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Kære praktikant  

Jeg har en invitation til dig: Kom med ud i virkeligheden. Mød dine læsere helt tæt på og bliv en 
meget bedre journalist.  

Da vi bragte en artikelserie om grov mobning på en skole i Thisted, skrev 11 læsere til mig med 
kommentarer. De havde alle en mening om sagen, og de forventede et svar. Det vil de også gøre, 
når du laver journalistik, der gør ondt.  

Forleden drak jeg kaffe i Aalborg med en lokal erhvervsmand, som jeg dagen forinden havde 
kritiseret sønder og sammen i en leder. Nu slog han igen med vrede ord og morgenbrød. Det 
nordjyske erhvervsliv buldrer frem, og vi både hepper på dem og kigger dem i kortene.  

Efter mange år som undersøgende journalist på Berlingske, som digital chef på Politiken og som 
chefredaktør på B.T. og EUROMAN valgte jeg at flytte til Nordjylland for at komme tættere på dem, 
vi som journalister er sat i verden for at tjene: læserne. Både dem, som mest interesserer sig for 
den lokale udvikling, og dem, som også efterspørger et perspektiv på resten af verden.  

Regionale og lokale medier som vores er i frontlinjen, når det gælder om at bevare 
sammenhængskraften i det danske samfund. Vi er en del af kittet, der holder sammen på den 
demokratiske samtale, så alle har adgang til at være med i den – uanset køn, race, alder, social 
status og bopæl.  

Den vigtige sag er jeg nu en del af, og det er en stor tilfredsstillelse. Her kan jeg trække på alle de 
journalistiske redskaber, jeg har lært i min karriere, og som du nu skal tilegne dig. Hos Det 
Nordjyske Mediehus får du alt det, du gør som praktikant på de landsdækkende medier – og lidt til.  

Hos os er du nemlig en del af holdet fra dag ét, og du kommer aldrig til at levere til 
skraldespanden. Her skal du både skrive hurtige nyheder og grave afsløringer frem. Du vil lære at 
gennemføre det store interview og skrive den medlevende reportage. Du har mulighed for at 
producere video, radio og podcasts, og du vil blive trænet i, hvordan du bedst promoverer din 
journalistik på sociale medier.  

Vi tager hånd om din uddannelse, og sammen med læserne giver vi dig hurtig respons på dine 
produktioner. Det vil gøre dig til en dygtigere, mere robust og stærkt eftertragtet journalist. Og så vil 
du oveni købet få over hundrede gode kolleger og bopæl i en spændende region med smuk natur 
og med Aalborg som en hastigt voksende metropol med et stort og levende studiemiljø, masser af 
kultur og sport og et mylder af spisesteder og barer.  

Kom med ud i virkeligheden. Lad os lave god og væsentlig journalistik sammen.  
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