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Ekstra Bladet 

Du matchede med Ekstra Bladet 

En uge siden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil gerne slå én ting fast: Jeg er på udkig efter et fast forhold. Jeg er ikke 

til de der one night stands.  Jeg har oplevet mine morgener i fugtige 

tomandstelte med mudder op til anklerne på Roskilde. Den tid er forbi.  

 

Jeg vil tale med dem, der bliver talt om. Jeg vil tale med Nichlas Hauge, der 

bliver diskrimineret. Jeg vil tale med Morten Messerschmidt om EU-

sjuskeriet. Og jeg vil tale med escortchaufføren, Lucca. Jeg vil tale med 

alle, hvis det er en historie. Jeg vil være en del af den helt specielle 

stemning, der er hos dig. 

Hos dig skal der leveres skarpe nyheder. Og jeg leverer hver gang. Jeg vil 

jagte den gode nyhed. Hver dag vil jeg gå hjem fra arbejde og føle, at jeg 

er blevet en lille smule klogere, end jeg var for 10 timer siden. Jeg vil lave 

nyheder, der præger samtalerne ved middagsbordet. Jeg vil opleve din 

breaking-mode. Jeg mangler dog din rutine og din forståelse for den 

branche, jeg så gerne vil være en del af. Derfor vil vi være et godt match.  

Jo. Jeg datede din kusine, Ekstra Bladet Sport, i fire år. Jeg lærte at skrive 

kreativt, analysere og vinkle i samme sekund, som jeg oplevede det. Jeg 

lærte, hvor vigtigt det er, at vi lytter til brugerne. Vi skal fortsat have fokus 

på brugerinddragelse og interaktion med læserne. De skal føle, at de er 

medbestemmende. 

Lidt et mærkeligt spørgsmål at stille på Tinder. Men det er nødvendigt, at 

man tænker i kreative baner og inkorporerer digitale elementer.   

På fjerde semester opdagede jeg en stor glæde ved at producere til den 

digitale platform. Det gav en fantastisk fornemmelse, når man kunne 

læse om en historie, mens Jørgen Rasmussen på 80 år med rusten 

stemme fortalte om den og skraldlo. Netop multimedielle fortællinger er 

noget, jeg håber, at jeg skal producere med dig.  

Igennem fire år har jeg lært din familie at kende, og det har kun givet mig 

en større indsigt og lyst til at være endnu tættere knyttet til dig.  

Fedt! Du kan fange mig i Vandrehallen på Journalisthøjskolen klokken 

13.30. Så står jeg og venter på dig. Ellers kan du ringe på 26 39 80 64. Du 

kan læse om mine ideer på den følgende side.  

Hvorfor tror du, at vi ville være et godt 

match? 

 

Hvordan har du det med at skulle 

konfrontere personer i en svær situation? 

 

Har jeg ikke mødt dig før? 

 

Hvad er dit syn på den teknologiske udvikling 

og digitaliseringen af journalistikken? 

 

Det lyder godt. Jeg vil gerne på date med dig. 

Har du nogen ideer til, hvad vi skal lave? 

 

http://www.madsgordon.dk/
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Erhvervserfaring: 

Journalist, Odense Film Festival (2016) 

- Jeg stod for det daglige nyhedsbrev, hvor jeg producerede 
reportager, portrætter og nyhedsartikler. 

Liveskribent for Ekstra Bladet (2012 – 2016) 

 - Via kreativ formidling opdaterer jeg læsere om formel 1, tennis  

og fodbold. 

Bestyrelsesmedlem i KaJO (2015-) 

 - Jeg har diskuteret politiske tiltag, praktikordninger og 

 hvad vi skal have og spise til generalforsamlinger. 

Og ideer siger du? Ja, jeg har to ting, som kunne være 

interessante at undersøge! 

1. Her finder du de fedeste politifolk 

En medspiller fra mit fodboldhold fortalte mig, hvordan de 

fysiske krav var blevet afskaffet hos falck-reddere og 

politifolk, når de var færdiguddannet. Der er fysiske 

optagelseskrav, men på grund af de seneste restriktioner 

er disse krav ikke længere noget, man har tid til at teste 

løbende, når de er færdiguddannet. Derfor: Bliver politiet 

federe, når de er færdiguddannet? Og går det udover 

arbejdet? 

2. Så mange penge snyder danskerne Skat for 

I slutningen af april bugner folks lommer af penge, de har 

fået fra skat. Især befordringsfradraget er givende for den 

danske befolkning. Men hvor mange penge udbetaler Skat 

hvert år i kørselsfradrag? Og hvem holder regnskab på 

vegne af borgerne? Jeg ved, at jeg runder op, når jeg ikke 

kan de eksakte dage eller kilometer. Og jeg er nok ikke den 

eneste. 

 

http://www.madsgordon.dk/
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Praktikant på Viborg Stifts Folkeblad (2012) 

 - Her skrev jeg om cykelmekanikere og forsamlingshuse.  

Derudover lavede jeg min egen serie med fem portrætter,  

hvor én af dem blev en forsideshistorie. 

Skribent på Vig's festivalsavis (2012) 

Journaliststuderende på Vallekilde Højskole (2011) 

 - I løbet af tre måneder fik jeg publiceret artikler i Politiken  

og det hedengangne 24 Timer. 

 

http://www.madsgordon.dk/

