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Dag H. Nestegard er ute 
med ny bok og sin aller 
første roman, kalla Son-
gen frå Toledo. Svelgen-
forfattaren, som har vore 
nyheitskorrespodent i 
Midtausten, kallar boka ei 
kjærleikserklæring til ara-
bisk kultur. 
– Boka er forteljinga om den 
sameksistensen mellom jødar, 
kristne og muslimar som skap-
te eit blømande og avansert 
samfunn i det mauriske Spania, 
skriv han på eiga nettside.

Både Kinn og Selja
Samtidig er det lokale nært, 
nemleg Selja og Kinn. For som 
Nestegard påpeikar så handlar 
historia i romanen om ein 
egyptisk sjeik som kjem til Vest-
landet på 1920-talet for å leite 
etter eit manuskript som har 
forsvunne. På øya Kinn vest av 
Florø finn han ein kodeks frå 
den mauriske høgkulturen i 
Spania. Oppdaginga kan vise 
seg å få dramatiske følgjer for 
samarbeidet mellom kristne, 
jødar og muslimar.

På ei anna øy, i ei anna tid, 
møter ein så ei gruppe keltiske 
munkar, som seinare siglar 
over havet til Norge på 1100-ta-
let. 

På Iona utanfor Skottland 
følgjer vi livet til abbeden og 
mannskapet hans i tida før dei 
legg ut på ferda.

FAKTA
Dag H. Nestegard
  • Frå Svelgen, bur no i Ås. 
  • Er Master of Arts i 

litteratur.
  • Har jobba ti år i NRK si 

nyheitsavdeling, blant 
anna som nestleiar i 
utanriksredaksjonen og 
som korrespondent i 
Midtausten. Han har også 
vore redaktør, presseråd-
givar, laga dokumentar-
film og starta eige 
medieselskap. 
  • Aktuell med ny bok 

Songen frå Toledo gitt ut 
på Samlaget.

Har skrive biografiar
Songen frå Toledo er Nestegard 
sin første roman, men han har 
tidlegare gjeve ut biografiar om 
både samferdslepolitikar Kjell 
Opseth og flypioneren Thor 
Solberg. 

Denne boka er noko heilt 
anna, dedisert til ein del av 
verda der Nestegard sjølv har 
vore mykje som Midtausten-
korrespondent. Han laga også i 
2007 ein dokumentar for NRK 
kalla Vekkelsen der brorparten 

av opptaka er gjort i Egypt. Fil-
men forklarer samanhengen 
mellom den islamske vekkinga 
og terror mot vestlege mål. 
Nestegard laga filmen saman 
med NRK-fotograf Mohammed 
Alayoubi.

– Boka er ei kjærleikserklæring
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