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Kommunikationsansvarlig
Hvor: SLA A/S
Hvornår: 01.2011 - nu

Har som kommunikationsansvarlig ansvaret for al virk-
somhedens kommunikation, lige fra international og 
national public relations, pressestrategi, web og tekst-
skrivning til akkvisition, forretningsudvikling og konkur-
rencer. 

Bidrager til danske, europæiske og kinesiske magasiner 
med tekster, artikler og interviews om virksomheden. 
Har sørget for en 60% stigning i positiv omtale af virk-
somheden i danske medier. Har som det sidste sikret 
tegnestuen en større byudviklingsopgave i Göteborg 
foran 84 andre, ledende arkitektfirmaer fra hele verden.

Reference
Lene Dammand Lund

Adm. direktør
SLA

ldl@sla.dk

Ejer
Hvor: Another Word Office
Hvornår: 07.2008 - nu

Har som selvstændig journalist, tekstforfatter og kom-
munikationskonsulent løst en bred række kommunika-
tionsopgaver for New Deals Kommunikation (ved Ras-
mus Jønsson & Michael Jeppesen) og webbureauet BEE3 
for klienter som Kulturministeriet,  COP 15 Kreativ,  Ven-
stre, Roskilde Festival og Livslinjen. 

Fra februar til juli 2009 freelance korrespondent i Madrid 
for Dagbladet Information, hvor jeg skrev om emner som 
tyrefægtning, flamenco og spansk subkultur.

Løser pt opgaver som ghost writer for Christian Have på 
flere bog- og artikelprojekter om kulturkommunikation.

Referencer
Christian Have

Kreativ direktør
Have Kommunikation

mail@have.dk

Michael Jeppesen
Partner

New Deals
michael@newdeals.dk

Rasmus Skjoldan
CEO

 BEE 3
rasmus@mocsystems.

com

Der findes næppe nogen by, 
der lever mere op til fore-
stillingen om det forførende 
Spanien end Sevilla. Med 
sine elegante hombres, 
skønne señoritas og inciter-
ende flamencorytmer er det 
svært ikke at forelske sig i 
byen. Det er ikke for ingent-
ing, at Sevilla er Carmens, 
Don Juans og Figaros by.

Information 3.10.2009

“

CV
Kristoffer Holm Pedersen

Født 2. juli, 1977 – Rønne, Danmark
Istedgade 107, 5.tv
1650 København K

Tlf: 60 80 93 94
Email: krisped@hotmail.com

Sammenfatning
Professionel erfaring
Mere end 7 års erfaring som journalist – heraf 3 år fast på landsdækkende avisredaktioner
3 års erfaring med kommunikationsrådgivning, branding & PR
3 års erfaring som tekstforfatter for offentlige & private kunder, online & print
3 års erfaring med webudvikling i store mediehuse
Siden 2008 forfatter for Politikens Forlag med rejsebogen Turen Går Til Bornholm
Cand.mag. i Kommunikation & Dansk med højeste karakterer fra Københavns Universitet

Tre specialer
Kommunikationsrådgivning (strategi, planlægning, eksekvering, rådgivning, stakeholder relations)
PR (tekstskrivning, pressehåndtering, kampagner, events, debatoplæg, mediedagsorden)
Journalistik (research, interview, tekstskrivning, redigering, udvikling, sociale medier, video og lyd)

Erhvervserfaring
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Journalist
Hvor: Dagbladet Information
Hvornår: 11.2007 - 01.2009

Skrev og redigerede som journalist på Dagbladet In-
formation artikler til avisens webavis. Arrangerede og 
styrede artikelserier, stod for den praktiske udvikling af 
webavisens multimedieindhold og skrev interviews, bag-
grundsartikler, boganmeldelser, kritik osv. 

Arbejdede i tværfeltet mellem almindelig journalistik og 
webmediet og var ankermand for kulturredaktionens ud-
vikling af litteraturstoffet på nettet. Skrev også avisens 
meget besøgte blog ‘EM-Bold’ om EM i fodbold, 2008.

Information vandt i 2009 Danske Dagbladsudgiveres pris 
for ‘Årets Webavis’.

Reference
Nikolai Thyssen

Chef for Nye Medier
Information

nt@information.dk

Forfatter
Hvor: Politikens Forlag
Hvornår: 08.2008 - nu

Planlagde, researchede og skrev på to en halv måned 
den nye udgave af den populære rejsebog ‘Turen Går Til 
Bornholm’ – mens jeg skrev mit speciale på universitetet 
færdigt.

Bogen er i april 2011 udkommet i tredje oplag i over 
15.000 eksemplarer, hvilket gør den til Politikens bedst 
sælgende rejsebog om de danske regioner.

Bogen fik desuden 5 ud af 6 stjerner i anmeldelsen af 
Dagbladenes Bureau den 23.7.2009

Referencer
Thomas Linder Brox

Digital Chef
Politikens Rejsebøger

Thomas.L.Brox@pol.dk

Tak for guiden! Jeg aner intet om fodbold 
og om det er VM, EM eller hvad det er og 
hvem der spiller. Men efter at have læst 
bloggen igår, stak jeg lige hovedet rundt 
om hjørnet til tre mandlige kollegaer og 
sagde: Nå, tror I ikke, tyrkerne får prikket 
kuglen ind bag Lehmann i forlænget 
spilletid i aften? De røg op af stolene og 
begyndte at forklare og fortælle, uden 
jeg forstod et ord. Det var ligesom, hvis 
man kan en enkelt sætning på et fremmed 
sprog og folk så begynder at fortælle én 
en hel masse, man ikke fatter en brik af.

Læserkommentar til bloggen
‘EM-Bold’ 26.6.2008

“

Kommunikationsansvarlig
Hvor: CO2PENHAGEN
Hvornår: 07.2009 - 10.2009

Ansvarlig for at udarbejde, implementere og eksekvere 
kultur- og musikfestivalen CO2PENHAGENs kommu-
nikations- og brandstrategi. Som fuldtidsansat ledede 
jeg en gruppe af 10 mennesker i PR-gruppen.

Ansvarlig for PR-events, pressemøder, pressehåndtering 
og -styring, tekstskrivning, afvikling af presseevents og 
journalistkontakt. Skaffede gennem mit arbejde festi-
valen massiv national omtale i bl.a. TV-Avisen, Go Mor-
gen Danmark, Aftenshowet, P3, Politiken, Deadline og 
mange andre medier.

Reference
Katrine Vejby

Founder
CO2PENHAGEN

katrine@co2.com
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Anmelder
Hvor: Litteraturnu.dk
Hvornår: 5.2004 - nu

Skriver boganmeldelser og kritik til hjemmesiden lit-
teraturnu.dk. Mit speciale er danske og internationale 
romaner, moderne poesi, kommunikationsteori og kul-
turkritik.

Reference
Nanna Goul

Tidligere chefredaktør
LitteraturNu

ng@weekendavisen.dk

Journalist
Hvor: Universitetsavisen, KU
Hvornår: 04.2003 - 07.2008

Interviewede som journalist på Universitetsavisen for-
skere, studerende, Sonning Pris-modtagere og ter-
rordømte aktivister. Skrev reportager, baggrundsartikler, 
features og nyhedsartikler om videnskab, teknologi, stu-
denterliv og universitetspolitik.

Formåede at interviewe daværende forskningminister 
Helge Sander hele tre gange uden at få så meget som én 
enkelt negativ indrømmelse ud af ham.

Reference
Richard Bisgaard

Redaktør
Universitetsavisen

rjb@adm.ku.dk 

I alle vuggeviser ligger der en vældig 
erkendelse under teksten: det er ikke helt 
godt, det er ikke trygt, verden er farlig, og 
det vil du opleve engang. Men ikke nu, 
for lige nu skal alt være godt, og nu skal 
du sove. Vuggeviser er det mest trodsige, 
der findes, for de handler om at sige, at alt 
er trygt, selv om man godt ved, det ikke 
er trygt. I min første bog siger en mor til 
sit barn: »Jeg lover at beskytte dig. Jeg kan 
ikke beskytte dig«. I mine bøger er der en 
total mangel på beskyttelse, men samtidig 
er der mange, der forsøger at beskytte hi-
nanden. Men de slår ikke til.

Forfatteren Linn Ullman
Interview i Politiken 29.4.2006

“Journalist & Webredaktør
Hvor: Politiken
Hvornår: 1.2006 - 11.2007

Udviklede og redigerede som webredaktør på Politikens 
Debatredaktion avisens debatsider på nettet.

Skrev som journalist baggrundsartikler, portrætter og 
reportager til avisen. Interviewede ministre, kunstnere, 
forskere, advokater, reklamechefer, festsangskribenter, 
CEPOS-direktører, filminstruktører - og Carl-Mar Møller.

Leverede derudover nyheder, lange forfatterinterviews 
og rejsereportager til lørdagssektionen BØGER

Reference
Jacob Fuglsang
Debatredaktør

Politiken
jacob.fuglsang@pol.dk 

På mange måder siger billedet på forsiden 
af Ted Sorensen selvbiografi alt om, hvilken 
bog den er, lige fra dens fokus og tema til 
dens styrker og svagheder: På et lettere sløret 
billede ser man i forgrunden John F. Kennedy 
med selvsikker mine skridte hen over plænen 
foran Det Hvide Hus. Bag ham, gemt bag et 
par hornbriller og med en stak papirer under 
armen, får man et glimt af Ted Sorensen selv, 
der trods sin meget unge alder allerede ser 
ganske gammel – og ganske kompetent – ud. 
Og sådan er bogen også: Lettere uskarp sine 
steder, forfattet af en gammelklog, men u-
nægteligt hyperintelligent forfatter – med JFK 
som ubestridt midtpunkt. 

Anmeldelse af ‘Præsidentens Mand’ 
af Ted Sorensen

“
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IT
Er igennem min erfaring som webredaktør og webjournalist en erfaren bruger af 
Adobe CS (Photoshop, InDesign, etc.), MS Office og flere forskellige Content Man-
agement Systemer

Sprog
Jeg taler, læser og skriver engelsk, svensk, norsk og bornholmsk flydende. Jeg er ok 
til at tale, læse og skrive tysk. Og jeg kan bestille en Cerveza på spansk

Andre Kompetencer og Ansvarsposter
Siden 2009 har jeg været bestyrelsesmedlem og redaktør for medlemsbladet i 
alumne-foreningen Regensianersamfundet, for tidligere beboere på det kongelige 
kollegium, Regensen

I 2006-2007 var jeg valgt ’Klokker’ på kollegiet Regensen. Som Klokker organ-
iserede jeg sociale arrangementer, stod for kollegiets administrative drift, fun-
gerede som mentor og leder for nye alumner og arrangerede de traditionsrige 
festmiddage og revyer

1999-2004 var jeg valgt bestyrelsesmedlem af Foreningen BAGlandet, en organi-
sation der arbejder på at holde unge mennesker fra Bornholm kulturelt og økono-
misk forbundet med fødeøen. Jeg redigerede desuden medlemsbladet og organis-
erede virksomhedsmøder og networking events

1994-1996 var jeg formand for Operation Dagsværk på Bornholm og organiserede 
som sådan 1000 gymnasie- og handelsskoleelevers arbejde for nødlidende børn og 
unge i den tredje verden

Har modtaget udmærkelser som V.P. Krag-Hansens Mindelegat for udmærkede 
akademiske kvaliteter, Lund P-prisen for særlig samfundsgavnlig arbejde for Born-
holm, samt diverse mindre studielegater

Cand.mag Kommunikation & Dansk
Hvor: Københavns Universitet
Hvornår: 9.1999 - 1.2009

Jeg specialiserede mig i kommunikation, journalistik og 
kulturstudier. I mit speciale undersøgte jeg den kritiske 
kulturjournalistik og dens rolle i moderne medier. 

Gnmsnitskarakter for 
Masteruddannelsen: 11

Specialekarakter: 12

Eksamensbevis kan 
fremsendes efter 

behov

Uddannelse

Øvrigt
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Interesser
Har siden 2003 været formand, træner og topscorer for 7-mandsfodboldklubben 
Burgundia Fubul, som jeg egenhændigt førte op i Serie B og ned igen

Stor fan af moderne arkitektur og rejser gerne langt og længe for at opleve særlig 
vilde og vidunderlige eksempler – specielt højhuse

Blogger om dansk og international politik, business, samfundsforhold og alt hvad 
jeg finder interessant på www.mycorporateblog.wordpress.com

Planlægger at stille op til, og helst gennemføre, Berlin Marathon her i efteråret

Og så er jeg den lykkelige singer-songwriter bag ikke-specielt-kendte hits som ‘Du 
kan være Morrissey, så kan jeg være Charles Bukowski’ og ‘Det her var aldrig sket 
for Michael Laudrup’


