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AFRIKA: – Forestill deg at det står to 
journalister foran et hull i bakken. Den 
ene graver opp jord, mens den andre fyl-
ler hullet igjen. Det foregår med andre 
ord en tvekamp om journalistikkens 
oppdrag; å avdekke, eller å dekke til og 
forvirre. Verden er full av uhederlige 
journalister, sløve journalister, kunn-
skapløse journalister, kyniske journa-
lister. Det vet vi. De finnes 
også i Norge. Men samtidig 
finnes også de hederlige. De 
ubestikkelige, de gravende, 
de for demokratiet så viktige 
journalistene, sier Mankell til 
Siste Skup.

Teatersjef
Henning Mankell er svensk forfatter og 
dramatiker, og kjenner Afrika bedre enn 
de fleste. Han har vekslet mellom å bo 
i Gøteborg og Maputo i Mosambik siden 
1991. En stor del av hans litterære pro-
duksjon er blitt til i den tidligere portugi-
siske kolonien. I Maputo er han også sjef 
for et teater.
 I mange av bøkene hans er handlingen 
lagt til det afrikanske kontinentet. Han 
har også engasjert seg sterkt i aids-
epidemien som har rammet folket her. 
Bøkene hans er ofte samfunnskritiske, 
enten de utspiller seg i et Sverige i øko-
nomisk og moralsk forfall - eller i et rase-
undertrykkende Afrika.

Feil fakta
Mankell ser på gravende journalistikk 

som en viktig del av av demokratiet.
 – Vi trenger de gravende journalistene 
som lyser med lamper inn i de mørkeste 
krokene. Uten gravende journalister 
trues demokratiet. Styrkeprøven mellom 
den gravende og den tildekkende jour-
nalistikken vil aldri bli endelig avgjort. 
Men den dagen de journalistene som 
graver ned i stedenfor å grave opp tar 
over makten, kommer demokratiet vårt 
til å falle sakte i grus, tror Mankell.

 Han mener den første kategorien jour-
nalister altfor lenge har fått prege det 
bildet av Afrika. 
 – Vestens nåværende bilde er uttrykk 
for en deformert og forfalsket framstil-
ling. Jeg tvinges stadig til å lese om 
Afrika på en måte som uttrykker halve 
løgner og feil framstilling av fakta. Mas-
semedia fylles med beretninger om hvor-
dan afrikanere dør. Hvordan afrikanere 
lever, levnes knapt noen interesse, sier 
han.

Halv sannhet kan bli løgn
Han advarer også mot de romantise-
rende og positive afrikabildene, som kan 
være like løgnaktige. Beskrivelsene av 
afrikanere som glade, smilende og trom-
mende mot en bakgrunn helt tom for 

sammenheng, er på ingen måte bedre. 
Halve sannheter kan så lett bli til hele 
løgner.
 – Hvilke krefter er det som framkaller 
disse bildene? Er de skapt gjennom bevis-
ste valg eller er de et resultat av den en-
kelte journalists uvitenhet?
 – En årsak er selvfølgelig at de fær-
reste redaksjonsledere har interesse av 
Afrika, et kontinent som står for bare et 
par prosent av verdensøkonomien.  At 

mange journalister finner det van-
skelig å gjøre karriere i Afrika, teller 
også med, sier han.
 – Det finnes mange grunner. 
Men det må sies at det finnes en vok-
sende gruppe, først og fremst yngre 
journalister, som nå prøver å gi et an-
net, anstendig bilde av Afrika. Som 
forsøker å vise bilder og komme med 

analyser som er korrekte. Som ikke går 
av veien for å beskrive alle de problemer 
som finnes på det store kontinentet, men 
som unngår å gjøre bildene falskt enty-
dige, sier han.
 – Det gir grunn til å håpe at noe kom-
mer til å bli bedre, sier Mankell.
n svein.bjornerem@r-b.no

Mankell viser muskler
Det finnes to typer gravende journalister, sier 
Henning Mankell: De som graver opp stoff. Og 
de som graver det ned igjen. I Afrika har det 
vært flest av siste. 

Henning Mankell
n Svensk forfatter og dramatiker, født i 1948. Bosatt rundt halve året i Maputo, Mosambik.
n Debuterte med romanen “Bergsprängaren” i 1973. Et år senere skrev han ungdomsromanen “Sandmålaren”, den første av hans bøker 
som utspant seg i Afrika.
n Arbeidet store deler av 1980-tallet innen teater; som forfatter, regissør og teatersjef. I 1991 kom det store gjennombruddet med den 
første Wallander-boka, “Morder uten ansikt”, som ble skrevet i Mosambik. Boka er prisbelønt flere ganger, og ble i utgivelsesåret kåret til 
Skandinavias beste kriminalroman.
n Ble i 1995 nominert til Nordisk Råds litteraturpris for Comédia infantil, en roman om gatebarn i Afrika. Boka er også filmatisert.
n Hans senere bøker om Wallander er alle blitt store salgssuksesser, og bøkene om førstekriminalbetjenten utkommer nå i 34 land. Har 
fått en rekke priser: Astrid Lindgren-prisen, Augustprisen, Deutscher Jugendliteraturpreis, Nils Holgersson-plaketten, Svenska Deckara-
kademins pris, Gold Dagger Award og German Book Award som Tysklands mest populære forfatter i 2002.

«Massemedia fylles med beretninger 
om hvordan afrikanere dør. Hvordan 
afrikanere lever, levnes knapt noen 
interesse»
Henning Mankell

FRA ONA TIL AFRIKA: Henning Mankell fikk et 
spesielt forhold til fiskeværet Ona da han arbeidet 
i Molde for 30 år siden. For et par år siden besøkte 
han øya igjen. Kjærligheten er fortsatt like sterk. 
Foto: Bjørn Brunvoll
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«Styrkeprøven mellom 
den gravende og den til-
dekkende journalistikken 
vil aldri bli endelig avgjort»
Henning Mankell


