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Den bog, jeg er mest stolt over at have skrevet,
er … ’Muren’. Det er min seneste roman og den af mine bøger, hvor jeg synes, jeg får sagt mest om det
samfund, vi lever i. Og så tillader jeg mig selv at være
mere urimelig end nogen sinde. Og det er det, jeg synes, gode bøger er – urimelige. Så kan vi moralisere og
opdrage alle mulige andre steder, i kronikker, i ’Go’
Morgen Danmark’, i Ekstra Bladet.
Hvis jeg ikke må anbefale en af mine egne bøger,
vil jeg afgjort anbefale denne bog til folk, der skal
på ferie … nyoversættelsen af alle 40 islændinge-sagaer. Her er de menneskelige følelser udfoldet i stort
dramaformat, her skriver smedene digte, og digterne
erobrer lande, her tager man sine drømme seriøst. Læs
dem alle. Så bliver det ikke bare en god ferie, men også en lang en. Og hvem vil ikke gerne have en lang ferie?
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Den danske journalist og dokumentarist Nagieb Khaja har lavet
nogle af de mest hårrejsende tv-dokumentarer fra det borgerkrigshærgede Syrien. Seks
gange i løbet af de sidste fem år er Khaja
rejst ind i Syrien fra Tyrkiet. En højrisikabel
affære, som sagtens kunne være endt med
både kidnapning og død. I en periode, hvor
alle andre vestlige journalister holdt sig
langt væk fra det nordvestlige Syrien af frygt
for at ende i en orange fangedragt som gidsler hos IS, fik Khaja tæv af tyrkiske grænsevagter, drev omkring blandt kalasjnikov-bevæbnede jihadister og besøgte Aleppo, mens
byen blev sønderbombet af Assads kampfly.
I reportagebogen møder vi de syrere, der lider og dør, mens stormagterne holder hinanden i skak. Khaja følger en flok ’freelancekrigere’ fra Vesten, som drager til Syrien for
at kæmpe mod Assads regime for spændingens, indignationens eller Allahs skyld. Krigerne er enten fortabte bandemedlemmer
eller ideologisk hjernevaskede knægte, der
aldrig har fundet fodfæste i de vestlige lande, de er født i. Igen og igen benægter de
unge mænd hårdnakket, at de nogen sinde
kunne finde på at udøve terror i deres hjemlande. Beroliget bliver man ikke.
Bogen vrimler med personer, som alle har
deres egen agenda i krigen. Det stærkeste
indtryk gør Khajas besøg i Aleppo, hvor han
følger den civile redningstjeneste ’De Hvide
Hjelme’, mens de forsøger at redde de børn,
der hver dag bliver såret under regimets
bombeangreb. Beskrivelserne af de fortvivlede fædre og mødre, der står med deres døende børn i armene, er grufuld læsning.

Jeg har aldrig fået det gjort, men burde nok have
læst … nyoversættelsen af alle 40 islændinge-sagaer.
Jeg har desværre kun fået læst nogle af dem, men er
ivrig efter at læse videre. For jeg trænger virkelig til en
lang ferie.
Jeg burde aldrig have læst … min ekskærestes dagbog.
Om folk, der siger, de aldrig har læst en bog, tænker jeg, at … jeg heller aldrig har interesseret mig synderlig meget for deres arbejde. Så det er o.k.
Når jeg render ind i en skriveblokering, hjælper det
gerne, at jeg … lader det ligge. Egentlig skriver jeg
kun, når jeg føler et behov for det, og på den måde
har jeg aldrig rigtig oplevet skriveblokeringer. Højst almindelige skriveforstyrrelser som myldrende tanker eller stor tørst.
Hvis folk tror, at de færreste forfattere bliver rige
af at skrive bøger, så kan jeg supplere med, at… de
fleste bliver rigere af at læse dem. Rig på verden, rig
på mennesker, rig på sig selv. Det er verdens bedste
pensionsopsparing – lille investering, højt afkast.
Min forfattermæssige lykke ville være gjort, hvis …
min næste bog altid er bedre end den forrige. Mit forfatterskab skal have samme grad af nødvendighed
som et kærlighedsforhold: Man skal elske hende mere
end i går, men mindre end i morgen.
Hvis jeg var kulturminister og skulle glæde landets
forfattere bedst muligt, ville jeg … kræve bøgerne
tilbage på bibliotekerne. I dag indrettes bibliotekerne
som ungdomsklubber og net-caféer, mens flere og flere
bøger kasseres. Et bibliotek uden bøger er som Ekstra
Bladet uden Side 9-pige: Man stopper ikke længere op
og dvæler ved noget som helst.
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Kort før sin død for få måneder
siden havde den 78-årige DRjournalist Jens Nauntofte netop
færdigskrevet sine erindringer. En
bog, der tegner et billede af en rastløs, modig og sympatisk mand, som igennem et helt liv opsøgte verdens
brændpunkter med journalistblokken som god undskyldning. Erindringsbogen krydsklipper dynamisk mellem barn-

dommen i Viborg, hvor Nauntoftes tyranniske far uddelte fysiske og psykiske tæsk, til de øjeblikke i verdenshistorien, hvor DR-journalisten befandt sig midt i krigsorkanens øje.
Stærkest virker beskrivelserne fra Vietnam i 1975, hvor
Nauntofte med en levende pen beskriver krigens inferno, som han oplevede den fra en amerikansk helikopter.
Som en af få journalister blev Nauntofte modigt tilbage
i Saigon, da de nordvietnamesiske styrker jagede amerikanerne på porten. Selv om Nauntofte havde en skægpragt som Hemingway, var hans ubestridte helt den
engelske forfatter og journalist Graham Greene. Som i
forbilledets bøger gør Nauntofte derfor sit til at holde
liv i myten om den risikovillige, whisky-slubrende og dameglade krigskorrespondent. I sit arbejde nåede Nauntofte imponerende vidt omkring, og han fik både tryk-

ket svedige hænder med oberst Gaddafi og Arafat samt
inkasserede utallige øretæver af røvere og banditter.
Også damerne fylder godt i den gamle hanelefants
erindring, hvor særligt den smukke og mystiske (dobbeltagent?) vietnamesiske Nhu og hustruen gennem
35 år, skuespilleren Maria Stenz, kunne gøre krigsrapporteren blød i knæene. Lidt opsparet raseri dukker derimod op i et kapitel om DR2-programmet ’De røde lejesvende’, hvor Nauntofte følte sig uretfærdigt hængt ud.
Selv kalder hans sig i bogen for ’venstreorienteret light’
og forsvarer sig med, at tiden i 70’erne var ’et rødt årti’.
’Minefelter’ er en veloplagt erindringsbog fra en journalist, der turde mere end de fleste for at få den vigtige
historie med hjem.
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