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Lampefusk, lakridstrylleri og dem, der får hjulene til at dreje 

Der er dem, der går hele vejen fra Hvidovre til forsiden af Harvard 

Business Review; dem, der går forrest som boss i Danmarks største 

forsikringsselskab og samtidig hjælper kvinder i Zimbabwe; dem, der 

koger lakrids i et baglokale på Bornholm og veksler dem til en global 

milliardforretning.  

Der er også dem, der laver flotte lamper, men også lidt for flotte 

regnskaber. Og dem, der sælger sportstøj, men selv spiller usportsligt på de 

tyrkiske breddegrader.  

Fællesnævneren for disse aktører er, at de ikke sidder på bænken. De gør noget. Noget der påvirker en 

bundlinje, en virksomhed, en række stakeholders. I sidste ende samfundet og Danmark – på godt og ondt.  

De skaber de historier, som Børsen er båret af. Og det er de mennesker og deres aftryk, jeg gerne vil skrive 

om.  

Jeg begyndte at interessere mig for erhvervsjournalistik, da en ven og journalistkollega for snart to år siden 

viste mig rundt på Børsen. Der var noget, der pirrede min nysgerrighed. Hvad var det for en skjult verden af 

røde og sorte tal, kurser og konjunkturer, CEOs, CFOs og C-jeg ved ikke hvad, der blev skriblet om på de 

ryddelige sorte skriveborde?  

Jeg begyndte at læse The Economist, Fortune Magazine, erhvervssektionerne i de store dagblade og 

Børsen. Da vi fik økonomi på journaliststudiet, slugte jeg vores lærebog fra ende til anden. Jeg købte en 

notesbog, hvor jeg skriver ord ned, som jeg ikke forstår: ’volatilitet’, ’value-aktier’, ’hedgefunds’. Jeg har 

hentet Millionærklubben ned i min podcast-app og lytter til aktiesnak, når jeg cykler til uni om morgenen. 

Og så har jeg lavet en liste med alle C20-selskaber, hvad de laver, og hvem deres CEOs er. Så dem kan jeg 

nu. 

Det, jeg har fundet ud af, er, at det ikke bare er sorte og røde tal, kurser og konjunkturer. Tallene er et spejl af 

almindelige menneskers adfærd, politiske vinde og verdens gang. Nyhedsjournalistikken viser ét lag af 

virkeligheden. Erhvervsjournalistikken går skridtet videre – bagved facaden og ind i den verden, der får 

hjulene til at dreje rundt.  

Jeg vil gerne på Børsen for at skrive kritisk og nuanceret om dén verden og de mennesker, der skaber den. 

Jeg kan skrive kort, klart og målgruppeorienteret, som jeg gør i mit studiejob hos Nørgård Mikkelsen, hvor 

jeg skriver blogindlæg og nyhedsbreve om retail, forbrugeradfærd og teknologi. Jeg kan også skrive langt, 

som da jeg i december skrev en feature til Danmark Søndag om eksport af danske nordmannsgraner til den 

russiske middelklasse. 

Desuden er jeg en arbejdsbi, initiativrig og så møder jeg altid velforberedt op.  

Jeg tror, Børsen er et praktiksted, hvor jeg hver morgen vil glæde mig til at møde ind og knokle sammen 

med resten af holdet, snakke over frokosten og drikke fyraftensøl på Trykbar. Og så vil jeg utroligt gerne 

være der, når Børsen tager fodboldpokalen tilbage fra Watch Medier.  

Der er dem, der går hele vejen fra Hvidovre til forsiden af Harvard Business Review. Jeg vil enormt gerne 

gå fra universitets teoretiske verden til en herlig og hektisk hverdag på Møntergade og helt inde ved pulsen 

af det danske erhvervsliv. Derfor er Børsen min førsteprioritet.  

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 

 
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 

 

 


