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”Kaffe, karamell og vaniljesaus”: NY BOK OM SOMALIERE I NORGE 
 

Møt Faisal Aligas i diskusjon med Abid Raja, Kåre Willoch og  
Terje Bjøranger på Operaen 18. september rundt spørsmålet  

”Hva er oppskriften på vellykket integrering?”  
 
En historie om vellykket integrering – ønsker vi å høre den?  

 

Somalieren Faisal Aligas, som tilhører en innvandrergruppe 
som gjerne fremstilles som særlig problemfull, ønsker å gå mot 
strømmen. I Hilde Eskilds dokumentarbok Kaffe, karamell og 

vanlijesaus (Ganesa) lar han glede, nysgjerrighet og kjærlighet 
veie tyngst, til tross for fordommer, negative holdninger, sorg 
og savn. Faisal Aligas mener at hans historie ikke burde være 
noe unntak. 
 

ARRANGEMENT Lørdag 18. september kl. 15 møter Faisal til 
diskusjon med Abid Raja, Kåre Willoch og Terje Bjøranger rundt 
spørsmålet om oppskriften på vellykket integrering. 
Diskusjonen ledes av Marte Spurkland i Prøvesalen 1 på 
Operaen, arr. i regi av Oslo Bokfestival. 

 
 

Faisal Aligas, Liv Toril Aligas og forfatteren Hilde Eskild er tilgjengelig for intervjuer i Oslo  
f.o.m. fredag 17.9. (kveld) til søndag 19.9. på ettermiddagen. For avtale om intervjuer, ta kontakt med 
forlagssjef Anja Schroth, anja@ganesa.no eller mobil 92 46 77 40. 
 

 

Faisal kom til Norge som ung, enslig somalier i 1998. Ikke noe godt utgangspunkt, skulle man dømme etter 

mediene. Alle dårlige odds til tross: Faisal er nå lykkelig gift med norske Liv Toril, har en sønn på åtte år, er i 

arbeid og er valgt inn i bystyret i Kristiansand. Men han og Liv Toril har tross alt møtt en rekke fordommer. 

Faisal har derfor valgt å fortelle sin historie til forfatteren Hilde Eskild.  

– Arbeidet var krevende for begge to. Mange av minnene har vært vanskelige for Faisal å hente fram.  

Jeg, som forfatter, måtte innse at jeg heller ikke kunne skrive om alt jeg var nysgjerrig på, fremhever Hilde 

Eskild, som også er Liv Torils søster. – Faisal trengte noen han kjente og kunne stole på når han skulle hente 

fram minner og fortelle om sitt møte med Norge og tilværelsen her. Minnene og anekdotene understreker for 

øvrig også hvor mange likheter som finnes mellom tilværelsene livene våre, selv om vi har vokst opp på ulike 

kontinenter. 

 
 



Kunnskap om fortiden viktig  
Det er kjærlighetshistorien mellom Faisal og Liv Toril som danner rammen rundt historien om Faisal. Men for 

å forstå hans nåværende liv må man kjenne til livet før han kom hit. Faisals oppvekst i Mogadishu var trygg. 

Faren arbeidet som politimann og fulgte aktivt opp barna sine. Faisal var i ferd med å utdanne seg til lege da 

faren blir drept. Nitten år gamle Faisal, moren Safiya og hans yngre søsken måtte derfor forlate hjemmet sitt 

og absolutt alt de eide. Faisal, som var den eldste i barneflokken, måtte nå ta ansvar for familien i Nairobi. 

Han arbeidet i flere år for hjelpeorganisasjoner i det krigsherjede Somalia, før han forsto at hans og familiens 

liv var i fare også i Nairobi, og at han derfor måtte reise langt av sted.  
 

Trenger vi lykkelige historier? 
Siden Faisal kom til Norge, har han studert norsk og økonomi på universitetet i Agder. For tiden arbeider han 

som kursleder for minoritetsspråklige arbeidssøkende i tillegg til å følge dem opp i arbeidspraksis. I 2003 ble 

Faisal valgt inn som vararepresentant for Høyre i bystyret i Kristiansand, i 2007 som fast representant i 

bystyret og i oppvekststyret. Tross Faisals politiske engasjement tar boken Kaffe, karamell og vaniljesaus 

ikke opp politiske eller religiøse spørsmål. Dokumentaren har bevisst et annet fokus, som er viktig både for 

Faisal og Liv Toril.  – Dette handler rett og slett om å være menneske, og om å forholde seg til andre 

mennesker med de utfordringer det innebærer, mener Faisal.  

Somaliere er blant Norges nyeste innvandrere. I mediene er det mye fokus på problemene rundt dem. Faisal 

er derfor opptatt av at nordmenn og somaliere må få tid til å venne seg til hverandre. – Det går an å få et 

samliv til å fungere selv om samfunnet gir det dårlige odds, er Faisals klare mening. 

Selv om det ligger en dyp tragedie til grunn for at Faisal er i Norge, viser hans historie at det likevel kan gå 

bra, godt hjulpet av troen på å få det til og tillit og nysgjerrighet fra omverden – og en god porsjon humor.  

– En lykkelig historie? Kanskje vi trenger den, avslutter forfatteren Hilde Eskild. 
 

Hilde Eskild bor i Lillesand og arbeider som forteller, forfatter, skribent og 

lærer. Dette er hennes sjuende bok. Blant hennes tidligere utgivelser er 

barneboken Onkel Jarles himmelske frokoster samt fortellerbøker skrevet i 

samarbeid med Benedicte Hambro. Les mer om bøkene: 

www.ganesa.no/forlag.  
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