
Anmeldelse af  
Ahmad Mahmoud: ”Sort Land – 
fortællinger fra ghettoen”.

af  Stine Munch
For efterhånden mange måneder siden så jeg et interview med Ahmad Mahmoud i TV. I
modsætning til andre vrede unge mænd med indvandrerbaggrund og en udgivelse i hånden,
så var han faktisk ikke vred og slet ikke højtråbende. Tværtimod virkede han både genert og
usikker. Men at skrive og udgive sine fortællinger fra ghettoen er modigt og må have krævet
stor styrke.

Ahmad Mahmoud er født i 1987. Hans forældre kom til Danmark fra Libanon, hvor de
havde  opholdt  sig  som  palæstinensiske  flygtninge.  Ahmad  Mahmoud  er  vokset  op  i
ghettoen Askerød, han har taget en uddannelse og fået et arbejde som maskinmester hos
Novo Nordisk. Han forlod ghettoen, da han blev voksen, og lagde en barndom bag sig med
tæsk, tvang og tyranni. Bogen har dog ikke Ahmads egen succeshistorie som fokus men
handler  om  og  beskriver  en  dansk  indvandrer-ghetto  med  egne  love  og  regler  og  en
autoritær og voldelig opdragelseskultur:

Den  handler  om  ghettoen  –  om  det  liv,  der  leves  dér;  den  kultur,  der  hersker.  Den
opretholdes  gennem  en  stram  kollektiv  kontrol,  som  forhindrer  individuel  frihed  og
personlig udvikling – man ønsker  at  bevare status quo,  at  hver  generation kopierer den
forrige og i hvert fald ikke bryder med kulturen og finder sin egen vej.

Ahmad  Mahmoud  ønsker  at  rydde  op  og  ud  i  fordomme  og  forudindtagethed  om
indvandrere  i  det  miljø,  han er  vokset  op i.  For eksempel  den udbredte  fejlslutning,  at
medlemmerne af  de såkaldte parallelsamfund ønsker at være en del af  det danske samfund.
Der er ikke nogen imam eller patriark på forfatterens vej, der har opfordret til sameksistens
med de vantro danskere.

Ahmad Mahmoud angriber tillige "insha'Allah-kulturen" og dens ansvarsfralæggelse. Det er
Guds ønske, hvis jeg føder ti børn, kører for stærkt eller trækker min kniv. Forfatterens
opråb retter sig mod den voldelige og autoritære opdragelseskultur og machoidealerne i det
indvandrermiljø, hvor han er vokset op. Samtidig retter han også sit opråb til det danske
samfund og beder os om at smide berøringsangsten, gå i dialog og handle for de kommende
generationers skyld. 

Men Ahmad Mahmoud fornægter ikke sin oprindelse og sin arv ej heller sin familie, men
som han skriver:



"Jeg er født i Danmark og er dansker, men betyder det så, at jeg ikke må være palæstinenser?
Hvis jeg er palæstinenser, betyder det så, at jeg ikke må være dansker? Skal jeg tvinges til at
vælge det ene frem for det andet? Jeg er dansker, og det er jeg stolt af  at være, men jeg må
acceptere mit ophav og kende dets kultur.  (…) Men nu er jeg her mellem æblegård og
humlehave og her hører jeg til. (…) Så konfrontér børnene og fortæl dem, at de er danske.
Det er ikke racistisk. Det er omsorg."

Sort Land kan ikke siges at være stor litteratur; bogen er en beretning og et vidnesbyrd fra
en  dreng,  der  så  undrende  på  livet  hele  sin  barndom.  For  os,  som ikke  er  en  del  af
indvandrermiljøet,  giver bogen et  indblik i  ghettolivet,  men desto vigtigere kan Ahmads
historie give mod og styrke til andre børn og unge i indvandrerfamilier.

I hvert fald er det sidste Ahmad Mahmouds egen intention med bogen.
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