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Alldeles ny och även den med en klar
koppling till bushfolket är ”Gryning över
Kalahari, hur människan blev människa”
(Ordfront), av Lasse Berg. Det är berättelsen
om hur en liten grupp, tillhörande arten
Homo sapiens som levde i Afrika för  
år sedan, spred sig över hela jordklotet och
förändrade det för alltid.

Detta var bara några smakprov på böcker
för en afrikaintresserad läsare. Det finns
mycket mer att välja på, både gammalt och
nytt. En vägvisare hittar du på litteraturda-
tabasen www.macondo.nu som Världsbib-
lioteket i Solidaritetshuset tagit fram. God
läsning!

K E R S T I N  B J U R M A N

Den hemliga trädgården, beställ på 08–
642 87 22, eller bvb@solidaritetshuset.nu
gratis, endast porto.

Både unga och gamla kan njuta av den
angolanske författaren Pepetelas ”Hunden i
Luanda” (Bokförlaget Tranan) där hundens
ständiga byten av matte och husse leder läsa-
ren till olika socialgrupper och presenterar
deras olika överlevnadsstrategier.

En vacker fotobok är Ann Andréns ”Den
magiska målningen” (Karin Almlöfs förlag),
om bushfolken och deras klippkonst i södra
Afrika. Boken, alldeles färsk från tryckeriet,
skildrar i ord och bild den urgamla kultur
från Kalahari som är allas vårt ursprung.

Julen närmar sig och det börjar bli
dags att tänka på lämpliga julklap-
par till liten och stor. Ett bra tips är
böcker, böcker om och böcker från
Afrika.

”Om barnen inte läser annat än de vanligas-
te böckerna, av de vanligaste författarna från
de vanligaste kulturerna och från de vanli-
gaste förlagen, kommer det att fattas något i
deras diet: de blir svagare och mer mottagli-
ga för intellektuella sjukdomar.”

Så står det på baksidan av ”Den hemliga
trädgården”, ett litet fullmatat häfte om och
med litteratur för barn från hela världen,
utgiven av
bland annat
Världsbibli-
oteket i Soli-
daritetshuset
i Stockholm.
Vem vill ha
sjuka barn?
Nej, det är
bara att kasta
sig ut i bok-
handeln, i
butiker eller
på nätet.

För barn är utbudet ganska stort, bara
Förlaget Hjulet kan erbjuda närmare  tit-
lar. Det är bilderböcker från en rad länder i
olika stilar och med mycket varierande te-
man. En produktiv författare där är syd-
afrikanska
Niki Daly,
som bland
annat skrivit
”Ta det lugnt
Songololo.

Själv till-
talas jag
mycket av
teckningarna
i John Kilakas
”Färsk fisk”
(Förlaget
Hjulet) med starka drag av de populära
tingatinga-tavlorna.

Även ungdomar behöver läsa om andra
länder. Ny för i år är ”Vägen till himlen”,
(Bonnier Carlsen) om -åriga Binti i Mala-
wi, stjärna i en radiosåpa.

En liten enkel och vacker vardagshistoria
är ”Amolle”, om en pojke i Niger, av Görrel
Espelund och Melker Dahlstrand som LL-
förlaget har gett ut under året.

”På andra sidan sanningen” (Natur och
Kultur) av Beverly Naidoo, handlar om -
åriga Sade som hastigt måste lämna hemlan-
det Nigeria och fly till London.
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