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Hvordan er det egentlig å vokse 
opp i småby-Sverige i dag? 
Beintøft, skal vi tro forfatter 
Ronnie Sandahl. I «Vi som aldri 
sa hore» møter vi de tre kame-
ratene Kristian, Hannes og 
Frippe, som bor i den lille 
svenske byen Falköping. Tolv 
års skolegang er over, alle 
lengter de bort, mot storbyen, 
men til hva? Ved hjelp av tilba-
keblikk, og en kontinuerlig, 
nesten umerkelig, veksling 
mellom de tre, blir 
vi med inn i en 
usedvanlig rå og 
sårbar ung-
domstid. 

«Så mykje fem-
tenåringen ikkje 
visste, så mykje det 
var igjen å bli 
tvinga til å innsjå: 
Vi som heldt håret 
deira når dei 
spydde. Vi som aldri sa hore. Vi 
er òg dei som aldri skal bli 
deira.» Det tenker Hannes. Han 
er den usikre, «myke mannen», 
på jakt etter kjærlighet. Han 
finner Wilma, men er livredd for 
å bli avslørt. Kompisen Frippe 
er det stikk motsatte av Hannes: 
hard, tøff og skummel. Han for-
akter de fleste, ser på jenter som 
potensielle knull. Hannes og 
Frippe representerer to typer 
mannlig uttrykk, og Wilma må 
forholde seg til begge: Hannes 
som elsker henne, Frippe som 
vil ligge med henne. 

Det skal komme til å handle 
mye om et begrenset kjønnsrol-
lemønster i Sandahls roman: 
enten er du hard, eller så er du 
myk. Og for jentene? Hore eller 
madonna. Kristian er derimot 
verken myk eller hard, og faller 
dermed utenfor. Han sliter med 
eget kroppsbilde og sorgen etter 
farens død. 
Kallenavnet «Cartman», basert 
på tjukkasen i animasjonsserien 
South Park, er noe han bare må 

finne seg i, selv om det gjør 
vondt. «Det er jo berre på gøy», 
sier kompisene. Ja, klart det. 

Det er en håpløs gjeng vi 
møter på her, uten evne til å ta 
seg selv i nakken. Tre gutter 
som drømmer om å bli moderne 
menn, men som mislykkes når 
det gjelder. Det dreier seg om 
ønsket om å «bli» noe, og van-
skeligheten av å komme seg 
vekk. Hannes drømmer om å 
forlate småbyen for Stockholm, 
mest for å kunne komme tilbake 
i juleferien som den hjemvendte 
helten, føle de andres misunne-
lige blikk på seg. Men så går det 
ikke helt som han hadde tenkt.

Fortellingen griper deg fra 
første side, og slipper ikke 
taket. Her er haltende drømmer 
og knuste hjerter, ryggdolking 
og baksnakking. «Wetterlings-
gatan kryssar byen som eit 
dårlig reingjort barberblad-
kutt», skriver Sandahl. Bildet 
skaper grøsninger, og viser 
blandingen av det såre og bru-

tale, som er 
styrken i San-
dahls språk.

«Vi som aldri 
sa hore» skapte 
mye oppstyr da 
den kom ut i hjem-
landet Sverige for 
fire år siden. Den 
startet en debatt 
om kjønn og 
mannsroller, og 

ble omtalt som en generasjons-
roman. Det er et dystert bilde av 
dagens unge, svenske menn 
Sandahl maler. Han er aldri 
direkte politisk; boka fungerer 
mer som en subtil kommentar, 
og burde settes på pensumlista 
til samtlige ungdomsskoler her 
i landet. Sandahl har nemlig en 
helt egen evne til å se og beskrive 
selve følelsen av det å være ung 
i dag: håpløsheten, selvmedli-
denheten. Han skriver gjen-
kjennelig om den første fortvi-
lende forelskelsen og den 
påfølgende kjærlighetssorgen. 
Redselen for å falle utenfor, alt 
det hånlige en må finne seg i; 
hvor ondskapsfulle unge men-
nesker kan være mot hverandre.

Sandahls roman er den skar-
peste, mest ubarmhjertige, men 
også den vakreste skildringen 
av å befinne seg i det vanskelige 
mellomrommet mellom barn og 
voksen som jeg har lest på veldig 
lenge. 
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ronnie sandahls «Vi som aldri sa hore» handler om unge menn som 
mislykkes i forsøket i å bli de nye, moderne mennene.
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Ungdommens råskap
En viktig og nådeløs bok 
om det vanskelige mellom-
rommet mellom barn og 
voksen. 

«Fortellingen 
griper deg fra 
første side, og 
slipper ikke 
taket.»

rOMAN
Ronnie Sandahl
«Vi som aldri sa hore»
Oversatt av Ingelin 
røssland
Samlaget

n iNga semmiNgseN
n farteiN rudJord (foto)

– Hva inspirerer en narkoman til å finne sin 
neste dose? Skapelsesprosessen er min nar-
kotika, og jeg får abstinenser uten. Jeg 
arbeider hver eneste morgen, selv når jeg er 
på besøk her i Norge. I morges skrev jeg på et 
skuespill, sier den russiske forfatteren Aleksej 
Slapovskij til Dagsavisen.

Han er et produktivt medlem av en ny 
gruppe postmodernistiske 
russiske forfattere, men slo 
gjennom allerede på 
80-tallet. Den populære 
samtidsforfatteren var en 
snarvisitt innom Oslo i for-
bindelse med Russlandsda-
gene som ble arrangert på 
Litteraturhuset i forrige 
uke. Så langt har han gitt ut 
15 romaner i hjemlandet, og 
nå kommer romanen «De er 
overalt» ut i norsk overset-
telse.

– Boken vil nok være en 
eksotisk opplevelse for 
norske lesere, akkurat som 
når vi russere leser norske bøker, sier han.

LEDERLEKTYRE
I romanen «De er overalt» møter vi et arsenal 
av personer fra forskjellige samfunnslag i 
dagens Russland. Når en stjålet herreveske 
binder livene deres sammen, får vi et innblikk 

i korrupsjon i politiet og politiske instanser. 
Den russiske litteraturanmelderen Aleksej 
Balakin mener boka bør være en lærebok i 
nyere russisk historie for landets presidenter, 
ministre, parlamentsmedlemmer og statstje-
nestemenn. Det har Slapovskij også sagt seg 
enig i.

– Dette utsagnet var ikke noe jeg mente 
veldig seriøst, men det er sant at russiske 
statsledere ikke leser noen bøker. Det var en 
alvorlig oppfordring, men det trenger ikke 

nødvendigvis være min bok 
de åpner, sier Slapovskij.

STORT GALLERI
I romanen møter vi blant 
annet den velstående arki-
tekten Kartsjin, fattig-
gutten Kilill, den gamle 
mannen M.M. som er sikker 
på at landet er invadert, 
danseren Polina, flere poli-
tibetjenter, statsansatte og 
familiemedlemmer. Galle-
riet av karakterer er så stort 
at oversetterne, Irina A. 
Waage og Peter Normann 
Waage, valgte å legge ved en 

navneoversikt bakerst i boken.
– Hvorfor er det 11 spillere på et fotballag? 

Hvorfor er det seks spillere på et volleyballag? 
Det er fordi ethvert spill har sine regler, og 
hver bok jeg skriver er en form for spill. Jeg 
får en intuitiv følelse av hvor mange spillere 
det skal være og hvem som skal stå i forsvar, 

Flettverk av 
korrupsjon

Romanen «De er overalt» er blitt anbefalt som lesning for 
russiske statsledere. Nå kommer den ut på norsk.

selv om romanene til aleksej slapovskij tar for seg sosiale problemer i dagens russland, ønsker han først                og fremst at leseren skal fokusere på det menneskelige. 

«Hva inspirerer en 
narkoman til å finne 
sitt neste skudd? 
Skapelsesprosessen 
er min narkotika, 
og jeg får  
abstinenser uten.»
aleksej slapovskij, forfatter


