
Mange veje fører til Paris 
 

Praktikanter fra bladhuset Aller Media besøgte Frankrigs hovedstad i julen 2018, 

hvor de mødtes med flere inspirerende kvinder, der på den ene eller anden måde 

havde fundet vej til et arbejde i byernes by. Fælles for disse personer var, at deres 

journalistiske eller kommunikative virke i det franske var knyttet tæt sammen 

med Danmark. 

 

Vi ankom til et Paris i begyndelsen af december, der var smukt oplyst og juledekoreret 

på gader og stræder. Som journalistpraktikanter på hhv. ugeblade og magasiner som 

Mad & Bolig, BILLED-BLADET, Ude og Hjemme, SØNDAG, Femina, SE og HØR samt con-

tentbureauet OTW er vi bredt dækket ind på en række af Aller Medias afdelinger, og vi 

har hver især mange og forskelligartede interesser hvad angår det journalistiske. 

Derfor var det med stor forventning, at vi havde sat møder i stand med hhv. journalist 

og nuværende DR-korrespondent Stéphanie Surrugue, rejseskribent og -forfatter Lou-

ise Sandager og pressemedarbejdere Rebecca Helewa Graversen og Sarah Chevalier på 

den danske ambassade i Paris. 

 

Fra Tour de France-blogger til tv-korrespondent 

Mandag indfandt vi os på en lokal morgenmadscafé, som vi havde bestilt bord ved dagen 

forinden. Her var planen, at vi skulle mødes med Stéphanie Surrugue, der havde indvil-

liget i at sætte et par timer af i vores selskab til at fortælle om sin vej til journalistikken 

– og mere specifikt til hendes meget varierede nuværende job hos DR, hvor hun agerer 

hhv. fast Paris-korrespondent på DR’s forskellige platforme, til dels international korre-

spondent, når lejligheden byder sig, samt tv-vært på f.eks. royale shows som Kronprin-

separrets Priser. 

Vi mødte en Stéphanie, der satte god tid af til at lytte til spørgsmål, forklare i dybden 

om sin vej fra praktikant til graverjournalist, forfatter, Tour de France-blogger og tv-

vært; om at være usikker som ung praktikant og nyuddannet journalist – og om at lære 

at sige til, når muligheder opstår og blive klar i mæglet om, hvad lige netop hun kan 

bidrage med. Snakken var utroligt spændende og inspirerende, og vi var glade og over-

raskede over, at en ellers travl kvinde som Stéphanie tog sig så utroligt god tid til at sidde 

ned og tale med en gruppe journalistpraktikanter over et par kopper kaffe en almindelig 

mandag formiddag. Vi gik derfra med mange gode og inspirerende anekdoter fra en 

spændende karriere. 

 



Rejsepassionen vandt over nyhedsjournalistikken 

Om tirsdagen havde vi planlagt at mødes med journalist Louise Sandager, som de fleste 

af os mest kendte af navn, hvorfor vi var spændte på at høre om netop hendes vej ind i 

journalistikken – og til Paris, hvor hun bor fast i dag. 

Henover middag bød vi Louise på kaffe, og hun fortalte livligt og inspirerende om sit 

møde med journalistikken og sin forelskelse i Paris, som endte med at blive hendes hjem 

– og nu har været det i mange år. Louise gav os et spændende indblik i livet som dansk 

freelancejournalist i et andet land og en fortælling om en karriere, der begyndte i det 

klassiske nyhedsjournalistiske og mere og mere begyndte at omfavne Louises helt per-

sonlige passioner for især rejsestof- og formidling i mange former; senest som speciali-

seret pariserguide for mange forskellige slags tilrejsende og for nylig studerende – for 

yderligere at udvide sin guideekspertise om byen. 

Mødet med Louise var enormt inspirerende for os som vordende journalister, og det 

gav os især et indblik i en karriere, hvor journalistikken og kommunikationen har været 

den styrende faktor, men har ført helt nye steder hen, end det oprindeligt var intentio-

nen. 

 

Kommunikationsarbejde mellem to lande 

Onsdag tog vi afsted mod den danske ambassade i Paris, hvor vi havde aftalt at mødes 

med de to pressemedarbejdere Rebecca Helewa Graversen og Sarah Chevalier, der til 

daglig beskæftiger sig med relationen mellem Danmark og Frankrig, som det er deres 

arbejde at fremme gennem den gode kommunikation via især digitale platforme. Det 

gav os et indblik i arbejdet på en ambassade og måden at forsøge at fremme en bestemt 

dagsorden gennem forskellige former for pressearbejde. Mødet var et interessant ind-

blik i et spændende kommunikationsarbejde, som bød på nogle meget forskelligartede 

arbejdsdage for de to kvinder. 

Turen til Paris bød på nogle sjove og indsigtsfulde dage, hvor vi fik vendt mange te-

maer om journalistik- og kommunikationsfaget i dag – i en dansk såvel som udenlandsk 

kontekst. Udover de mere faglige indspark i løbet af turen var der også plads til mange 

kulturelle indtryk fra f.eks. besøg i Eiffeltårnet, tur på Seinen, vandring op og ned ad 

Champs-Élysées, besøg på mange hyggelige parisiske caféer og restauranter, kig på den 

smukke inderside af Notre-Dame og meget andet. Turen bød derfor både på mange in-

teressante snakke med inspirerende mennesker såvel som på mange fine og hyggelige 

stunder i det franske. 

  



 

  

Møde med DR-korrespondent Stéphanie Surrugue 

Møde med journalist og forfatter Louise Sandager 



 

Besøg på udstilling i Danmarkshuset, 
som ambassaden åbnede særligt for os 


