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Journalist og rådgiver med ni års erfaring fra Christiansborg. Jeg har fordybet mig i grøn omstilling og energipolitik samt økonomiske og etiske aspekter af den
teknologiske udvikling. Jeg har et bredt netværk blandt
politikere, embedsværk, foreninger og erhvervsliv. Og
så har jeg specialiseret mig i portrætter og fortællinger,
som beskriver komplekse problemstillinger i en konkret
og fascinationsbåren form.

Erhvervserfaring
PROFIL

Jeg har gennem syv år som redaktør for Altingets portaler om forsyningssektoren og digital politik opbygget en unik position i det
danske medielandskab. Jeg analyser med afsæt i ny teknologi de
økonomiske og politiske trends, der præger samfundet på tværs af
sektorielle skel.
Nu er jeg trådt ud i grænselandet mellem journalistik og kommunikation: Her vil jeg hjælpe foreninger og virksomheder med at
stille skarpt på den grønne og digitale omstilling.
Men samtidig er jeg drevet af ambitionen om at komme tættere
på det politiske maskinrum og styrke ministerier og styrelser i arbejdet med at formidle budskaber til offentligheden. Her trækker
jeg på min dybe indsigt i dansk politik og mediernes arbejdsgang.

NOVEMBER 2019 -

Chefrådgiver hos Viegand Maagø. Arbejdsopgaver: Produktion,
salg og udvikling med fokus på grøn og digital omstilling.

JULI 2019 -

Journalistik og kommunikation i Aksiom med fokus på grøn og
digital omstilling. Læs mere på aksiom.nu

JANUAR 2012 - JUNI 2019

JULI 2010 – DECEMBER 2011

Journalist og redaktør på Altinget med speciale i grøn omstilling
og etiske og politiske aspekter af den digitale udvikling. Desuden
har jeg det seneste år gravet mig ned i civilsamfundets betydning
for samfundets udvikling. Jeg er ansvarlig for daglig drift og planlægning samt udvikling af journalistisk profil. Ansvar for udgivelse
og produktion af magasiner. Mødeleder for politiske netværk og
moderation.
Redaktør for Teknologisk Indsigt, Mediehuset Ingeniøren. Teknologisk Indsigt var et betalingsnyhedsbrev udgivet af Mediehuset
Ingeniøren, der adresserede beslutningstagere i det offentlige og

private, der beskæftiger sig med energi-, klima- og miljøforhold.
December 2011 blev Teknologisk Indsigt, som jeg var med til at
starte op, solgt til Altinget.
FEBRUAR 2008 - JULI 2010

Reporter Frederiksborg Amts Avis, Gribskov. Ansvar, alsidighed
og effektivitet er nøgleord på en lokalredaktion, hvor to journalister hver dag skal producere en side i broadsheet samt levere til
hjemmeside, særtillæg og øvrige sektioner. Desuden kræves det, at
journalisten selv fotograferer og layouter, hvilket skærper sansen
både for grafisk udtryk og præcision. Jeg fungerede gennem halvandet år som stedfortrædende tillidsrepræsentant på avisen.

JANUAR 2008

Tilrettelægger på Godt Arbejde, som Danmarks Radio i samarbejde med Arbejdsmiljørådet og Videnscenter for Arbejdsmiljø lancerede i februar 2008. Ansvarlig for research, planlægning, interviews
og redigering af seks videocases samt dele af det øvrige indhold.

DECEMBER 2007

Bachelorprojekt om truslen fra kræftfremkaldende stoffer i hverdagen. Artikelserien dokumenterede og forklarede på baggrund
af dybdeborende research mediernes mangelfulde dækning af
området og dettes betydning for borgerne. Artikler trykt i Tænk og
Weekendavisen.

AUGUST 2006 – JULI 2007

Praktikant på Morgenavisen Jyllands-Posten - herunder redaktionerne København og Indland. Her beskæftigede jeg mig primært
med stofområderne kultur og sundhed, men skrev også en del
featureartikler til weekendaviserne.

FORÅRET 2006

Undervisningsassistent på kurset Medier og Formidling ved Center
for Journalistik, Syddansk Universitet. Arbejdet bestod i at medietræne samt rette opgaver for naturvidenskabelig overbygningsstuderende.

FEBRUAR 2006

Kapitlet ”Manden bag mapperne” til bogen ”Den årvågne ordsamler – En hyldest til Gert Smistrup”, Forlaget Ajour.

Uddannelse
FORÅRET 2017

En uges reportagerejse til Silicon Valley med fokus på teknologiske trends samt effekten af det danske erhvervsstøttesystem.

VINTER 2014

Fem ugers reportagerejse i Norden med fokus på teknologiens
forandring af velfærdssamfundet. Herunder en række portrætter
af teknologiske iværksættere.

EFTERÅRET 2014
FORÅRET 2014
EFTERÅRET 2011

Efteruddannelse i produktion af e-bog ved Bo Sørensen, CFJE.
Efteruddannelse i journalistiske fortællinger ved Zetland.
To måneders kursus i digital journalistik, herunder med særligt
fokus på inddragelse af sociale medier. Foranstaltet af Mediehuset

Ingeniøren.
FORÅRET 2009

Gennemførte efteruddannelseskurset Fotograferende Journalister
I ved Gregers Kirdorf og Jesper Voldgaard, CFJE.

FEBRUAR 2008

Bachelor i journalistik ved Center for Journalistik på Syddansk
Universitet.

EFTERÅRET 2003

To måneders intensivt tyskkursus ved Goethe Instituttet i Berlin.

2002-2003

To beståede semestre på filosofi ved Københavns Universitet.

1997-2000

Sproglig student, Gribskov Gymnasium.

Sproglige kompetencer
Engelsk: Flydende i skrift og tale
Tysk: Flydende i tale og øvet i skrift. Læste 2013 tysk på højeste
niveau (C1) på Studieskolen i København. Har tidligere boet og
arbejdet et år i Tyskland.
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Privat
Jeg er 38 år og opvokset i Gilleleje i Nordsjælland, men bor i dag
i København. Hver anden uge har jeg selskab af min tiårige datter
fra tidligere ægteskab, Ellen.
Tilbringer så meget tid som muligt i sommerhuset få kilometer fra
mit barndomshjem i Gilleleje.
Ellers finder man mig i musikstudiet i soveværelset, på cyklen på
landevejen eller ved havet i waders med en fiskestang i hænderne.

