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Luther, lyse boller og historier, der rækker længere end til Rødby 

Shanghai forsvandt med 300 kilometer i timen. Århundreders historie om handel, 

opium og vestlig dominans gled ud af øjenkrogen. En uniformeret togdame tilbød 

agurkechips til 40 yuan, og vi var videre.    

Selvom jeg mest af alt bare sad på mit sæde den dag, var det en af de bedste på 

hele turen. For her fik jeg to af de ting, jeg elsker allermest: tid til at læse og 

smagen af den første mundfuld luft, når man ankommer til et helt nyt sted.  

Det, jeg fik den dag ombord på et kinesisk bullet train, ønsker jeg at give til 

Politikens læsere: velskreven viden og oplevelsen af at komme nye steder hen.  

Min lidenskab for 1900-talshistorie, The Atlantics features, Kingos salmer og nicheblogs om Asien, filosofi og 

litteratur inspirer mig til historier fulde af indsigt og perspektiv på en verden, der går længere end til Rødby. 
For eksempel beskrev jeg, hvorfor den russiske middelklasse elsker franske vine og danske juletræer i en 

baggrundsartikel til Danmark Søndag. Ved at tage læseren med på reportager til fjerne himmelstrøg og om på 

bagsiden af de steder, vi altid ser fra facaden, vil jeg bruge sproget til at give oplevelser, man kan mærke helt 

ned i maven. På min rejse til Kina skrev jeg for eksempel en reportage til Fyens Stiftstidende om Kinas ældre, der 

føler sig tilovers i samfundet, men holder sammen under platantræerne til daglig, maoistisk morgengymnastik.  

Selvom jeg elsker at suse afsted med 300 kilometer i timen og stå ud på perronen i helt nyt territorium, er jeg en 

kvinde, der ved, hvorfra min verden går. Jeg er hverken Obama- eller Emma Holten-fan, jeg spiser gerne både 

lyse boller og røde bøffer, og så har jeg begge ben solidt plantet i den lutherske muld, jeg er vokset op i. Dermed 

er jeg måske ikke den oplagte Politiken-pige. Men min oplevelse er, at Politiken først og fremmest holder den 

publicistiske fane højt og er et sted, hvor der stilles kritiske spørgsmål til både Villy Søvndal og Mads 

Lundby Hansen. Og dét har jeg stor respekt for.  

Derfor håber jeg på at blive praktikant på Hørups og Brandes oplysningsorgan og skrive mig ind i hovederne og 

hjerterne hos Danmarks mest kultiverede læsere.   

Jeg har tre idéer til historier, jeg gerne vil skrive på Politiken: 

Forbrug/miljø: ’Hvornår bliver din smartphone økologisk?’ 

Det er paradoksalt, at mange medlemmer af speltsegmentet går op i økologi og etik, når det gælder mad – og 

måske tøj –, men samtidig køber IPhones og Macs, der gemmer på en tvivlsom supply chain. Hvorfor lægger vi 

som forbrugere ikke mere pres på tech-producenterne? Jeg vil følge en øko-kvinde, der skal købe mobiltelefon og 

tage læseren med i hendes overvejelser om funktionalitet, økonomi og etik. Desuden vil jeg tale med 

organisationen Ethical Consumer (UK), en livsstilsekspert og en CSR-ekspert for at finde ud af, hvordan og 

hvornår etisk elektronik vil fænge og sælge.  

Uddannelse/samfund: ’Angsthåndtering er det nye fag på skoleskemaet’  

Hvert 10. barn lider af angst, og flere skoler har taget behandlingsforløbet Cool Kids til sig. Skoler laver også 

skilsmissegrupper og sorggrupper. Vi lever i et behandlersamfund, men er det skolens opgave at lære børn at 

håndtere sorg, angst og familieknas, lige så vel som skolen skal lære børn at læse? Jeg vil tale med skoleledere, 

stifterne af Cool Kids-programmet samt undervisningsministeren og undervisningsordførere.  

Udland/miljø: ’Er diktatorerne vor tids miljøaktivister?’ 

Forurening ved Vietnams kyster forhindrer lokalbefolkningen i at fiske og tvinger den kommunistiske regering til 

at handle. Mens smoggen kvæler både høj og lav i Riget i Midten, har Kinas leder Xi Jinping gjort et renere miljø 

til en del af sit brand, ”Den kinesiske drøm”. Alt imens vinder populistiske politikere frem i Vesten med partier, 

som støtter traditionelle industrier som kul og olie. Er det diktatorerne, der skal redde vores planet?  

Venlig hilsen,  

Katrine Vigilius – 81619558 

 

Jeg søger praktik i 12 måneder 
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CV 

 

Erhvervserfaring 

Studentermedhjælper  
- Nørgård Mikkelsen 

Maj 2016 - (nuværende) 
____________________________ 

Freelanceskribent 
- Fyens Stiftstidende 

Okt. 2015 - dec. 2016 
_______________________ 

Underviser 
- TalentCampDK 

Sep. 2015 - (nuværende) 
________________________________ 

Studentermedhjælper på 
forskningsprojekt om web-tv 
(Fokus: Børsen Play og 
VG.no) 
- Syddansk Universitet 

Jan. 2016 
_______________________ 

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 
 

 

Se produktioner, næste side: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


