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CHRISTINA LAMB HAR ARBETAT länge för brittiska Sunday 
Times och rest många gånger till Zimbabwe. Förra året listade 
Robert Mugabe henne som ”enemy of the state”. 

– Ja, det var aningen oroande eftersom jag befann mig i lan-
det då, säger hon.

Men inte tillräckligt oroande för att hon skulle hålla sig borta, 
hon har rest tillbaka flera gånger sedan dess och på bordet mel-
lan oss ligger hennes nya bok House of Stone, som skildrar två 
personers mycket olika uppväxt i Zimbabwe. ”Den sanna berät-
telsen om den vite farmaren Nigel och hans svarta hemhjälp 
Aqui” lyder texten på omslaget och jag inledde läsningen med 
viss skepsis. Men det som skulle kunna ha varit en schablonmäs-
sig gestaltning av den fattiga svarta kvinnan och den rike vite 
mannen, visade sig tvärtom vara en informativ och fängslande 

berättelse som känsligt närmade sig det historisk och politiskt 
laddade minfält mellan två personer varav den ena vuxit upp 
under extremt fattiga förhållanden och lärt sig om hunger, 
medan den andre fått lära sig att världen ligger vid hans fötter. 

CHRISTINA LAMB MÖTTE Aqui och Nigel för första gången 
2002 och genom intervjuer, samtal och resor ut i de miljöer 
som skildras, kom hon dem mycket nära. Resultatet är en stark, 
detaljerad och personlig berättelse där Aqui och Nigel får stort 
utrymme. Deras historier tvinnas samman och knyts löpande 
till den större politiska och historiska kontexten av Zimbab-
wes smärtsamma tillblivelse. Lamb guidar skickligt läsaren från 
den tid då Cecil Rhodes män lurade Lobengula på hans land, 
till när Ian Smith chockerade världen genom att deklarera ett 

Jordreformen inifrån

Nytt läsvärt från Afrika
De senaste åren har många intressanta afrikanska författare 
kommit i svensk översättning och 2006 verkar trenden vara 
ännu starkare.

Vi kan läsa nordafrikanska författare som Yasmina Khadra 
(pseud för Mohamed Moulessehoul), Algeriet/Frankrike med 
Efter attentatet, Maissa Bey, Algeriet med De utsatta, Nina Bou-
raoui, Algeriet/Frankrike med Mina onda tankar. Leopard förlag 
ger ut I utvandringens tid av Tayeb Salih, Sudan, och Warda av 
Sonallah Ibrahim, Egypten.

Förlaget Tranan går vidare i sin novellantologiserie och har 
nu kommit till Egypten berättar. Ivan Vladislavic, representerad 
i antologin En stereo i Soweto: Sydafrika berättar som kom härom 
året, presenteras med romanen Det rastlösa snabbköpet. 

Tranan presenterar också Helen Habila, Nigeria, I väntan på 
en ängel, och Patricia Schonstein Pinnock, Sydafrika, vars Skyline 
gick som radioföljetång i somras, med Okänt barn och vi kan se 
fram emot en ny bok, Börja leva, av nobelpristagaren Nadine 
Gordimer, Sydafrika.  

Mma Ramotswe, som har vunnit många svenska läsare, är 
tillbaka i Livets skafferi av Alexander McCall Smith, Zimbabwe/
Skottland. 

Nu kommer även romanen som den Oscarsbelönade filmen 
Tsotsi bygger på, sydafrikanen Athol Fugards roman med samma 
namn.

Afrikansk litteratur var ämnet för Granta Magazine’s tema-
nummer i början av året: The view from Africa med 15 aktuella 

författare representerade. www.granta.com/back-issues/92
Lagom till årets bokmässa i Göteborg kommer det tredje 

häftet från Nätverket Den hemliga trädgården om tillståndet för 
världens barnböcker.

Denna gång handlar det om barnbokens roll under tider av 
diktatur, förtryck och censur. Illustrationerna är gjorda av Véro-
nique Tadjo (Elfenbenskusten/Sydafrika), som kommer till 
Sverige i november. Medverkar gör bland andra Beverley Nai-
doo, känd sydafrikansk författare av barn- och ungdomsböcker, 
med titeln Att lyfta apartheids stenar. Häftet kan beställas från 
Världsbiblioteket bvb@solidaritetshuset.nu. 

Fotografen Sergio Santimano har i fem år dokumenterat var-
dagsliv och uppbyggnad i Niassa, den fattiga provinsen i hem-
landet Moçambiques norra del. Det har redan blivit flera ut-
ställningar och nu sammanfattas allt i en bok, Terra Incógnita, 
okänt land, med bilder både i färg och svartvitt. Säljs genom 
Afrikagruppernas Göteborgskontor.

Terra
IncógnITa

by Sérgio Santimano
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I dedicate this book to the 
people of Niassa, the epic 
landmark of Mozambique 
and the fields of the future.

The majestic geography 
and the dignity of it’s peoples 
have molded my existence 
very deeply.

Dedico este meu livro à po-
pulação do Niassa, terra épica 
de Moçambique e lavra do 
futuro. 

A majestade da sua geo-
grafia e a dignidade das suas 
gentes moldaram o meu ser, 
profundamente.

Sérgio Santimano
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1.  Cirka 910 miljoner
2.  Kalahari och Namib
3.  Kapstaden
4.  Belgiska Kongo
5.  Walvis Bay
6.  5,5 miljoner
7. Lourenço Marquez
8.  Rwanda
9.  Oshiwambo
10.  Blå Nilen
11.  Pula som betyder regn
12.  1994
13.  Malariamyggan
14.  Marocko
15.  José Eduardo Dos Santos
16.  Lago de Niassa
17.  2002 i Durban
18.  Algeriet

19.  Moçambikisk maträtt med huvudingrediensen 
kassavablad

20.  Madiba
21.  Nigeria
22.  36 procent
23.  Cabinda-enklaven
24.  1975
25.  En flygkrasch år 1986
25.  Diamanter
26.  Den 10 december 1996 
27.  En nationalpark i Namibia
28.  75 procent
29.  Resistancia nacional moçambicana
30.  14
31.  Populär mocambikisk dans- och musikstil
32.  ANC, Cosatu och SACP
33.  Känd moçambikisk konstnär
34.  ECOWAS

35.  Hifekepunye Pohamba
36.  En plan för fattigdomsbekämpning (PRSP)
37.  2006
38.  Samarbetsorganet för portugisisktalande länder 

i Afrika
39.  Västsahara med 4 pers/kvmile
40.  Gruvindustrin
41.  Olja
42.  Tre nollor har tagits bort
43.  Tsotsi
44.  Non-agression mellan Sydafrika och Moçambique
45.  Premiärminister i Moçambique
46.  Man är bakfull
47.  FN på portugisiska: Organizacao das Naçoes 

Unidas
48.  ZANU-PF
49.  Mauritius, 1 578 pers/kvmile
50.  Majsgröt? 50 svar om Afrika (frågor på sidan 41)
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självständigt Rhodesia, det brutala inbördeskriget och euforin 
då Zimbabwe blev självständigt.

– Zimbabwe är ett vackert och vänligt land och jag har aldrig 
blivit hotfullt bemött, understryker hon. 

När Mugabe lanserade sin jordreform år 2000 började Chris-
tina Lamb resa allt oftare till Zimbabwe. Vita farmare såg sina 
gårdar bli beslagtagna och Nigel var en av dem. Till hans bestört-
ning var Aqui bland krigsveteranerna som jagade bort honom 
från gården.

– Jag lärde mig mycket under intervjuerna, det är svårt för 
någon som kommer utifrån att förstå de historiska och känslo-
mässiga band som finns till mark i Zimbabwe.

MUgABE HAR FRAMgåNgSRIKT marknadsfört sin jordre-
form som en kamp mot kolonialismens förgångna oförrätter. 
Men Christina Lamb menar att reformen inte alls är en uppgö-
relse med kolonialismen och hon anser att västerländska journa-
lister gjorde Mugabe en tjänst genom att fokusera så mycket på 
de vita jordbrukarna när invasionerna av gårdarna inleddes. De 
glömde bort de svarta lantarbetarna trots att hundratusentals 
av dem förlorade sina hem och sitt leverbröd. Staten betraktade 
dem med stor misstänksamhet, och flera torterades och miss-
handlades. Många tog sin tillflykt till landsbygden där torr och 
obördig mark erbjuder lite att leva av. 

– För två månader sedan var jag i några byar där folk över-
levde på insekter, rötter och frön, säger Christina Lamb. 

– Mugabe har inte delat ut mark till lantarbetarna. De flesta 
gårdarna har hamnat i händerna på hans ministrar eller vänner. 
Varför gjorde han inte något åt situationen under sina första 
tjugo år vid makten utan först när hans egen position hotades?

MUgABE HAR SKApAT ETT NäT omkring sig av högt uppsatta 
militärer och partimedlemmar, samt folk från det civila samhäl-
let såsom biskopar och domare. De vill alla upprätthålla status 
quo och Christina Lamb beskriver hur de tjänar pengar på Zim-
babwes höga inflation.

– Om man ingår i regeringen eller är omtyckt av den, kan 
man köpa utländsk valuta till en förmånlig kurs och sedan sälja 
den på marknaden för nära åtta gånger så mycket. De som tjänar 
mycket på inflationen vill inte att saker förändras.

För ett år sedan anlände Christina Lamb till Zimbabwe kort 
efter Mugabes operation”Murambatswina”, då 700 000 hem 
jämnades med marken. 

– Jag gick omkring bland bråten och försökte förstå vad som 
hade hänt. Jag var helt chockad, säger hon.

– Murambatswina var Mugabes sätt att komma åt den svarta 
urbana befolkningen som han trodde hade röstat emot honom i 
senaste valet. Vilket återigen bevisar att konflikten i Zimbabwe 
handlar om en mans desperation att behålla makten. 

Några dagar efter intervjun reser jag med en taxichaufför som 
ursprungligen kommer från Harare, men nu arbetar i Kapsta-
den. Jag frågar honom om den höga inflationen och den korta 
medellivslängden. Han rycker på axlarna och säger att media 
alltid har en tendens att överdriva. Men det innebär inte att han 
stödjer Mugabe.

– Det finns ingen demokrati i Zimbabwe, säger han.
När jag undrar vad han tror skulle kunna bidra till en föränd-

ring, ler han snabbt mot mig i backspegeln.
– Vi ber, säger han.

EMILIE STENDAHL
Frilansjournalist




