
Rune Skyum-Nielsen for "Jakob var her" 
  
  
Vi indstiller hermed Rune Skyum-Nielsen (RS) for "Jakob var her". En portrætbog, der ikke 
bare bygger på opsøgende, undersøgende og tillidsskabende research af høj klasse, men 
også bøjer biografigenren, som vi hidtil har kendt den, til en ny og original fortælleform. En 
form, der bør have potentialet til at leve videre i andre journalistiske bøger og artikler.  
  
Da RS i 2010 tog hul på arbejdet med "Jakob var her", kunne han ikke have forudset, hvor 
omfattende en opgave han hermed havde givet sig i kast med. Jakob Ejersbo viste sig at 
være en sammensat og paradoksalt indrettet mand og forfatter, der havde givet mindre af 
sig selv, end han havde suget til sig fra andre. Ingen kendte tilsyneladende Jakob Ejersbo 
på samme måde; de kendte hver især det, de havde fået lov at få adgang til.  
Mange af de potentielle kilder havde desuden store forbehold ved at åbne for de sjældent 
problemløse relationer til deres afdøde, mediesky ven, og det har i flere tilfælde krævet en 
ekstraordinær indsats at få folk i tale. RS' mest vidtrækkende tiltag i bestræbelserne på at 
komme tæt på Jakob Ejersbos nærmeste venner var således at søge støtte til og deltage i 
en rituel vandretur op ad det østafrikanske bjerg Kilimanjaro i august 2013...  
  
Der gik det meste af fire år med løbende research, før brikkerne i Jakob Ejersbo-
mosaikken faldt så tilpas meget på plads, at den egentlige skriveproces kunne begynde. 
Rent økonomisk kan det virke overmodigt at ofre så meget tid og så mange ressourcer på 
et stort set ufinansieret journalistisk hjerteprojekt, men for læserne i den anden ende har 
det (som en avisanmelder formulerede det) "været ventetiden værd". Det er nemlig 
lykkedes RS at komme så tæt på et svært tilgængeligt og kompliceret menneske, at man 
ikke bare føler at kende Jakob Ejersbo, man holder også af ham til trods for de skavanker, 
som bogen er alt andet end blind for.  
 
Oven i giver "Jakob var her" et ufiltreret og til tider forbløffende indblik i de forhold, som 
dansk ulandsbistand foregik under i Afrika i det 20. århundrede, den giver os et kig ind bag 
facaden i et nøjeregnende forfattermiljø med skjulte dagsordener i massevis, den giver os 
et urkomisk takepå livet som dagpenge-spekulerende journalist i 1990'erne, og den 
skildrer rørende, men usentimentalt et grumt og ulykkeligt sygdomsforløb. 
  
RS har skabt sig et levebrød som portrætmager for en række magasiner og tidsskrifter. 
Hans portrætinterviews bliver ofte til ved at udfordre de klassiske fortællemodeller, og de 
ligner sjældent hinanden i opbygning og tone, tværtimod indretter de sig efter den, der 
beretter/berettes om.  
 
Den fremgangsmåde amplificeres i "Jakob var her", hvor en række fortællere fra hver 
deres blinde vinkel bidrager til helhedsbilledet af en flygtig og rodløs hovedperson. 
Dermed bliver læseren hurtigt klogere på Jakob Ejersbo end de 33 skiftende fortællere, 
der oplevede ham ansigt til ansigt eller stod som modtager af hans veldokumenterede 
brevskriverier.  
Den til lejligheden opfundne løsning hjælper på samme tid RS til at undgå at ty til den 
alvidende fortæller. Et greb, som Jakob Ejersbo om nogen ikke kunne fordrage.  
  



"Jakob var her" er ikke blevet til på baggrund af aktindsigt hos ministerier eller styrelser, 
men på baggrund af en optjent adgang til personlige og private oplevelser hos nogle (på 
mere end et plan) svært tilgængelige vidner til Jakob Ejerbos liv. At det er lykkedes i det 
omfang, som det er, er med til at gøre bogen til et stykke ægte graverjournalistik og en 
portrætbedrift ud over det sædvanlige. Man bliver ikke bare klogere på en afdød forfatter 
og det liv, der inspirerede forfatterskabet, men bliver også klogere på de situationer og 
mekanismer, der afretter et menneske til at blive til den, som det i sidste ende bliver til. En 
almengyldig indsigt. Lægger man dertil, at "Jakob var her" med betragteligt held 
genfortolker en småslidt genre, så er vi ikke i tvivl: 
  
Rune Skyum-Nielsen og hans "Jakob var her" har med demonstration af skrivetalent, 
nytænkning, stædighed og stamina vist sig værdig til Cavlingprisen 2016.  
  
Med venlig hilsen 
 

Sara Schlüter, Kerrin Linde, Nanna Balslev, Lasse Lavrsen, Mette Bernt Knudsen, Maj 

Falcon, Mette Korsgaard, Frederik Rühne, Mads Aaagaard Danielsen, Anne Winther, 

Klaus Holsting, Jens Baisgaard, Simon Johansen, Heidi Jønch-Clausen, Lisbeth Eskelund 

og Per Thiemann. 


