
Ansøgning til Føljeton 

Hej Oliver, 
 
Mit navn er Amalie Klitgaard. Damen med det store, røde, krøllede hår, som måske drak lidt for mange af jeres øl i 
dag for at dæmpe de nervøse ansigtstrækninger (okay, det var faktisk kun to øl. To og en halv). 
 
Jeg er kun nervøs, når det virkelig gælder - og jeg ved, at det gælder her. Jeg vil rigtig gerne være jeres næste 
praktikant.  
 
For jeg brænder for mere og andet end fortærskede telegramnyheder og forpakkede avissider. Tro mig - jeg er 
blevet slæbt gennem det siden 2015 på SDU's forældede studieprogram, som jeg prøvede at komplementere ved 
at lave alt muligt ved siden af (se CV på min hjemmeside).  
 
Det ér forældet at lave nyheder og fortælle historier som for 10 år siden. Det har jeg på fornemmelsen, idet jeg 
flere gange om måneden underviser folkeskole- og gymnasieelever i de traditionelle medier.  
 
Berlingeren. 18.30'eren. P4'eren. Fanger. Bare. Ikke. 
 
I stedet for vil jeg gerne til det forjættede land, som alle medier taler om. Den digitale journalistik. Her vil jeg 
forsøge at lære dets muligheder og udfordringer bedst muligt at kende. Gerne på skrift. Allerhelst på skrift. På 
skrift med nogen, som også tør bryde rammerne. 
 
Det har I gjort - og jeg tror på, at jeres format virker. Måske rammer det ikke de unge endnu, og måske skal det 
stadig finpudses - men jeg tror på, at det virker. 
 
Hvis I giver mig lov, så får I en praktikant, som vil og brænder for gøre danskerne klogere på hinanden og 
tendenser i samfundet. En praktikant, som tør tage ansvar - hvilket jeg har gjort i et år som chefredaktør for Lixen. 
Som tør fejle - ellers lærer man jo ikke noget. Som kan være ret så rapkæftet (jeg ville seriøst ikke kunne fungere 
optimalt i en hierarkisk, feudalistisk medievirksomhedsstruktur. Eller måske. Men jeg ville brænde nallerne). Og så 
er jeg fyldt med gode idéer.  
 
Giv mig et kald på 23307767, så kan jeg starte med at pitche 3 for jer. En dansk - hvordan rengøringsbranchen 
konsekvent qua deres opbygning omgås overenskomsten på området. En udenlandsk - hvordan de litauiske unge 
flygter fra Litauen (læs Rusland) til Danmark. En speciel - hvordan den danske psytrancekultur boomer og dermed 
unges MDMA-forbrug. 
 
Men I må også gerne ringe for at en snak og en sludder. Det er vi jyder jo så gode til. 
 
Mange venlige hilsener 
 
Amalie Klitgaard 

 


