14

15

PORTRÆT JAN GRARUP

KRIGSFOTOGRAFEN
Mindst 100 dage om året befinder fotograf Jan Grarup sig i verdens
værste naturkatastrofer og krige. De andre godt 200 er han far til fire.
AF LENE VENDELBO. FOTO: CAMILLA SCHIØLER

Dørklokken ringer inde i det, der virker som
en forladt lejlighed. Der er stille. Længe. Men
så pludselig pusler det alligevel. En søvndrukken mand i cowboybukser og bar overkrop
lukker op. Han undskylder.
”Jeg har ikke sovet i nat.”
Krigsfotograf Jan Grarup har været i en
anden tidszone. Mens resten af Østerbro har
ladet op til en ny grå vintertirsdag, har Jan
Grarup siddet og overført tunge billedfiler til
en amerikansk kunde. Arbejdet er langsommeligt. Og at ventetiden har været lang,
vidner askebægrene i lejligheden om.
”Når jeg arbejder på et projekt, så ryger jeg
løs. Jeg ryger virkelig meget,” bekræfter Jan
Grarup, mens han åbner døren til den franske
altan i sit køkken i lejligheden på fjerde sal.
”Altså jeg ryger jo ikke i lejligheden, når
børnene er her, men når de ikke er her, så …”
Jan Grarup smiler. Alle børnene kommer i eftermiddag. Viola på to år og de tre
store teenagere. For i morgen skal far af
sted. Først til Sydsudan, hvor en konflikt
har sendt 500.000 på flugt, og så til Den
Centralafrikanske Republik, hvor man frygter,
at et folkemord skal udspille sig. Jan Grarup
har været begge steder før. I sine 26 år som
krigsfotograf har han faktisk været over det
meste af verden. Flere gange. Og som 45-årig
tænker han tilbage på det liv, som han tog

hul på som 19-årig, da han pludselig befandt
sig i en kugleregn i Belfast og opdagede, at
når kuglerne fløj, så blev han stående, mens
andre søgte ly.
”Den reaktion er ikke normal. Og den var
uventet. Jeg var hverken fandenivoldsk eller
modig som dreng.”
Jan Grarup tænder endnu en rød Kings
og byder på kaffe med økologisk letmælk.
Den bliver serveret i stuen, hvor billedet fra
Violas to-års-fødselsdag hænger ved siden af
fotografiet af en dødssyg afrikansk mor, som
ligger i sit eget tis og afføring, mens hendes
lille barn forsøger at suge mad til sig fra
morens bryst.
Mistet stor kærlighed
I den anden ende er sofaen, hvor et af
teenagebørnene har efterladt en dyne og en
pude, sidst han var her. Her står også det røde
legekomfur, som Viola leger med, når hun er
hos far. Det bliver kun et par dage om ugen.
”Jeg har mistet stor kærlighed i mit liv,”
erkender Jan Grarup.
For selv om han har skåret ned på sine
rejser til katastrofer og krige, har han alligevel
over 100 rejsedage om året.
”Jeg lever jo et vanvittigt egoistisk liv. Og
gennem nøgterne, firkantede danske briller, så
er det jo ikke det værd,” siger han i et forsøg på

at forklare det forliste.
”Men hvis jeg ser ud over det og kigger på,
hvad jeg tror på, så er det det hele værd. Mange
af mine billeder er jo med til at dokumentere
historien og vil leve længe efter min død.”
Far tager ikke på arbejde
For at understrege sin pointe tager Jan
Grarup et sort-hvidt billede frem af en lille
pige fra Rwanda. Billedet er fra 1993, hvor
han var i Rwanda for at dokumentere det
folkedrab, som hele verden var opmærksom
på, men ingen gjorde noget ved. På 100 dage
blev omkring 800.000 mennesker dræbt. Det
svarer til, at der hvert eneste minut blev slået
fem mennesker ihjel – mange af dem blev
hugget ned med macheter. Jan Grarup rejste
med oprørshæren og dokumenterede krigens
modbydeligheder. Pigen på billedet var den
eneste overlevende efter et angreb i en kirke,
hvor alle i hendes familie blev slået ihjel. Hun
har selv en dyb flænge i baghovedet efter et
hug med en machete.
”Rwanda er det værste, jeg nogensinde har
oplevet. Bestialiteten var frygtelig. Alle blev
hugget ned. Kvinder. Børn.”
Jan Grarup holder en kort pause og fortsætter:
”Der er ingen, der er gearet til at se så
mange døde børn, som jeg har set. Omvendt

16

PORTRÆT JAN GRARUP

“Der er ingen, der er gearet til at se
så mange døde børn, som jeg har set.
Omvendt har jeg evnerne til at vise
verden, hvad der foregår.”
har jeg evnerne til at vise verden, hvad der
foregår. At fotografere er ikke bare et job for
mig. Det er en pligt. Det er mit liv. ”
Men et liv med så meget død, kræver sin
plads i sjælen. Og særligt oplevelserne fra
Rwanda smerter stadig. Men først et par mellemstationer.
Brækker hånden i arrigskab
Vi skriver 2004. Jan Grarup er i midten af trediverne. Han har fået tre børn. Han har gjort
op med sig selv, at han både kan være far
og krigsfotograf. Det handler om at adskille
tingene fra hinanden, fortæller han sig selv;
vide, hvem af børnene, der ikke kan fordrage
leverpostej, og så ellers knipse videre ude i
verden, selv om den næste kugle kan have
hans navn på sig. Det fungerer.
Lige indtil det ikke gør.
Det frie fald væk fra selvkontrol og aftalerne med sig selv begynder, da Jan Grarup
står i udvælgelsen af billederne til sin fotobog
Shadowland, der er en samling af hans bedste
billeder. De utallige skæbner, han har dokumenteret i 17 år, ligger trykt på fotopapir og
minder ham om alt det onde, han har set i sit
liv. Jan Grarup bliver kørt væk fra tragedierne
i en ambulance. Han har fået et sammenbrud.
Det tager tre måneder, før han atter så småt
er på vej tilbage. Han har fået diagnosen
posttraumatisk stresssyndrom – en psykisk
lidelse fremprovokeret af igen at se de voldsomme oplevelser. Han får medicin og genoptager arbejdet, men i 2008 blusser sygdommen op igen. Her bliver Jan Grarup i 2008 så
arrig over at have glemt sin dankortkode, at
han banker sin hånd hårdt ned i disken i en
butik. Han brækker håndrodsknoglen.
Hånden heler, men de triste skæbner sætter stadig flere kradsemærker i hans sjæl. Ud
over mistet kærlighed og psykisk sygdom har
han også været i gennem et misbrug af alko-

hol og lejlighedsvist taget coke for at klare de
mest ekstreme krigssituationer. Alt sammen
advarselslamper, der ville få de fleste til at
stoppe op. Sadle om. Men ikke Jan Grarup.
”Vi kan ikke være pisseligeglade, når
tusinder af uskyldige bliver slået ihjel som i
Sydsudan.”
Mens Jan Grarups tanker allerede dvæler
ved de historier, han skal til Sydsudan for at
fotografere, og vigtigheden af, at de bliver
fortalt, ved han omvendt også, at han har
brug for selv at blive reddet.
”Mine børn er min redningsplanke. Når
jeg kommer hjem fra en rejse, så fylder de
og deres behov alt – som, at Viola vil have
stillet prinsesseteltet op i stuen. Nu! De hiver
mig tilbage til min hverdag herhjemme med
deres kompromisløse krav om nærvær. Og
jeg elsker det … Man kan gøre sig en masse
forestillinger om, hvordan det er at have børn.
Men når man så får dem, så oplever man en
betingelsesløs kærlighed.”
Han peger på, at det har givet en indsigt
og en følelsesmæssig forståelse, der ikke var
der før.
”At være far gør mig til en langt bedre
fotograf,” siger han.
Tilbage til Rwanda
I dag fortæller Jan Grarups fotos derfor historier med flere mennesker og store følelser
end tidligere. Han føler en trang til at følge sit
fodspor tilbage i tiden til de historier, som han
ikke har fortalt færdig. Efter Sydsudan og Den
Centralafrikanske Republik – og et pitstop
med leverpostejsmadder og prinsessetelte –
tager han tilbage til Rwanda. I år er det 20 år
efter folkemordet.
Jan Grarup har stillet sig den konkrete opgave at finde pigen med machetesåret i hovedet. Der er ikke meget at gå efter. Et fornavn
og en lokalitet uden for hovedstaden Kigali.

Han vil sætte annoncer i aviserne og forsøge
at finde hende med hjælp fra organisationer.
”Efter jeg selv har fået børn, har jeg
fortrudt, at jeg ikke fulgte pigen og fortalte
den store historie om folkemordet gennem
hendes historie. Realistisk set, så finder vi
hende nok ikke, men alligevel er jeg nødt til at
forsøge …”
Jan Grarup holder en pause. Tænker:
”… Også for min egen skyld. Jeg frygter faktisk lidt mødet med fortiden. Men det er noget,
jeg er nødt til at gøre. Det er min pligt.”
Inden da banker hverdagen på igen. Viola
og de tre teenagesøskende kommer i eftermiddag.
To dage efter dette interview blev Jan Grarup
indlagt på Rigshospitalet med en formodet
blodprop. Hans rejse blev udsat nogle uger.
Men da det viste sig blot at være en virus, tog
han alligevel afsted på sin rejse.

JAN GRARUP
•	Far til fire børn på 2 år, 13 år, 15 år
og 17 år.
• Bor på Østerbro i København.
•	Uddannet fotojournalist fra Danmarks Journalist- og Mediehøjskole
i 1991.
•	Har dækket konflikter og katastrofer
i bl.a. Darfur, Rwanda og Haiti.
•	Har vundet mange priser for sit
arbejde blandt andet vundet otte
World Press Photo.
•	Udstiller sammen med Røde Kors
sine bedste krigsbilleder på en stor
særudstilling i anledningen af vores
150 års jubilæum. Udstillingen kan
se i Sønderborg, på Roskilde Festival og i Tøjhusmuseet i København.
Læs mere på rødekors.dk/150aar
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