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Jeg famler efter fjernbetjeningen i mørket. Det er morgen, og inden jeg rigtig får øjne, vågner mine 

ører til Louise Wolff’s velkendte stemme. Som et visuelt stikord – nu skal jeg vågne. Go’ morgen 

Danmark starter med et lille sjovt indslag om nogle ”abekatte” der er sluppet løs fra en zoo i Jylland. 

Jeg griner, mens jeg får øjne. Efter badet når jeg lige at fange den seriøse tone i det dagsaktuelle 

indslag om tro. ”Hm, skal tro virkelig koste penge?”. Imens jeg synker den sidste skefuld med 

havregryn, sidder jeg med i sofaen ved siden af Louise og hendes gæst, Arne, der er blind og alligevel 

har gennemført Artic Circle Race. Jeg tørrer en tåre væk, og skynder mig ud af døren med et smil på 

læben. 

Det er det, Go’ morgen Danmark kan. Midt i en travl morgen ledes seeren sikkert igennem 

nyhedslabyrinten og ud på den anden side. Indslagene taler til alle de forskellige personligheder, vi 

rummer. Et til den sjove. Et til den seriøse. Et til den følsomme. Det er aktuelt, det er væsentligt, men 

vigtigst af alt er det varieret. Men selvom Louise Wolff og hendes medværter gør det godt, skal store 

dele af æren gå til de menneskelige tandhjul, der knokler bag kulissen for at holde maskinen kørende 

hver morgen. Det maskineri, vil jeg gerne være en del af! 

Da jeg cykler ud af indkørslen er jeg ikke længere i Odense på vej til skole. I stedet er jeg på vej ned 

ad Valby Langgade og ind til hovedkvarteret, der vogtes af den stolte isbjørn. Nordisk Film. Fra jeg 

står ude foran hegnet til jeg går derfra igen, er min fornemmeste opgave at knokle for, at alle seere 

får den samme oplevelse, som jeg gør hver morgen. Men jeg ved, det kræver hårdt arbejde. 

Programmet skal bygges op af indslag, der hver især udfylder deres bestemte plads i fladen. I 

isbjørnens univers er det isblokke. Isblokkene skal i sidste ende bygges sammen til en varm, behagelig 

og funktionel iglo, hvor hver eneste blok er vigtig for igloens fundament. Falder en blok pludselig- og 

uventet – fra hinanden, løber jeg endnu stærkere for, at den enten kan blive lappet sammen eller 

erstattet med en ny, frisk isblok. Emner som nyheder, aktualitet, underholdning, livsstil og portrætter 

udgør de vigtigste værktøjer til at bygge den fuldendte iglo. De værktøjer bruges af passionerede, 

ambitiøse og hårdtarbejdende journalister. De arbejder hver dag på at gøre blokkene i igloen endnu 

skarpere, så de passer så godt sammen som muligt. Hvis det går helt galt, er Isbjørnens traditionsrige 

fremtoning og troværdighed med til at redde igloens omdømme, men det kommer aldrig så langt. 

Det må det ikke. Det tillader journalisterne ikke. 

På vej hjem er jeg i godt humør. Det lykkedes. Pludselig er jeg igen tilbage i Odense, lige tidsnok til at 

nå at se, hvad Jes Dorph har på menuen til mig. Sikke en drømmedag.  

Jeg kan slet ikke vente med at blive en del af det hold, der får lov til at sige Go’ morgen og Go’ aften 

til hele Danmark. Det er et privilegie, jeg vil sætte en ære i at få. Det er et skulderklap, jeg næsten 

ikke har turdet drømme om. Det er et løfte, jeg ikke kan vente med at give jer.  

Vi ses kl. 14  
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ERHVERVSERFARING:  

Maj 2015 – nu: 
Faglig vejleder ved Center for Journalistik, Syddansk Universitet 
 
Januar og februar 2016: 
Oplægsholder ved Uddannelser uden grænser og Åbent hus på SDU 
 
December 2014 - december 2015: 
Koordinerende hovedtutor ved Center for Journalistik, Syddansk Universitet 
 
December 2014 - maj 2015: 
Vært på Fordomspanelet 2.0, Beton TV, Syddansk Universitet 
 
Januar 2015 - maj 2015: 
Freelanceskribent på Sjællandske Medier, Sporten 
 
September 2011 - September 2014: 
Skiftmanager på McDonald's Valby og Slagelse 
  
KURSER: 
 
Studentervejlederuddannelsen v. Trine Fenger, AC Fuldmægtig ved SDU’s vejledningscenter 
 
Konflikthåndtering og persontyper v. Mads Lønnerup, Chefkonsulent & Partner hos Supplement AS 

UDDANNELSE: 

August 2014 – nu: 
BA i Journalistik, SDU 
 
August 2012 - juni 2014: 
BA i Medievidenskab, SDU 
 
Marts 2012- april 2012: 
Vallekilde Højskole, Journalistdrømme 
 
August 2007 - juni 2010: 
Samfundsfaglig student, Slagelse Gymnasium  

KOMPETENCER: 

- Klassisk vj kamera – Panasonic 171 
- Mp3/radiooptager – Roland R05 
- Adobe Premier Pro 
- Avid Media Composer 
- Hindenburg 
- Dalet 
- kodning i HTML og CSS 
- Kørekort B 
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