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Ud af journalistboblen og ind i de hårde tacklinger  

Jeg har altid blå mærker på benene. Sådan er det, når man dyrker 

kontaktsport. På fodboldbanen går jeg all in, og som journalist styrer jeg 

heller ikke uden om konfrontationer og knubs. Jeg vil have nogle kilometer i 

benene og stærke historier i kassen. Og jeg håber, at de historier næste år 

kommer til at stå på JPs sider.  

Som journalist har jeg spillet både på hjemme- og udebane. I 2015 rejste 

jeg på egen hånd til Sydkorea, hvor jeg besøgte Hyundais skibsværft i Busan, 

Gangnam-kvarteret i Seoul og den demilitariserede zone ved grænsen til Kim 

Jong-Uns atomstat. Herfra skrev jeg en reportage og baggrundsartikel til 

Kristeligt Dagblad om det sorte marked i Nordkorea. For et år siden besøgte jeg Riget i Midten, hvor jeg 

både udforskede Hong Kongs financial district, Shanghais The Bund, spiste middag med journalister fra 

Xinhua, Kinas største nyhedsbureau, og skrev en feature om Kinas aldrende befolkning og deres begejstring 

for maoistisk morgengymnastik til Fyens Stiftstidende.  

Mit udsyn rækker altså længere end til Rødby, ligesom mit netværk spænder fra Sydney til Kansas og fra 

Gilleleje til Videbæk. 

Både på ude- og hjemmebane går jeg højt op i at komme ud af journalistboblen og være sammen med 

almindelige mennesker. Det kan være min 80-årige veninde, Nina fra Græsted, som jeg hjælper med mobil 

og iPad, mens hun holder mig opdateret om de seneste udviklinger i Badehotellet; min fodboldtræner, der 

sælger nedløbsrør og er træt af østarbejdere og folk, der hedder Muhammed; min ven, der elsker flygtninge 

og genbrugstøj og hader Inger Støjberg eller min kinesiske veninde, der har læst på CBS og arbejder for 

McKinsey. Det giver mig en føling med de mennesker, jeg skriver til og om samt en mangfoldighed af 

idéer, hvoraf I kan læse nogle af dem på næste side. 

Desuden finder jeg inspiration ved at læse Joe Kleins analyser af amerikansk politik i Time, Fortunes 

portrætter af Jack Ma, Jeff Besos og Howard Schultz og The Economists briefings om automatisering, 

fransk populisme og Canadas tiltrækningskraft i en Trump-tid. Og så følger jeg en række nicheblogs og 

nyhedsbreve om tendenser, der former vores fremtid – fra landbrug og forskning til kinesisk politik.  

Som praktikant på JP kan jeg spille mange positioner på banen. Jeg kan skrive kort, klart og 

målgruppeorienteret, som jeg gør i mit studiejob hos kommunikationsbureauet Nørgård Mikkelsen. Her laver 

jeg blogindlæg og nyhedsbreve om retail, forbrugeradfærd og teknologi. Men jeg kan også lave lækkerier 

med sprog og fortælleform, som da jeg i december skrev en feature til Danmark Søndag om eksport af 

danske nordmannsgraner til den russiske middelklasse. Jeg er ikke bange for at lave mit knoklearbejde, 

som da jeg læste utallige rapporter, artikler og bogkapitler i mit researcharbejde til artiklerne ’Det Fifaske 

forår’ og ’Diktatorernes Fodboldgejst’ om sport og korruption til Fyens Stiftstidende. Desuden er jeg skarp 

til at se på en case, en undersøgelse eller en pressemeddelelse og spotte, om der er potentiale til en 

historie, som kan fortælles klart og konkret, men samtidig bidrage til den generelle samfundsdebat.  

Journalistik og fodbold er kontaktsport. Den eneste måde, hvorpå man bliver bedre er ved at gå ud og 

møde udfordringerne – kilderne, feedbacken, nye stofområder. Jeg håber at kunne blive en del af holdet på 

JP og gå ind i kampen om den gode historie hver eneste dag på hele Danmarks avis.  

Venlig hilsen, 

Katrine Vigilius 

Ring eller skriv – hvis I vil vide mere - på: 81619558 

 

Jeg søger praktik i 12 måneder 
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Her er fire idéer til historier, jeg gerne vil lave på JP: 

1. Indland/sundhed ’Patienter og penge bliver tabt mellem to stole’ 

Hospitalsindlæggelser er rekord-korte. Derfor skal kommunerne hurtigt være klar til at påbegynde 

genoptræning. Men en Gallup-undersøgelse fra januar viser, at kun knap en tredjedel af kommunerne 

overholder kravet om at tilbyde genoptræning inden for en uge. Jeg har kontakt med en case, der oplevede 

selv at skulle opsøge privat genoptræning efter endt indlæggelse, fordi han blev tabt i systemet mellem 

udskrivelsen fra hospitalet og det forsinkede genoptræningsforløb i kommunen.  

Jeg vil tale med en eller flere cases samt finde ud af, hvor meget en genindlæggelse koster i modsætning til 

en vellykket genoptræning. Jeg vil tale med Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Danske 

Fysioterapeuter og Sundhedsministeren eller Ældreministeren, og finde ud af, om der bliver gjort noget for at 

rette op på problemet. Jeg vil desuden se på kommuner, der klarer samspillet mellem indlæggelse og 

genoptræning godt, fx Aalborg Kommune og Hørsholm Kommune.  

2. Erhverv/retail/digitalisering: ’Butikken, der slår din skærm’ 

Butiksstrøget er hjertet i mange store og mellemstore danske byer. Men Danmark er andenbedst i EU til at 

handle online, og det truer de fysiske butikker. Jeg vil tale med retailere, der går nye veje for at geopfinde in-

store oplevelsen, fx hudplejebrandet Aesop, der ikke har to ens butikker, det aarhusianske marketing-firma 

Playground Marketing, der laver digitale installationer, som optimerer in-store-oplevelsen, eller retailere, 

som Matas, der bruger omnichannel innovativt. Og så vil jeg undersøge om de nye tiltag veksler til øget 

forbrug og omsætning. 

3. Indland/uddannelse ’Udenlandske studerende laver dagpengefidus’ 

Når udenlandske studerende læser i Danmark, kan de melde sig ind i en A-kasse og derfor modtage 

dagpenge efter endt studium. Jeg har personligt hørt følgende fra bekendte udenlandske studerende i 

Danmark: 

”Når man er færdig, bliver man her lige i et år på dagpenge, og så tager man hjem igen.” 

”Jeg tjener mere ved at være på dagpenge i Danmark end min mor, der er engelsklærer på en skole i 

Letland.” 

”En af mine venner modtager dagpenge i Danmark og har adresse her, men han bor egentlig i Spanien. Der 

kan han også få mere for pengene.” 

Jeg vil: 

- forsøge at finde tal for, hvor mange udenlandske studerende, der er på dagpenge og hvor mange af 

dem, der kommer i job  

- udregne hvor mange penge, der reelt bruges på dagpenge til udenlandske studerende, der ikke 

kommer i arbejde og sammenligne med, hvad de penge ellers kunne have købt af fx investering i 

uddannelse og forskning, infrastruktur eller ældrepleje 

- tale med arbejdsgivere om, hvor mange ansøgninger de får fra udenlandske nyuddannede, og hvad 

der motiverer dem til/forhindrer dem i at ansætte udlændinge 

- se på, hvor mange udenlandske færdiguddannede, der er i gang med danskundervisning, og hvor 

mange der er på dagpenge uden at tage danskundervisning 

 

4. Sport/E-sport: ’FIFAs danske undersåtter går i 6. klasse.’ 

Electronics Arts Inc.(EA), der bl.a. producerer PlayStation-spillet FIFA, havde 4.4 milliarder i indtægter i det 

seneste regnskabsår. FIFA er stort i Danmark og danske August ”Agge” Rosenmeier vandt VM i FIFA i 

2014 og 2016. Jeg vil undersøge dette kæmpehit fra flere forskellige vinkler: 
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1. Spillerne. Hvor meget tid bruger danske unge i gennemsnit på FIFA? Er man udenfor socialt, hvis 

man ikke spiller FIFA?  

2. Kognitivt. Kan lærere mærke, at de elever, der spiller FIFA, er bedre til engelsk? Kan eksperter 

fortælle, om andre kognitive evner bliver styrket? 

3. Forældrene. Er FIFA et velkomment alternativ til skydespil? Har nogle familier økonomiske 

problemer med at skulle købe den nye FIFA-udgave hvert år? 

4. Business. Jeg vil se på EAs forretningsmodel for FIFA og på, hvordan de markedsfører sig selv 

blandt danske unge. Desuden vil jeg se på, hvor stor indtjeningen er på ekstra produkter som 

Ultimate Team og merchandise. Desuden vil jeg se på konkurrenter til FIFA, fx Konamis Pro 

Evolution Soccer. 

 

 

Se CV, næste side: 
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CV 

Erhvervserfaring 

Studentermedhjælper 

 - Nørgård Mikkelsen 

Maj 2016 - (nuværende) 
____________________________ 

Freelanceskribent 

- Fyens Stiftstidende 

Okt. 2015 - dec. 2016 
_______________________ 

Underviser 

- TalentCampDK 

Sep. 2015 - (nuværende) 
 

_______________________ 

Hovedtutor, økonomi- og 

køkkenansvarlig 

- Syddansk Universitet 

Feb. 2016 - sep. 2017 
______________________________ 
 

Lærervikar 
- Helsinge Realskole 

Aug. 2013 - juni 2015 

 

 

 

 

 

  

Uddannelse 

B.A. Jour. 

- Syddansk Universitet 

Juni 2015 - (nuværende) 

________________________ 

International Baccalaureate, 

(IB) 

- Birkerød gymnasium 

Aug. 2011 - juni 2013 
_________________________________ 

Sophomore 

- Trinity Academy, Wichita, 

Kansas 

Aug. 2010 - maj 2011 
_________________________________ 

Sædding Efterskole 

Aug. 2009 - juni 2010 

9. klasse 
_______________________ 

Alme Kristne Friskole 

Aug. 2001 - juni 2009 

1.-8. klasse 
________________________ 

Smørum Friskole 

Aug. 2000 - juni 2001 

Børnehaveklasse 

 
Hjemmeside: 

katrinevigilius.dk 

Andet 

Fodboldspiller 

- B1913 Dame Senior 

Okt. 2015 - (nuværende) 
_____________________________ 

Bestyrelsesmedlem 

- Kredsen af 

journaliststuderende Odense 

(KaJO) 

Nov. 2016 -(nuværende) 

________________________ 

Kasserer 

- Kredsen af 

journaliststuderende Odense 

(KaJO) 

Nov. 2015 - nov. 2016 

_________________________________ 

Volontør 

- Københavnerkirken 

Aug. 2013 - jun. 2014 

 

 

  

 


