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Fanget i beleiret by
        Tittel: Cellisten i Sarajevo, 

 dokuroman
Forfatter: Steven Galloway
Forlag: Libretto

Den har allerede rukket å bli en internasjonal 
– og omstridt – bestselger, dokuromanen Cel-
listen fra Sarajevo som nå foreligger på Libretto 
Forlag. Og med god grunn. Dette er en oppsikts-
vekkende god bok. En bok som gir innsikt og 
innlevelse i krigens angstpregede og grå hverda-
ger. Og ikke minst er det en bok som bygger på 
en fantastisk og autentisk historie.

Det er historien om cellisten Vedran Smailo-
vic i Sarajevo Symfoniorkester, som i mai 1992 
spilte Albinonis Adagio 22 dager i strekk på det 
bombeherjede torget til minne om 22 ofre som 
ble drept i brødkø.

Den symbolladede historien gikk verden over 
og fikk en stjerne som Joan Baez med hele sitt 
pressekobbel til å reise til det bombede Sarajevo 
for å sitte ved cellistens føtter mens han spilte. 
Men beleiringen varte i ytterligere fire vonde 
år, og Smailovic selv ville etter krigen aldri mer 
kommentere sitt spill for de 22 døde. Nå lever 
han i Nord-Irland, og skal etter sigende være 
rasende for å bli trukket fram i en dokuroman 
han ikke har hatt noen befatning med.

Forfatteren, den unge canadieren Steven Gal-
loway, stiller seg uforstående til cellistens sinne. 
Han hevder historien om cellisten fra Sarajevo 
kun tjener som utgangspunkt for et knippe selv-
stendige fortellinger om hvordan vanlige men-
nesker klarte å leve i en nådeløs beleiringstil-
stand. Antakelig ender opphavsstriden i retten, 
men imens går romanen sin seiersgang over ver-
den, og man har allerede begynt å snakke om 
filmatisering. Dette er Steven Galloways tredje 
bok, og hans første på norsk.

Som lesere får vi bare lese om den rystende 
opplevelsen det er å være fanget i en beleiret by. 
Utgangspunktet, cellisten på torget, gir boka au-
tentisitet, og selv om de øvrige romanskikkelsene 
er oppdiktet, blir de på sitt vis sannhetsvitner og 
talspersoner for de 250.000 som gjennomlevde 
beleiringen. 

Med utrolig detaljkunnskap geleider Galloway 
oss gjennom sønderskutte gater, følger oss over ut-
satte bruer og løper med oss over åpne plasser og 
torv. Overalt er redselen for snikskyttere, granater 
og bombenedslag. Vi er en del av familiefaren Ke-
nans redsel på den livsfarlige veien gjennom byen 
for å skaffe vann til familien. Vi følger bakeren 
Drakan, som har fått sendt kone og sønn ut av 
byen, og som prøver å venne seg til krigens følel-
sesløse apati. Og vi er med den beryktede kvinne-
lige snikskytteren Pilen, som får oppdraget med å 
beskytte cellisten mens han spiller. For dem alle 
gjør cellistens spill en forskjell. Og ikke bare for 
dem, men for alle de som samler seg tause rundt 
cellisten i de 22 dagene han spiller.

Det blir en bok om håp, tross alt, og musik-
kens evne til å løfte og samle når det røyner som 
verst. For oss er den til å tro på.

Men hvor sann den er i sin gjengivelse av en 
faktisk hendelse, se, det får vi ikke vite før cel-
listen selv, Vedran Smailovic, vil fortelle hvordan 
han opplevde å spille Albinonis Adagio for sine 
døde venner på et bombet torv i beleiret by.

Anne Hoff Backe

Strippestang og 
feminisme
       ARIEL LEVY:

 Feministsvin, kvinner i en pornofisert 
kultur
Oversatt av Poul Henrik Poulsson
Cappelen Damm
///Terning: 3///
New York Magazines journalist, Ariel Levy, er 
her med sin første bok. Det er en debattbok om 
feminisme både i et historisk perspektiv og med 
et skråblikk på dagens selvoppnevnte frontkjem-
pere på arenaen. 

Boka tar leseren med tilbake til feminismens 
spede barndom med suffragettene, gjennom de 
bh-brennende rebellene på 70-tallet og fram til 
våre dagers frigjorte, selvstendige og sterke kvin-
ner som villig lar seg fotografere nakne, fordi de 
nå sjøl kan bestemme det. Levy har gjort utallige 
intervjuer med kjente feminister som har kjem-
pet for kvinners rettigheter og med de mer mo-
derne feministene som ser sin misjon på en litt 
annen måte. Hun har også snakket med fram-
tredende amerikanske kvinner i næringslivet og 
innen media. Et av spørsmålene Levy stiller er; 
må man som kvinne oppføre seg som en mann 
og tenke som en mann for å oppnå respekt og 
få framtredende roller i samfunnet? Langt på vei 
mener hun svaret er ja. Gamle fordommer og 
forestillinger om kvinnen som objekt er fortsatt 
sterkt rådende på mange felter i samfunnslivet. 
Hun går så langt som å antyde at kvinner selv 
er skyld i at vi fortsatt blir vurdert ut fra ytre 
kriterier framfor de rent kvalitative.

Som et innlegg i debatten om likestilling og li-
keverd, er boka en urovekkende brannfakkel. Det 
må da være betenkelig når bestemor som kjempet 
på barrikadene på 70-tallet, går hen og kjøper 
trange topper til barnebarnet med Playboy-bunny 
på. Hvilke verdier og hvilken selvrespekt gir vi 
de håpefulle små? Hvor ble det av historiene om 
frigjøring fra objektifiseringens kvelende lenker? 

Hva har skjedd med verden og kvinnene når mor 
og datter tropper opp hos kirurgen for å fikse på 
kjønnsleppene med et Playboymagasin i handa og 
sier vi vil ha en sånn en? Feministsvin er en tan-
kevekker og en viktig bok. Det er imidlertid synd 
den er så fiksert på amerikanernes feminisme. 
Dette gjør den til en smalere bok enn den fortje-
ner å være. Referansene er for mange og ukjente 
for den jevne norske leser. Vi trenger ei bok som 
vi lettere kan kjenne oss igjen i. Et annet negativt 
aspekt er den totale mangel på kronologi. Boka 
hopper og spretter både i tid og innfallsvinkler. 
Oppfordringen må gå til norske feminister, skriv 
en bok om samme tema sett med norske øyne 
og gjør den til pensum i norsk skole. Norske jen-
ter med innbydende dådyrblikk og kjøpepupper 
trenger den slags litteratur.

Eva Kristenstuen

 BØKER

I sin andre roman, «Jenteloven», 
tar Annette Münch oss med til et 
beinhardt jentegjengmiljø, preget 
av et intrikat regelsystem, vold 
og grensesprenging.

Da «Kaoskrigeren» kom i  
n2006, fikk Annette Münch 

svært gode kritikker og Kultur-
departementets debutantpris. 

Men mest varmet nok alle de 
gode tilbakemeldingene fra lese-
re, som gikk på at Münch lokket 
unge gutter til litteraturen – og 
at tusenvis av unge kunne kjenne 
seg igjen i hennes skildringer av 
hverdagen til 16-årige Tobias. 

Nå er hun tilbake med «den 
vanskelige andreboka». Münch 
skriver denne gangen om ung-
jenta Saga, som er skilsmissebarn 
og tvingers til å flytte fra faren til 
moren sin. På det nye stedet får 
hun et nytt venninnenettverk; En jentegjeng som introduserer 
henne for en beinhard virkelighet, med mange interne regler 
som må følges. 

Vold blant jenter er et økende problem, sier forfatteren selv 
til NTB. Münch jobber som redaktør for ungdomsmagasiner 
i Egmont Serieforlaget og har slik en unik mulighet til å ori-
entere seg i ungdomskulturen. Blant annet leser hun mange 
av lesernes egne fortellinger fra virkeligheten.

Hun forklarer hvordan hun fikk inspirasjonen til «Jente-
loven». 

– Det var spesielt i forbindelse med en artikkelserie vi gjor-
de for noen år siden, da vi intervjuet jenter som hadde vært 
på glattcelle etter voldshandlinger. Det ble viktig for meg å 
komme inn i hodene deres for å forstå hva som foregår når 
en person begår slike handlinger. Det som sjokkerte meg aller 
mest var en total mangel på empati for ofrene, sier Münch. 

I forarbeidet til boka har hun hatt mange samtaler med 
voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk samt besøkt en barne-
vernsinstitusjon og snakket med ungdommer der. Seks av 
åtte beboere var jenter, og det har vært mønsteret en stund, 
sier Münch. 

– Jeg vet ikke om det skyldes at flere jenter er ute av kon-
troll nå, eller om problemet blir tatt mer på alvor, sier forfat-
teren. Som også har pløyd gjennom forskningsrapporter om 
temaet, samt tilbrakt timer hos politiet og på legevakten for å 
gjøre skildringer i boka mest mulig troverdig. 

Finnes det noe som er felles for ungjenter som begår volde-
lige handlinger, Münch?

– De aller fleste har selv vært utsatt for krenkelser og om-
sorgssvikt. Flere har opplevd å komme til kort på skolen. De 
kommer tidlig inn i miljøer der vold er knyttet til trygghet og 
beskyttelse. Det er ofte internt i jentegjenger vanlig å se på vold 
som en lærepenge – en måte å sende signaler til omverden på. 
Jentegjengen blir familien. Der råder det beinharde krav om 
lojalitet og jentene i boka mi drar dette ut i det ekstreme. 

– Har du skrevet en realistisk bok?
– Absolutt. Jeg har faktisk sensurert og utelatt mange his-

torier jeg har støtt på i forarbeidet til boka. Jeg er sikker på at 
noen vil bli sinte og sjokkerte, og noen vil tro jeg beskriver en 
virkelighet som ikke eksisterer. Men tvert imot: romanen er 
ikke like rå som virkeligheten, slår hun fast. 

Münch understreker at hun ikke har skrevet en beksvart 
beretning.

– Men det som driver meg er sterke stemninger, slår hun 
fast. Og sier at hun egentlig hadde tenkt å skrive en søt og 
romantisk ungdomsbok. 

– Men nå ble det ikke helt slik. Saga dro handlingen i den-
ne retningen. 

Selv om Münch befatter seg med ungdomslivets skyggesi-
der, er hun ikke pessimist. 

– Ungdomslivet er utfordrende. Det har det vært til alle 
tider. Og jeg tror ungdom trenger å lese at det er mange som 
har det som dem, som er like sårbare. 

Münch vil heller ikke gi foreldre dårlig samvittighet, selv om 
skilsmisse og fraværende voksne går igjen i bøkene hennes. 

– Men det er viktig at foreldrene er til stede og ser barna 
sine, understreker hun. (ANB-NTB) 

Tekst: Veronica Karlsen

Rått om jentegjenger
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Ukas 
anbefalinger

Randi Landmark er biblioteksjef i 
Jevnaker og samtidig aktuell med 
romandebuten Vårløsning. Her an-
befaler hun tre romaner:

VIGDIS HJORTH:
Drama med Hilde
– Boka 
hand-
ler om 
dramalæ-
rer Hilde, 
som er alt-
for opptatt 
av hvordan 
hun virker 
på omgi-
velsene og 
hvordan an-
dre oppfat-
ter henne. 
Det oppstår 
stadig hu-
moristiske si-
tuasjoner på grunn av dette. Boka 
anbefales fordi den er morsom, samti-
dig som den er alvorlig og tragisk.

PER KNUTSEN:
Utakk
– Ulrik 
Bratt Jen-
sen, enke-
mann på 
80 år, vil 
så gjerne 
være et 
godt men-
neske. 
Dessverre 
blir hans 
gode hen-
sikter stadig 
misforstått, 
og til slutt 
går det helt 
galt. Boka er formet som et brev fra 
Ulrik Bratt Jensen til en advokat. I bre-
vet forklarer han seg om hvordan ting 
har foregått. Anbefales fordi den er 
både morsom og tankevekkende.

 
ANNE B. RAGDE:
Arsenikktårnet
– Dette 
er en 
slektskrø-
nike, om 
tre gene-
rasjoner 
kvinner. 
Anbefales 
fordi den 
er velskre-
vet og en-
gasjerende; 
noe av det 
beste Ragde 
har skrevet.

JENTEGJENG: Handlingen i Annette Münchs nye roman er lagt til et jentegjengmiljø.  
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