
Refleksionsrapport

Camilla Thorsø Lund
Opgave: Ud i byen, d. 6/10 – 13/10 2011

Kildesøgning

Da jeg var på mit reportagested i Aarhus den første dag, gik meget af dagen med observationer. Jeg 
var meget passiv, og havde svært ved at kontakte kilder. Jeg følte, at jeg trængte mig på. Jeg 
forsøgte mig med en ansat i Den Gamle By, og hun var hurtig til at fortælle mig, at når jeg kom i et  
presseærinde, så skulle jeg henvende mig til presseafdelingen før hun måtte udtale sig. Det blev jeg 
meget overrasket over, og havde slet ikke gjort mig tanker om, at jeg først skulle kontakte 
presseafdelingen. På det tidspunkt følte jeg mig meget presset, fordi jeg var afhængig af en ansat i  
Den Gamle By som primærkilde til min historie.

Dagen efter fik jeg fat på dem, og fik også hurtig kontakt til Anne Cathrine Lorentzen, som 
heldigvis havde tid til mig samme eftermiddag. Der følte jeg mig ret heldig, og har helt sikkert lært  
meget af den episode, som jeg senere kan tage med mig videre. 

Primærkilde:

Kunst- og arkitekturhistoriker Anne Cathrine Lorentzen 
Ansat ved den gamle by og arbejder med projektet ”Den Moderne By”
acl@dengamleby.dk
Telefonnummer: 41 85 07 03

Jeg håbede på at få fat på projektlederen på Projekt Den Moderne By, Lisbeth Skjernov, men hun 
var travlt optaget om onsdagen, og kunne ikke finde tid til et møde med mig. Hun sendte mig videre 
til sin kollega Anne Cathrine Lorentzen, der primært arbejder med at indrette lejlighederne i den  
moderne bydel, men kunne til mit held fortælle om hele projektet. Så alt i alt var hun en meget  
brugbar og hjælpsom kilde.

Sekundære kilder:

Vibeke Rygaard: 
Hun kom helt tilfældigt forbi under mit interview med Anne Cathrine Lorentzen i Den Gamle By,  
hvorfor jeg kun fik stillet hende få spørgsmål og ikke fik nogen kontaktoplysninger på hende. 
Havde jeg været forberedt på det, ville jeg gerne have talt noget mere med hende, men jeg var rigtig 
glad for de kommentarer hun kom med, og de var meget brugbare i min artikel. 

Lars Jacobsen. 
Ansat som tømrersvend i Den Gamle By. Jeg fangede ham nede på byggepladsen efter at have stået 
der længe, og jeg nåede kun ca. et minuts interview med ham, og derfor nåede jeg heller ikke at få 
fat på nogen af hans kontaktinformationer. På dette link http://www.dengamleby.dk/int/person.htm 
findes han på listen over tømreransatte i Den Gamle By. 

Coaching og feedback 

Coaching virkede rigtig godt for mig, specielt ift. at være specifik med min vinkel og ikke favne for 
bredt. Min makker og jeg ringede sammen både tirsdag aften og onsdag aften, og vi var begge to 
gode til både at coachet og blive coachet. Måske kom der lidt for mange gode råd ind i mellem, men 
alt i alt virkede det rigtig godt for mig i min arbejdsproces. Feedbacken hjalp mig meget, fordi jeg 
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på det tidspunkt følte, at jeg havde stirret mig blind på min egen artikel, og jeg havde svært ved at  
skære det overflødige væk. Der kunne min makker bedre se, hvad der kunne undværes i artiklen, og 
jeg endte med at blive meget tilfreds med resultatet. Jeg kunne bruge rigtig mange af de ting, jeg fik  
at vide under feedback, og derfor var det også en meget positiv oplevelse for mig. 

Opsummering

Der gik lang tid i forløbet, før jeg kunne se min artikel for mig, og det skyldtes specielt at jeg var 
sen til at få mine interviews i hus. Det skyldtes bl.a. at jeg ikke var opmærksom kontakt gennem 
presseafdelingen, men nok mest af alt pga. min egen passivitet i forhold til at kontakte kilder.  
Heldigvis endte det med en positiv oplevelse, og den vil jeg uden tvivl tage med mig til næste 
opgave. 

Ting, jeg kan tage med til næste opgave, og som kunne have været bedre denne gang: 
– Vær ikke bange for at kontakte kilder, oftest vil de gerne komme med en kommentar. Husk 

at få kontaktinformationer med fra kilderne. 
– Vær opmærksom på, at større virksomheder e.lign. kan have presseafdelinger, som skal 

kontaktes (i god tid) inden du skal bruge interviewet
– Gå ikke i panik, hvis du ikke fra start er lagt fast på din vinkel. Det skal nok komme!


