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Fra Birkerød til Beograd Toni Liversage Hent PDF Toni Liversage har skrevet en slags selvbiografi i

romanform. På den ene side er der de lidt bitre beskrivelser af familielivet, hendes kamp for at finde en plads i
det danske samfund, hendes emotionelle modning, uddannelse. På den anden side er hendes politiske

engagement med et bredt spektrum af aktiviteter, lige fra protest mod atomoprustning over kvindefrigørelse
til kampen mod krig i diverse fredsbevægelser, især mod krigene i Jugoslavien. Denne bogs værdi ligger i
Toni Liversages dybe sympati for et land, hvori hun har uddannet sig, og hvis mennesker hun har lært at

kende og respekterer, hendes forståelse for kulturerne og overbevisning om, at menneskene fra de
eksjugoslaviske territorier fortjener et mere værdigt liv. Særlig værdifuld er hendes litterært spændende
fremlæggelse af de historiske begivenheder, hvori oplevelsen af det enkelte menneskes skrøbelighed, de
mange facetter i dets kultur og historie, flettes sammen med en fatal politik, der ofte brutalt fornægter og

tilsidesætter alt det. Jovan Zivlak, digter og essayist Uddrag af bogen … og pludselig var der nogle oppe ved
vores hytte, der begyndte at synge en melankolsk bosnisk sang. Senere viste det sig, at der var én, der havde
en frula med, en hyrdefløjte, som var begyndt at spille, og så tog folk hinanden i hænderne, og ringdansen
koloen begyndte at sno sig i måneskinnet ud og ind mellem træerne – og jeg blev også trukket med ind i den
… Næste morgen var vi et par stykker, der stod op allerede ved 6-tiden og gik ned for at vaske os ved en

kilde. Den tidlige morgenhimmel var lidt diset, alt var frisk og stille, og solen mavede sig rød og rund op over
den endnu sorte bjergkam, mens frulaen lød oppe fra skråningen – man kunne næsten se tonerne svirre op og
ned ad tonestigen … Om forfatteren TONI LIVERSAGE (1935-2014) var et dybt engageret menneske. Hun

skrev en række bøger om mærkesager som kvindehistorie, græsrodsbevægelser og civil ulydighed og
oversatte flere bøger fra serbokroatisk (bl.a. Broen over Drina af den nobelprisvindende Ivo Andric). Politisk

var hun aktiv i rødstrømpebevægelsen og modstander af atomvåben og Vietnamkrigen.
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