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seg på research, spesielt i form av 
intervjuer.
 Nå går jeg selv forbi somalierne 
på Grønland hver eneste dag, og 
føler unektelig en del kulturelle 
barrièrer. ”Forberedelsen” blir som 
et lite nøkkelhull for den nysgjer-
rige. Roda beskriver sine ”kjære 
landsmenn” som ”arbeidsløse 
fabrikksønner […] uten et eneste 
tidsfordriv”, og bydelen selv som 

”stedet ingen jenter liker seg, for 
der møter man fettere, onkler 
[…]”, noen av dem attpåtil sleske 

og nærgående.
 Til tross for den lett akade-
miske avstanden Roda Ahmed har 
til sin somaliske halvdel, oppfat-
tes beskrivelsene av somaliske 
tradisjoner og lediggang i Norge 
som et strå hvassere enn det hun 
skriver om caff è latte-kulturen på 
St. Hanshaugen. 
 Det er mye som tyder på at 
dette var en bok som Roda Ah-
med bare måtte skrive: Hun virket 
vel så interessert i å prate om bok-
handlere i New York (der hun nå 
bor) og sine favorittbøker, og noe 
sier meg at dette kan bli en av våre 
første fl erkulturelle forfattere som 
slipper ut av den tvangstrøyen 
det er å være nettopp det. Men da 
trengs det enda mer innlevelse.

Av Fredrik Giertsen 

Roda Ahmed ble født i Hargeisa i 
Somalia, men kom til Norge som 
ettåring og er i dag gift  med en 
etnisk nordmann. Hennes første 
bok, ”Forberedelsen”, er en jeg-
roman, og dette kan tas som en 
invitasjon til å lete etter parallel-
ler mellom Roda og hovedperso-
nen, Zara. 
 For det er mange likheter, og 
forskjellene er små: begge er unge 
norsk-somaliske kvinner fra Oslo 
Vest, men mens Roda altså ble 
født i Somalia, så er Zara annen-
generasjons innvandrer. Og mens 
forfatteren vokste opp på Bygdøy, 
så vanker bokens hovedperson på 
St. Hanshaugen.
 Og én ting er sikkert: Ingen 
av dem er spesielt typiske for 
Oslos somaliske miljø, og når jeg 
treff er den stolte debutanten hos 
forlaget, vil hun heller snakke om 
litteratur enn om sine landsmenn.

Universelle konflikter
– Jeg er en bokorm. Da jeg var 
syv år gammel lot mine foreldre 
meg få lånekort til Deichmann, 
og siden den gang har jeg slukt alt 
jeg har kommet over. Jeg er svært 
takknemlig for at jeg alltid har 
fått lese i fred. Mine favoritter er 
Sir V.S. Naipaul, Tom Wolfe, Maya 
Angelou og Toni Morrison.
 ”Forberedelsen” handler for 
en stor del om problemene Zara 
har i forbindelse med at hun må 
holde et kjærlighetsforhold til 
en nordmann skjult for sin egen 
familie. Men om boken ikke er en 
selvbiografi , hvordan har hun da 
skapt sine romanfi gurer?
 – Min hovedperson er basert 
på mange mennesker fra mange 
kulturer. Jeg har gjort grundig 
bakgrunnsarbeid og gjennomført 
et utall intervjuer. Zara befi nner 
seg i spennet mellom to kultu-
rer, og mellom individualismen 
og kollektivismen. I en litterær 
kjærlighetshistorie må det være 
en konfl ikt, og jeg oppfatter pro-
blemene som er forbundet med 
kjærligheten som universelle.
 ”Forberedelsen” har tydeligvis 
vakt oppsikt, for intervjuet jeg 
fi kk med forfatteren var det siste 
i en lang rekke hun hadde innerst 
i kroken i Gyldendals lokaler. Og 
etterpå skulle hun til Grosvold 
på NRK. Grunnen til all denne 
oppmerksomheten er nok først 
og fremst at Norge dessverre 
fremdeles er sultefôret på bøker 
fra våre innvandrermiljøer, men 

”Forberedelsen” er uansett en 
troverdig, om enn ikke akkurat 
spektakulær debut.

Visdom og svik
I boken beskrives de nordmenne-
ne Zara møter som velmenende, 
men stundom litt klumsete, mens 
hun i sin egen familie må holde 
sitt kjærlighetsforhold hemme-
lig. Etter hvert opplever hun også 
at de vil gift e henne bort til en 
ukjent somalier. 
 På spørsmål om den frie 
kjærligheten tross alt ikke er å 
foretrekke, svarer Roda litt unn-
vikende. Hun viser til en annen 
viktig karakter i boken, bestemo-
ren Ayeeyo.
 – For meg var min egen 
bestemor som et orakel, mens 
det virker som om de eldre i 
Norge gjerne blir sett på som et 
problem. Den sterke familieiden-
titeten, som inkluderer dette med 
å ta vare på de eldre, er det beste 
jeg bærer i meg fra den somaliske 
kulturen. Den klokskapen som de 
eldre innehar blir satt høyere, og 
den blir i boken personifi sert av 
bestemoren.
 Roda mener altså at denne 
visdommen må legges vekt på 
også når det gjelder kjærligheten: 
Man burde lytte til de eldres råd, 
også når det gjelder valg av part-
ner. Men det er én ting som Zara 
virkelig oppfatter som et stort 
svik fra de eldre, og det er at de 
ikke tar avstand fra omskjæring 
av jenter. 
 Attpåtil videreføres disse hold-
ningene av de eldre kvinnene, 
som selv har lidd under dem: ”En 
annen fortalte at moren hennes 
hadde tilkalt den samme damen 
som hadde omskåret henne, for 
å klippe henne litt opp, slik at det 
skulle bli lettere for ham å slippe 
til [på bryllupsnatten]”.

Somaliere på Grønland
– Gjennom min egen oppvekst 
på Bygdøy ble jeg aldri utsatt for 
rasisme. Det kom først senere, 
når vi begynte å reise inn til 
byen. Jeg skriver om somalierne 

på Grønland i boka mi, men jeg 
har aldri vanket der selv. Min 
omtale av dette miljøet baserer 

Av Fredrik Giertsen 

Eurodok-festivalen viste i år 32 fi l-
mer, hvorav elleve norske, over fem 
marsdager i Cinematekets lokaler 
i Oslo. Det største spennet i bi-
dragene var nok mellom de tunge 
journalistiske fi lmene som ”A Very 
British Gangster” og ”Crossing the 
Line” og hjemmeproduserte fi lmer 
som ”Big Boy” og ”Chrigu”. 
 De to førstnevnte, som må ha 
krevd enormt med research, er ek-
sempler på at den undersøkende 
journalistikken aldri går av mo-
ten, mens de to siste viser hva man 
kan få til på lave budsjetter om 
man bare har blikk for det subtile 
i hverdagen. Som historier om hva 
slags forhold barn og unge vokser 
opp under rundt omkring i verden 
i dag, representerte de også en av 
trendene på årets festival.
 Det var ikke ufortjent at nettopp 

“A Very British Gangster” stakk av 
med prisen for festivalens beste 
fi lm, men samlet sett var det allike-
vel bidragene fra den andre delen 
av skalaen som fascinerte mest. 
 Teknikken har gjort at det nes-
ten bare er motet og fantasien som 
setter grenser for hvorfra og om 
hva man kan lage fi lm, samtidig 
som kravene til kvalitet heldigvis 
er blitt skjerpet. Men mulighetene 
til å øse ut sitt fortellertalent over 

nær sagt hva som helst er fremde-
les til stede.

Subjektiv journalistikk
Donald MacIntyre, som før har 
laget fi lm om engelske hooligans, 
er en av Storbritannias mest kjente 
undersøkende journalister. Hans 
modigste øyeblikk så langt i karri-
eren er nok allikevel når han ansikt 
til ansikt med mafi abossen Domi-
nic Noonan spør om det stemmer 
at han er homo. 
 At han har kommet så nært 
innpå en voldsdømt narkobaron 
er i seg selv verdt en påskjønnelse, 
men det mest skremmende er vel 
allikevel at man som seer begynner 
å identifi sere seg med Noonan og 
håper at loven ikke får tak i ham?
 “A Very British Gangster” er 
også interessant som et innblikk i 
en kultur som er lokal og global på 
samme tid, og i løpet av festivalen 

kunne man sammenligne den bri-
tiske mafi aen med den japanske i 
“Young Yakuza”. 
 Ellers stilles fi lmmakernes ved-
varende interesse for vold og urett 
til skue i fi lmer som ”Th e Big Sel-
lout” (om privatisering i Storbri-
tannia, Bolivia, Sør-Afrika og Fi-
lippinene), ”Ghosts of Cité Soleil” 
(fra gjengmiljøer i Port-au-Prince) 
og ”Shadow of a Holy Book”, som 
er en bisarr historie om hva enkelte 

selskaper gjør for å få tilgang til ol-
jen i eneveldet Turkmenistan.

Grenser
Det at ”Th e Big Sellout” tar opp et 
enkelt politisk fenomen slik det ut-
folder seg på fi re helt ulike steder, 
gjør at den bærer i seg spennin-
ger som man ellers bare får fram 
ved å overvære fl ere fi lmer om 
samme tema. ”Crossing the Line”, 
som handler om en amerikansk 
soldat som av personlige grunner 
trasker over grensen fra Syd- til 
Nord-Korea i 1962, oppnår noe av 
det samme gjennom nye intervjuer 
med mannen selv og de som kjente 
ham før. 
 Samtidig viser den en svakhet 
ved dokumentarfi lmer generelt: det 
er først mot slutten at hans versjon 
av virkeligheten blir motsagt, og 
dette får en til å tenke over hvilke 
grep fi lmmakere kan bli fristet til 
å ta for at slike historier skal bli 
til mest mulig severdig fi lm. Det 
er nok å henvise til kontroversen 
omkring den prisbelønte fi lmen 

”Darwin’s Nightmare”, som handler 
om overfi ske i Victoriasjøen. Dis-
kusjonen dreier seg om hvorvidt de 
mange intervjuene den består av er 
ekte, og tilsvarende vil vi garantert 
få mer av framover.

Multikulturelt
Som nevnt er det langt fra bare de 
politiske fi lmene som fenger. Min 
favoritt var nok fi nske ”Big Boy”, 
som handler om noe så lite spek-
takulært som en liten gutt som be-
gynner på skolen. Ellers ble det vist 
mange eksempler på at det multi-
kulturelle er blitt et uavvendelig 
trekk ved virkeligheten, noe som 
ikke minst var tydelig i åpnings- 
og avslutningsfi lmene ”Prinsesse-
badet” og ”Echoes of Home”.
 Det sies at tysk fi lm er inne i en 
ny gullalder, men at ”Prinsesseba-
det” skulle bli en publikumssuksess 
og at hovedpersonene skulle bli 
kjendiser, må ha kommet bardus på 
de impliserte. Filmen er et ganske 
liketil portrett av tre veslevoksne 
tenåringsjenter som vokser opp i 

smeltedigelen Kreuzberg i Berlin. 
 Sveitsiske ”Echoes of Home” 
handler om noe så smalt som jod-
ling, men slikt sett representerer 
den også den største styrken til 
Eurodok-festivalen: den fi neste 
gaven en kinogjenger kan få er å 
bli fascinert av noe man trodde 
var håpløst sært. Jodlingen beskri-
ves innledningsvis som en nesten 
død kultur, eksklusiv for de lokale 
daler, men den vekkes til live av 
nytenkende utøvere og ender opp 
i fruktbar symbiose med mongol-
ske nomaders strupesang.
 Den svenske generasjonsfi lmen 
”Alla mår bra” og den mer sjarme-
rende ”9175 Sveagruva” fra Sval-
bard berører samme tema, og får 
fram at innvandring ikke bare er 
ulykksalig for den enkelte og pro-
blematisk for samfunnet. De mest 
uventede former for fellesskap 
oppstår på de forskjelligste steder, 
og de som klarer å forholde seg til 
dette, vil leve lengst i landet.

For lesere av norsk-somaliske Roda Ahmeds (26) 
debutroman kan det være spesielt fristende å 
blande forfatteren med bokens hovedperson. 
Men dette bærer som alltid galt av sted.

Dokumentarfi lm er i vinden
Det er i dag få grener av kulturformidlingen som 
kan vise til like mye ungdommelig kreativitet   
som dokumentarfilmen, noe det var opp til årets 
Eurodok-festival å bevise.

Dokumentarfi lm er i tiden, mener vår anmelder. Filmen ”Ghosts of Cité Soleil” behandler temaet gjengmiljøer i Port-au-Prince, hovedstaden i Haiti. 
FOTO:  Fra fi lmen. 

 “9175 Sveagruva” fra Svalbard 
får fram at innvandring ikke 
bare er ulykksalig.

  – Jeg er en bokorm. 

     Roda Ahmed, norsk-somalisk  
              bokdebutant bosatt i New York

– Gjennom min egen oppvekst på Bygdøy ble jeg aldri utsatt for rasisme. Det kom først senere, når vi begynte å reise inn til byen. Jeg skriver om 
somalierne på Grønland i boka mi, men jeg har aldri vanket der selv, sier Roda Ahmed som i følge Morgenbladet ikke har skrevet ”den store norske 
innvandrerromanen”.                 FOTO: Gyldendal 

Verdt å få med seg
Konsert 

Operaen i Bjørvika
25.    04 kl. 20:00 Kulturell cross-over
Vandrende performance med utøvende kunstnere fra 
Innvik via Operaens tak til Snelda, som en markering av 
planene for et internasjonalt kultursenter i Bjørvika. 

27.    04 Flerkulturelt åpningsarrangement
Mela-festivalen inviterer til markering. 

Sted: Operaen i Bjørvika, 
Tid:  25-27.04.2008

Utstillinger

Krig og kjærlighet 
- Om innvandringen i Norden
Hvorfor har innvandrere villet slå seg ned ved polarsir-
kelen? Henrik Saxgrens svar og utstillingstittel er at krig 

eller kjærlighet har ført dem til det kalde nord. 
Den danske fotografen Henrik Saxgren har i et unikt 
prosjekt portrettert 80 innvandrerfamilier i deres nye 
hjem. Bildene forteller deres historier. 

Sted: Stenersenmuseet, Munkedamsveien 15, Oslo
Tid: 19-27.04.2008
CC: Voksne 45 NOK
        Barn, studenter og honnør: 25NOK

2 Move/Migratory Aesthetics
Denne utstillingen er opptatt av menneskenes forfl yt-
ninger og bevegelse og bildenes bevegelser og hvordan 
begge disse bevegelsene, virkelige og imaginære, for-
årsaker «åndelig bevegelse» eller følelser. Den estetiske 
dimensjonen går i to retninger: Hvordan immigrantene 
påvirker vertslandenes kultur, og hvordan disse landene 
påvirker det subjektive forholdet mellom immigrantene og 
deres opprinnelige hjemland. 

Deltakere: The Atlas Group- Walid Raad, Jesus Segura, 
Gonzalo Ballester, Ursula Biemann, Célio Braga, Cinema 

Suitcase, Conce Codina, Keren Cytter m.m
Kuratorer: Mieke Bal og Miguel Á. Hernández-Navarro

Sted: Stenersenmuseet, Munkedamsveien 15, Oslo
Tid: Tirsdag og torsdag 11-19, øvrige dager 11-17, man-
dag stengt. UTSTILLINGEN VARER TIL 11.05.2008
CC: Voksne 45 NOK
        Barn, studenter, honnør 25NOK

Tyrkisk kulturuke
Litteratur, forfatteropplesning, teaterforestilling, tyrkisk 
folkedans, tyrkisk mat, musikk, fi lm og kunst står på 
programmet når Deichmanske bibliotek og tyrkiske 
innvandrerorganisasjoner inviterer til gratis kulturarran-
gement for voksne og barn. 

Sted: Deichmanske bibliotek (Hovedutlånet), Arne 
Garborgs plass 4

Tid: 19.04, kl. 12-16

Norsk-somaliske 
kjærlighetsforviklinger

Roda Ahmed
 Forfatter. Debuterte nylig med 
romanen ”Forberedelsen”.

 Født 1981 i Hargeisa, nord i 
Somalia, vokst opp på Bygdøy i 
Oslo, for tiden bosatt i New York.

 Har vakt oppsikt med sin 
debutbok og opptrådte nylig på 
programmet ”Grosvold” på NRK.

 “Forberedelsen” er en kjærlig-
hetshistorie og handler om det 
somaliske miljøet i Oslo, som 
Bygdøy-jenta fi kk kjennskap til 
gjennom research.

 Beskriver seg selv som 
bokorm, som oppdaget verden på 
Deichmanske bibliotek.

 Favorittforfatterne er Sir V.S. 
Naipaul, Tom Wolfe, Maya Ange-
lou og Toni Morrison.


