
Velkommen til ny dansk Kulde-journalist  

Mikkel Hamann Jensen er ny journalist på det norske fagmagasin Kulde. Han 

samarbejder med Dansk Køl & Varme om indhold til glæde og gavn for begge 

parter.  
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Det norske fagblad Kulde, som Dansk Køl & Varmes medlemmer får tilsendt med posten, 

får i 2021 nyt liv på de danske sider.  

 

Årsagen til det er 25-årige Mikkel Hamann Jensen, som fra den første udgave af Kulde i 

2021 kommer til at være hovedproducent af indholdet på de danske sider.  

 

- Jeg glæder mig til at skrive om en branche, som er fyldt med folk, der virker stolte og 

nørdede omkring deres hverv på den gode måde. Det er lige den type mennesker, jeg kan 

lide at skrive om, siger journalisten. 

Mikkel Hamann Jensen har ikke et udpræget indblik i kølebranchen, men gennem hans 

uddannelse i journalistik og ikke mindst hans personlige kompetencer, har Dansk Køl & 

Varme vurderet, at han er den rette til opgaven.  

 

-  Jeg har blandt andet erfaringer med lokaljournalistik fra min tid som praktikant på Fyens 

Stiftstidende. Her var det vigtigt, at jeg satte mig grundigt ind i de niche-emner, som optog 



lokalbefolkningen, for hvis jeg ramte ved siden af, så skulle jeg nok være sikker på at høre 

for det, siger Mikkel Hamann Jensen med et smil og tilføjer:  

 

- Med mig får Kulde-læserne en skarp pen og en konstruktiv tilgang til de historier og 

problemer, branchen byder på. Lad os komme i gang! 

 

Dansk Køl & Varme kommer til at være Mikkel Hamann Jensens ”livline” på den faglige 

front. Det vil sige som sparringspartner om at opsnappe fagligt relevante historier til Kulde 

og til at give ham den faglige assistance, han har brug for til at kunne løse opgaven.  

 

Til gengæld kan Dansk Køl & Varme bruge Mikkel Hamann Jensens research, 

produktioner og ikke mindst hans idérigdom til at udvikle Dansk Køl & Varmes 

kommunikative indhold både internt og eksternt. 

 

Stein Iglebæk, redaktør på Kulde, er glad for, at Dansk Køl & Varme har påtaget sig 

opgaven om at samarbejde om indholdet på de danske sider.  

 

- Dansk Køl & Varme må være de bedst egnede til at vurdere, hvad der rører sig på det 

danske køle- og varmepumpemarked, og derfor, hvis I kan sige god for Mikkel Hamann 

Jensen og kvalitetstjekke indholdet, så er det fint for mig, skriver Stein Iglebæk til Dansk 

Køl & Varme.  

 

Det er Stein Iglebæk, som på vegne af Kulde finansierer Mikkel Hamann Jensens 

journalistiske arbejde, mens den vigtigste ressource, som Dansk Køl & Varme ligger i 

samarbejdet er tid.  

 

Tid, som, Dansk Køl & Varme vurderer, er godt givet ud for at sikre, at Dansk Køl & 

Varmes medlemmer og skandinaviske kollegaer får den rette, kvalitetssikrede viden om 

kølebranchen.   

 
 

 


