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Brian Christensen (th.) og Græker-Kaj. Foto: Kurt Christensen

Dagens navn

Brian Christensen
Han er journalist, forfatter og forlægger, og så er han aktuel med bogen om Græker-Kaj – en bog, som har været Brian Christensens drøm at skrive, siden han mødte Kaj for første gang i 2006
Af Tommy Kaas
Hvordan er bogen om Græker-Kaj blevet modtaget?
– Rigtig flot. Der er kommet bestillinger fra hele landet og forrige torsdag kom der lidt over 100
gæster til bogreceptionen på Bakkarøgeriet. Der
kom faktisk en ældre fisker direkte fra Stevns,
som engang var blevet reddet fra et forlis af Kaj. I
bogen skulle jeg skrive ”Tak for din indsats, Kaj.
Uden dig var jeg ikke her”. Da følte jeg mig temmelig ydmyg, men stolt på Kajs vegne.
Hvad ville Kaj selv have sagt om resultatet, tror du?
– Jeg tror, at han ville have været rigtig stolt.
Han havde selv skrevet sine erindringer tilbage i
slutfirserne og var kommet temmelig langt, da
han spurgte Thor Kristoffersen - daværende journalist på Tidende i Åkirkeby - om hjælp. Desværre
døde Thor og Kajs erindringer forsvandt, hvilket
han var meget ked af. Til gengæld var han rigtig
glad for, at vi nu havde samlet alt hans materiale
igen - og det skålede vi på, blot to dage før han blev
indlagt. Fire dage efter døde han. Den 22. august.
Hvad er det med dig og bøger?
– Det er lidt kompliceret, for egentlig er jeg ik-

ke nogen læsehest, men - når jeg endelig får tid,
så nyder jeg selve situationen med en god bog.
Kaffen, historien og fordybelsen. Og modsat radio og tv - som jeg også elsker at lave - så har jeg
opdaget, at jeg husker bedre, når jeg skriver noget
ned. Det betyder også, at jeg som forfatter virkelig
får emnet eller den portrætterede person under
huden. Det er en stor gave og tilfredsstillelse og
sidst - med hensyn til min boghandel, så har jeg
nok et lille samlergen som gør, at listen med bogtitler bare vokser stille og støt.
Hvem eller hvad skriver du om næste gang?
– Før jul skal jeg udgive et opdateret opslagsværk om Roskildes gader og stræder lavet i samarbejde med domkirkebyens lokalhistoriker, Lotte
Fang. Efter jul skal jeg forhåbentlig i gang med et
nyt bornholmsk projekt og indrømmet - jeg har
stor lyst til at lave en bog om Sabber, hvis papirklip mange bornholmere har et ganske særlig forhold til, men nu må vi se.
Hvad gør dig glad?
– Engagerede og positive mennesker, som der
heldigvis er rigtig mange af her på øen.

Og sur?
– Manglende respekt over for sine medmennesker. Og inkompetente chefer.
Hvis du ikke var journalist, hvad ville du så være?
– Teenagedrømmen var pilot eller detektiv,
men sådan gik det jo ikke helt. ”Jagten” på informationer som journalist kompenserer dog en hel
del for detektivarbejdet og det er jo et helt fantastisk job, hvor du får indblik i mange menneskers
liv og deres erhverv. Men ejer af en bed-and-breakfast med ugentlige koncerter, historielærer eller fulltime forlægger og boghandler kommer
nok næst på listen.
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Brian Christensen
Født 1971 i Roskilde
Uddannet historiker og journalist
Bosat i Svaneke
Har fast kæreste og en bonusdatter
Arbejder på TV2/Bornholm og driver Bornholms Lille Boghandel i lufthavnen
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