
BØRSENS PRAKTIKANTERS TUR TIL BUDAPEST 

 

Onsdag den 1. juni 

Vi tog afsted mod Ungarn fra morgenstunden. Nogle af os var så heldige at have en senere afgang end 

størstedelen, der måtte op, før fanden fik sko på. Men vi nåede alle frem i sikker behold, men alligevel så sent 

at onsdag aften blev brugt på at spise lækker middag på Két Szerecsen Bistro og så på hovedet i seng. 

 

Torsdag den 2. juni 

Vi startede dagen ud med et besøg på den danske ambassade. Der fik vi et spændende oplæg fra Mathias 

Schmidt Nielsen, som er deputy head of mission, om ambassadens rolle i Ungarn; hvordan de varetager og 

fører dansk politik i landet. På billedet er vi på vej til ambassaden :) 

 



Efterfølgende mødtes vi på en fin lille udendørs restaurant med Krisztina Than, som er korrespondent fra 

Reuters. Hun fortalte om, hvordan hendes hverdag er uforudsigelig og spændende, hvor og om hvordan hun 

ikke kunne forestille sig at arbejde hverken for nogle andre medier eller steder i verden. Det var spændende 

at sidde over for en journalist, der arbejder for så stort et medie, og som dækker næsten alt, der sker i Ungarn. 

Det er hende, der sidder og drikker af et sugerør. 

 

 

Da vi havde sagt farvel til Kriszstina, var der fri leg, indtil vi satte kurs mod Vas Manci, en lille 

middelhavsrestaurant, hvor betjeningen var langsom, men øllene gratis. 

 

Fredag den 3. juni 

Fredag var travl. Vi startede dagen ud med at besøge 24.hu, et af de mest populære og uafhængige medier i 

Ungarn. Vi fik et oplæg af Péter Szigeti, deres version af en nyhedschef, og derefter en rundvisning på 

redaktionen. 



Han fortalte om, 

hvordan næsten alle 

journalistiske medier i 

landet er købt og betalt 

af regeringen. Når der er 

en historie, som Viktor 

Orbán vil have frem, kan 

man godt regne med, at 

den er på forsiden af alle 

afhængige medier dagen 

efter. Det var en kæmpe 

øjenåbner og 

chokerende at indse, 

hvor lidt fri pressen er i 

landet. Péter står i 

midten og skinner som 

en sol! 

 

 

 

Op ad formiddagen mødtes vi med Attila Batorfy, tidligere journalist og nuværende underviser i komparative 

mediesystemer, og hans kollega. Der hørte vi om deres projekter, som ofte omhandler undersøgelser om, 

hvad regeringen bruger deres penge på, økonomisk svindel og meget andet. 

 

 

 

 



 

 

Da det blev eftermiddag, drog vi lidt ud af byen 

for at besøge Dreher Bryggeri, hvor vi fik en 

rundvisning og satte os ned til en ølsmagning 

efterfølgende. Øllene smagte godt, 

rundviseren var meget kompetent og sød, og 

det var enormt interessant at få et indblik i den 

meget omfattende proces, det er at brygge 

Dreher-øl. 

 

Her sidder vi og ser en video om tilblivelsen af 

Dreher-bryggeriet. 

 

 

 



 

 

 



Ølsmagning, da 

rundvisningen var slut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om aftenen spiste vi en meget fancy middag på Macesz Bistro. God wienerschnitzel. Gode negronier. 

 

 

 

Lørdag den 4. juni 

Henad eftermiddagen mødtes vi med Justin Spike, som er korrespondent for The Associated Press. Han er 

amerikaner, men har boet i landet i 12 år. Han laver journalistik om alt, der sker i Ungarn, hvad The Associated 

Press’ læsere efterspørger og gav sin besyv med om ungarsk politik. Det var spændende at høre fra en såkaldt 

outsider, som alligevel har indgående kendskab til landet og dynamikkerne i de politiske lag, men som jo også 

har en helt anderledes referenceramme. 

 



Efterfølgende vandrede vi op til Citadella, en befæstning på toppen af Gellért-bakken, hvor der var en 

udkigspos. Der nød vi den smukke udsigt ud over byen. Det var hårdt og varmt, men det hele værd. 

Efterfølgende nød vi en kanalrundfart på Donaufloden, som var en lige så perfekt måde at se byen på. 

 

Om aftenen besluttede vi at flotte os og tog på en meget fin restaurant. Den hedder Stand25 Bisztró, og det 

var en meget dejlig madoplevelse. 

 

 

 

 

 

 



Søndag den 5. juni 

Søndag formiddag skulle vi oprindeligt have mødtes med András Stumpf, som er journalist på det uafhængige 

medie Valasz Online, men det blev desværre aflyst, da han blev forhindret. Vi udnyttede derfor tiden til bare 

at udforske byen. 

 

Søndag aften havde vi noget af en tapasoplevelse. Book bord på Vicky Barcelona i Budapest, hvis du vil have 

så meget mad serveret på samme tid, at du bliver nødt til at bestille to ekstra borde, bare så der er plads til al 

maden. Men det smagte godt, det må man give dem. 

 

Mandag den 6. juni 

Mandag stod på hjemtur, hvor vi ikke havde tid til noget fagligt – desværre! 

 

 

Vi var alle sammen vilde med Budapest. Det er en vibrerende by med en spændende historie og en interessant 

politisk og journalistisk scene. 

Socialt var det en dejlig tur, hvor vi hyggede os gevaldigt i hinandens selskab. Rent fagligt kom vi ret godt rundt, 

da vi var ude i mange forskellige hjørner af ungarsk journalistik. En ting, der ville have været spændende, ville 

dog være at høre fra et af de afhængige medier om, hvordan de gebærder sig, fordi det er en virkelighed, som 

er så langt væk fra den, vi kender i Danmark. 

 


