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Søndag 30. oktober 2016 bragte Politiken historien om Rawand Taher på forsiden. En 28-årig 

mand fra Nørrebro, som blev uddannet som maskinmester i København, men endte som bom-

beekspert og betroet efterretningsmand i Islamisk Stats hovedstad, Raqqa.  

Herfra hjalp han med at forberede terrorangrebet i Paris, inden han blev dræbt af en amerikansk 

drone.  

 

Manden bag artiklen er Jakob Sheikh, og det er en historie, som viser, hvad han kan. Kilderne 

er amerikanske efterretningsfolk, IS-modstandere inde i Raqqa og mennesker, der har kæmpet 

sammen med Rawand Taher i Syrien.  

 

Fortællingen er ambitiøs og det seneste eksempel på en ung journalist, som er vokset med sin 

historie. Jakob Sheikh var en af de første danske journalister, som for alvor kastede sig ind i 

dækningen af syrienskrigerne. I løbet af de seneste år har han etableret et imponerende og vidt-

favnende kildenetværk, der spænder over efterretningstjenester, jihadister, forskere og familie-

medlemmer til de unge krigere. Det er ikke så svært at skrive en enkelt god historie om et emne, 

men hvis man igen og igen kan vende tilbage til kilder med så meget på spil, skal man være en 

journalist, der veksler tillid til sande og afbalancerede historier.  

 

Jakob Sheikh har et unikt overblik over de mange, som er taget afsted, og hans bog ‘Danmarks 

børn i hellig krig’ er nødvendigt pensum, hvis man forstå dette kapitel af danmarkshistorien.  

Men han kender ikke kun navne, rejsemønstre og fakta.  

Han kommer også så tæt på syrienskrigerne, at vi som læsere og lyttere kan mærke suget i ma-

ven, når Lukas fra København krydser alle grænser og rejser ind i en verden, hvor det giver me-

ning at dø i en fjern krig. Og vi mærker smerten hos Lukas’ mor, når hun i Jakob Sheikhs pod-

cast fortæller, hvordan hun kæmpede for sin søn, men mistede ham i et slag ved Kobane.   

 

Med sit navn på en stribe fremragende historier, der spænder over nyheder, analyser, interviews 

og store fortællinger i bogform og på lyd, er Jakob Sheikh i dag en journalist, der kan måle sig 

med de bedste fra de største medier i verden.  

 

Han gør det uden de store armbevægelser og med en enkel ambition: at fortælle historier om 

mennesker, vi ikke bryder os om – og at gøre det ved at forstå den måde, de ser sig selv på. 

 

I bogen ‘Danmarks børn i hellig krig’, podcasten ‘Historien om Lukas’ og en stribe artikler i Politi-

ken lykkes det så godt, at Jakob Sheikh fortjener Cavlingprisen. 

 

 

Bo Søndergaard, indlandsredaktør, Politiken 

 

 


