevsprækken om, at nu var jeg blevet journalist. Jeg ville tage mig sammen og 

arbejde for sagen for at se, hvor langt jeg kunne nå. Og jeg synes egentlig, jeg er 

nået langt på kort tid,” siger Jesper. 

Han søgte ind på Journalisthøjskolen, men kom ikke ind, fordi “det 

hele gik op i hat og briller. Computeren gik ned og printeren sprang i luften.” 

Kort tid efter mødte han en chefredaktør fra et fagblad, der tog ham 

under sine vinger. Han lærte Jesper Berg op i det journalistiske håndværk, gjorde 

ham til en dygtig journalist og en endnu bedre webredaktør. 

30 dage til hjemmeside 

Jesper Berg blev fast skrivende journalist på bladet. Han blev webredaktør og tog 

en diplomuddannelse i internet og webjournalistik. På samme tid.  

 Derudover skrev han på en større artikelserie om pædofile. “Den 

fik vi Bordingprisen for. Samtidig var jeg webredaktør. Jeg fik 30 dage til at 

udarbejde den første version af fagbladets nye hjemmeside, som skulle være end 

alle andre. Og det blev den. Jeg læste på diplomuddannelsen, som var på ti timer 

om ugen plus en masse forberedelsestimer. Men jeg syntes, det var fedt. Det var 

nyt og spændende. Jeg tænkte hele tiden på arbejde. Det var arbejde og sove,” 

siger han. 

 Fordelen ved at arbejde med internet var, at det gik så stærkt, “vi 

tonsede bare beslutningerne igennem.” Grunden til, at det kunne lade sig gøre at 

lave første version af hjemmesiden på 30 dage, var den gejst, der lå i, at det 

foregik i et højt opskruet tempo.  

“Det er jo det, der er fedt i projekter. De kan nogle gange strande i 

beslutningsprocesser, som ikke fører nogen vegne, hvis man skal sidde i udvalg 

og diskutere hele tiden. Vi kunne tromle det igennem på kort tid. Man var jo 

fandeme helt høj af det. Det er ligesom hvide pletter på landkortet. Vi opfandt 

nye ting, og man bliver høj af at få geniale ideer. Der sker noget vigtigt inde i 

hovedet, det giver kanonmeget selvtillid at have succes på den måde. Men man 
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mister også fodfæstet, fordi man synes, at man hele tiden er genial. Der sker det, 

at man ikke gider høre på andre. Hvis de kommer med problemer, så er man 

ligeglad. Problemer er bare noget, der skal løses,” siger Jesper Berg. 

Han lærte sig selv at prioritere. Han lavede lister over, hvad han 

skulle nå og hakkede de udførte opgaver af efterhånden.  

 “Det var lige som bål. Du skal finde det bål, du skal slukke først. 

Det nytter ikke noget, at du tager fat det forkerte sted,” siger han. 

Privatlivet bestod i at gå ud og drikke sig fuld. Jesper Bergs lever 

havde taget skade af kemoterapien, “men det sked jeg højt og flot på.” På et 

tidspunkt opsøgte han en psykiater, fordi han mente, han var blevet alkoholiker. 

“Min far var jo alkoholiker, og jeg drak for meget. Psykiateren 

sagde, at næh, det var jeg ikke. Men jeg tænkte, at han tog fejl. I lang tid gik jeg 

og troede, at jeg var alkoholiker, og at det måtte jeg bare leve med. Jeg fandt 

senere ud af, at lige som du skal planlægge dit arbejde, skal du også planlægge 

dit privatliv. Det skal prioriteres, tingene kommer ikke af sig selv. Det var en 

tiøre, der faldt.” 

Arbejdshest tog sit eget liv 

“Men dengang var der ikke andet end arbejde. Jeg kunne da godt tage hjem, men 

jeg havde det sådan: ’Hvorfor er folk så interesserede i at komme hjem fredag 

eftermiddag? Nå ja, de har familie og børn, men hold da op, kan de ikke se, at vi 

har gang i noget vigtigt. Det er da nu, vi skal lave noget.’ Jeg troede jo ikke, at 

arbejdet kunne vente. Et stykke godt veludført arbejde er bedre end alt. Det er 

bedre end sex. Det er som at sidde i en speedbåd, mens alle de andre ror i 

kajakker. Man bliver utålmodig, højrøvet, og egocentreret, men man har det også 

skidegodt indvendig.” 

Jesper Berg kom i bestyrelsen for Danish Online News Association 

og i bestyrelsen for Foreningen af Undersøgende Journalistik. “Jeg mødte en 

masse interessante mennesker. Blandt andet en journalist, der var den største 

arbejdshest i verden. Han arbejdede hele tiden, mere end alle os andre, selv om 

vi også arbejdede enormt meget. Han havde fem-seks store projekter kørende 
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hele tiden med krydsende deadlines. Han arbejdede sig psykisk i stykker af alt 

det arbejde. Han begik selvmord.” 

“Han var så stresset. Hans telefon ringede hele tiden. I den periode 

var det smart, og der var prestige i at have en mobiltelefon, der ringede hele 

tiden. Min ringede 50 gange om dagen, men det var ikke lige så smart som min 

chefs. Den ringede 100 gange om dagen. Jeg fik 100 e-mails om dagen. Det var 

heller ikke lige så smart som min chef, han fik endnu flere. Jeg så virkelig op til 

den der vigtighed.” 

Afbud til bryllup 

Jesper Berg blev inviteret til bryllup hos sin bedste kammerat, men ringede og 

meldte afbud dagen før. Han skulle arbejde. “Han blev virkelig ked af det og 

sagde, at han håbede, det var vigtigt. Jeg skulle bare skrive en artikel færdig til 

om mandagen. Så fik han et barn nogen tid efter, som skulle døbes. Jeg ringede 

igen og sagde, at jeg ikke kunne komme, fordi jeg skulle arbejde. Jeg syntes jo, 

det var vigtigt med arbejdet. Et bryllup var ikke vigtigt i min terminologi. 

Følelser og sådan noget som et bryllup var noget civilt slinger, som man ville 

sige i hæren. Hvor man bare kunne dalre rundt. Jeg skulle ikke dalre rundt, jeg 

skulle arbejde.” 

“Han fik et barn mere, og sagde, at hvis jeg ikke kom denne gang, 

så skulle jeg ikke komme mere. Så kom jeg. Det var en turbulent periode. Mit 

privatliv var turbulent. Hvis det var weekend, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle 

lave. Jeg var irriteret over, at det var weekend. Så kunne jeg ikke arbejde. Det 

hjalp, da jeg blev koblet op derhjemme.” 

Jesper Berg havde selv lyst til at arbejde så meget. Selv om han 

havde fået en klar besked om at gå hjem eller slappe mere af, ville han nok ikke 

have lyttet, siger han. 

“Hvis en chef sagde, at jeg skulle gå hjem, ville jeg ikke vide, 

hvorfor jeg skulle gøre det. Jeg har i øvrigt heller aldrig oplevet, at der var en, 

der sagde det til mig. Pointen var jo, at jeg ikke havde noget hjem. Jeg havde mit 

arbejde. Min storebror har sommetider sagt, at jeg skulle arbejde noget mindre. 
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Han har også altid arbejdet meget, rejst rundt i verden for IBM. Men han har så 

haft en kæreste og et hjem. Han har formået at prioritere. Jeg har bare haft en 

masse arbejde.”  

Ved at besvime flere gange 

Jesper mødte Ingrid. De flyttede sammen, men hun flyttede fra ham igen, fordi 

han aldrig var hjemme.  

 “Jeg kunne slet ikke skabe den intimitet, der skulle til. Jeg syntes 

ikke, det var vigtigt. Hendes venner, som så også blev mine venner, spurgte: 

‘Hvad kan du bedst lide, Ingrid eller dit job?’ Jeg sagde Ingrid, men det vigtigste 

var jo i virkeligheden mit job. Jeg syntes ikke, at sådan noget som følelser var 

vigtigt. Det var noget besværligt, noget de skrev om i damebladene, og som folk, 

der gik til psykolog, talte om. Det var noget naragtigt, og det var blødt og svagt.” 

I det sidste halve år af 2001 arbejdede Jesper Berg som web-

redaktør på Weekend Nu, en nystartet avis, som medarbejderne fra Aktuelt 

oprettede, da Aktuelt blev lukket. Ingrid flyttede tilbage igen, men der var stadig 

problemer.  

“Det sidste halve år var helt vildt. Jeg har aldrig været så stresset 

som i den tid. Det var 100 timer om ugen. Det var at møde torsdag klokken ni og 

komme hjem fredag aften klokken 21.30 uden at sove i mellemtiden. Jeg faldt i 

søvn ved skrivebordet. Når du har arbejdet 48 timer i træk, så falder du om. Jeg 

har prøvet flere gange at være ved at besvime. Hvor det bare har kørt rundt. For 

meget arbejde, for mange smøger, for meget sprut, for lidt søvn. Selv om man 

har hovedpine, så ignorerer man det. Så er det bare et par hovedpinepiller og så 

derudaf. Jeg kunne invitere Ingrid ud og spise, men jeg talte ikke om andet end 

job. Jeg tænkte ikke på andet. Det blev vigtigere og vigtigere. Her handlede det 

om større indsatser, om arbejdspladser, der måske skulle lukkes. Om avisen 

udkom eller ej. Så skred hun.” 

 “Jeg vidste, at Weekend Nu skulle lukke, og at jeg ville miste mit 

arbejde. Så tænkte jeg, okay, nu er kæresten flyttet, og mit job ryger snart, så har 

jeg ikke nogen penge og ikke nogen kæreste. Det må være det, der hedder en 
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social begivenhed. Jeg fandt ud af, at jeg nu måtte være proaktiv og have noget 

professionel hjælp for at bryde det her mønster. Jeg slog op i telefonbogen og 

fandt en psykolog, der hedder Carl-Johan, en gammel tresserflipper. Jeg tog 

derhen og lagde kortene på bordet. Han lod mig bare snakke og snakke. Jeg 

havde fuld tillid til ham med det samme. Det var mærkeligt. Jeg har ellers været 

noget skeptisk.” 

Træt som et alderdomshjem 

Weekend Nu lukkede i november 2001. “Jeg knækkede halsen på Weekend Nu. 

De sidste tre dage var jeg hjemme, der kunne jeg ikke mere. Jeg var simpelthen 

træt som et helt alderdomshjem. Det var ikke kun mig. Den sidste tid slæbte folk 

sig rundt som zombier. De så pludselig ti år ældre ud, og der var kun gået fem 

måneder. Jeg var dybt ked af det. Hvis jeg ikke havde haft Carl-Johan, var jeg 

røget lige ind i en depression. Jeg fandt ud af, at selv hvis jeg klonede mig selv i 

to og arbejdede to gange 100 timer om ugen, så kunne jeg aldrig have reddet 

Weekend Nu. Jeg måtte erkende, at jeg havde begrænsninger, og det var enormt 

befriende.” 

 “Samtidig havde jeg svært ved at tale med folk. Jeg syntes, at det, 

de sagde, var kedeligt. Nå ja, de havde været på weekend med deres venner, men 

jeg var altså i gang med et helt vildt teknologisk projekt eller ved at starte en ny 

avis op. Man bliver enormt egoistisk og selvcentreret. Det er som om, man har 

en tyk vinterjakke på af arbejdsopgaver. Der er ikke mange, der trænger igennem 

den. Man trænger heller ikke selv ud af den. Det var et sammenfald af 

omstændigheder, der gjorde, at jeg blev nødt til at indse det en gang til. Jeg er 

typen, som hvis der står på bænken i parken, at den er nymalet, så skal jeg bare 

hen og sidde på den.” 

Så bøgen springe ud 

Jesper fik job som webredaktør i en fagforening i vinteren 2001, hvor han nu 

arbejder 37,5 time om ugen. Han begyndte at købe møbler til sin lejlighed og 

begyndte at se Ingrid igen.  
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“Det er lidt ligesom at komme ud fra hospitalet efter kræft-

operationen igen. Dengang tænkte jeg, at nu skal jeg bevæge mig med 200 

kilometer i timen, ellers indhenter døden mig, og så har jeg ikke opnået noget i 

mit liv. Men nu skal jeg ud og opleve verden og livet, som det leves. Det er fedt. 

Det er ligesom at blive født på ny. For første gang har jeg set bøgen springe ud 

om foråret. Nu investerer jeg kræfterne i et godt forhold til min kæreste. Bruger 

tid på at bygge et hjem op sammen med hende og på at lave mad. Jeg passer 

stadig mit arbejde, men det er ikke længere det vigtigste. Jeg er holdt op med at 

ryge og drikke, og jeg har købt en Raleigh-cykel. Sådan en rigtig bedstefarcykel, 

som man kører kanongodt på.” 

Jesper Berg har købt en lejlighed sammen med sin kæreste, som de 

går og sætter i stand. Det er et større arbejde. “Min psykolog Carl-Johan spørger, 

om jeg er ved at starte op igen. Da vi fik den nye lejlighed kunne jeg godt 

mærke, at da kom noget af stressen tilbage igen. Jeg er nok sat sådan sammen, at 

det er noget, jeg skal være opmærksom på hele tiden.” 

Se helheden  

Jesper Berg efterlyser selv en leder som rollemodel, som kunne have fortalt ham, 

at der skal være mere i livet end arbejde. Han kunne godt have tænkt sig en 

leder, der havde set helheden mellem hans overarbejde og hans manglende 

privatliv. Og som overbevisende nok kunne have fortalt ham, at han var på gale 

veje. Men det er ikke helt sikkert, at han kunne have hørt efter, som han siger. 
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Sådan er det – kort sagt: 

	
Det er umuligt at læse en bog, når man har travlt. Så sidder man der og ser 

på bogstaverne, men det er umuligt at få dem til at hænge sammen. Hvis 

man har rigtig meget at tænke på, kan man gå i biografen. Så kan man tænke der. 

Man kan slet ikke fange tråden i filmen, fordi der er så meget støj i hovedet. 

(Jesper Berg) 

 

 

Jeg blev aggressiv over for andre. Man bliver fuldstændig kort i aftrækket. 

(Jesper Berg) 

 

 

Jeg blev lidt irriteret, da jeg fik Bordingprisen som 30-årig. Jeg tænkte, at 

det først skulle være om ti år. Men så kunne jeg godt se, at jeg havde jo 

arbejdet de der 80 timer om ugen, og det er det dobbelte af, hvad andre 

arbejder. På den led passede det meget godt. Når de andre havde arbejdet et år, 

havde jeg arbejdet to. (Jesper Berg) 

 

 

Det med at erkende, at man aldrig bliver færdig, er en stor luksus. Men jeg 

kunne ikke have tænkt mig til det. Jeg skulle mærke det på min egen krop. 

(Jesper Berg) 

	

” 

” 

” 

” 


