12-11-2018

Kære Kreds 1,
Berlingskes praktikanter har fra 24.-28. oktober 2018 været på studietur til Dublin med støtte fra
jer. Tusind tak for det!
Forud for turen havde vi lavet aftaler med den danske ambassade, fotograf James Forde, franske
freelancejournalist Julien Marsault, med nyhedsredaktør Mark Hennessy på dagbladet The Irish
Times og en fotoudstilling med TIlman Wolfgang Irish Museum of Modern Art.

Her er afgangsbilledet fra Pilestræde, hvor vi blev sendt afsted af stolte praktikantvejledere med
ordene: ”Husk nu, at I repræsenterer Berlingse, når I er afsted.” Alt forløb smertefrit, dog måtte
vi undvære tre af de ellers tilmeldte praktikanter.
Foto: Niels Ahlmann Olsen
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Torsdag startede ud med diplomat-besøg. På den danske ambassade havde den danske souschef
Martin Ellehøj taget tid ud af sin kalender til at mødes torsdag morgen klokken 9:30. Her lagde
ham og hans kolleger op til en åben dialog om Irlands historie, politiske og religiøse landskab – og
til sidst også en åben snak om Udenrigsministeriet og jobbet som diplomat.

Foto: Huda El Kot
Det fungerede godt at starte ud på ambassaden og få fakta om Irland på plads – også med
mulighed for at stille spørgsmål til ikke-irere, som ikke er lige så følelsesmæssigt engageret i
debatten om Brexit, abortlovgivning og grænsekontrol. Det skulle senere vise sig at præge snakken
med dem, vi mødte.

Foto: Huda El Kot
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Det endte med at tage over tre timer med snak frem og tilbage.

Foto: Huda El Kot
Vores møde med James Forde og Julien Marsault var på en bar efter deres valg. I mellemtiden
havde vi lagt vejen forbi det famøse bibliotek bibliotek på Trinity College. Til mødet havde James
Forde medbragt et billedprojekt fra sine år i Venezuela. Han fortalte om arbejdslivet i farlige
områder, resultatet af at blive ved med at være med sine kilder i flere måneder af gangen og om
drømmen om at leve af det, man elsker. Han var tidligere kok og havde boet i London, da han
forelskede sig i fotografiet.
Han var tilbage i sit hjemland for at læse dokumentarisme på Dublin Universitet. Hans
engagement smittede. Udover sit fotojournalistiske arbejde fra Sydamerika fortalte han også om
at være ung i et katolsk land, hvor religion er i opbrud.

Foto: Huda El Kot
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Julien Marsault fortalte den mere baske historie om at være freelancer. Han er en af de eneste
fransktalende journalister i Irland, så han skriver hjem til de franske aviser, bl.a. Le Monde. På
trods af det er han nødt til at arbejde part-time på en bar for at få det til at køre rundt.
Fredag startede anderledes. Vores møde på The Irish Times startede med en misforståelse, som
gjorde, at vi måtte komme og gå – og komme igen fredag formiddag. Det lykkedes dog til sidst at
få programmerne til at passe sammen, så vi kunne mødes med Mark Hennessy. Oprindeligt havde
vi haft en aftale med deres Brexit-redaktør, Simon Carswell, men han måtte sende os videre til
nyhedsredaktøren.
Det gjorde dog ingenting. Han fortalte meget om Brexit, og deres journalistiske overvejelser
omkring det. Det blev meget tydeligt i hvor høj grad, de er følelsesmæssigt engageret i hele
Storbritanniens løsrivelse. Han fortalte sågar, at journalisterne, der var på arbejde på aftenen for
afstemningen, havde haft våde øjne, da de så resultatet. Uhyggeligt at mærke en folkestemning
der er så præget af en nyligt afsluttet borgerkrig.

Foto: Anne Bæk
Til sidst havde vores fotoprakkere arrangeret, at vi skulle ud Irish Museum of Modern Art for at se
en udstilling fra Tilman Wolfgang, der åbnede samme fredag. Det var en spændende udstilling om
alt og ingenting gennem Wolfgangs karriere.
Vi vil gerne sige tusind tak for støtten, kære Kreds 1.
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