
MoURAD äR TJäNSTEMAN på byggnadssty-
relsen. Han är omutlig och hans kolleger kallar 
honom bakom ryggen för stålmannen när han 
vägrar ”vara lite följsam”. Han lever på krita och 
frun föraktar honom. Ska han falla för frestel-
sen? I Mourads moral – en bestickande historia (Al-
fabeta, 1994) av den marockanske författaren 
Tahar Ben Jelloun får läsaren sitta på Mourads 
axel och lyssna på hans inre resonemang när till 
slut hela hans tillvaro kretsar kring dilemmat. 

I förordet dedicerar Ben Jelloun boken till 
Pramoedya Ananta Toer, Indonesien (1925–2006) 
som en replik till dennes roman Korruption från 
1954, och menar att berättelsen på en gång är 
både lokal och universell, lika och annorlunda.

Korrupta tjänstemän och myndigheter är ett 
inte ovanligt motiv i afrikanska romaner. De är 
ibland skrivna i bitterhet över situationen i nyligen självständiga 
stater, men ofta med humor som vapen i kritiken.

Exempel är klassiker som De ännu inte födda av Ayi Kwei Ar-
mah där en järnvägstjänsteman till omgivningens ilska och för-
tret i 60-talets Ghana, i likhet med Mourad vägrar sko sig. Rös-
ter ur förändringen av Wole Soyinka är en satir där intellektuella, 
tjänstemän och traditionalister alla är lika giriga. En folkets man av 
Chinua Achebe är också en besk och rolig satir över Nigeria ef-

ter självständigheten. Och i Ngugi wa Thiong’os 
En blomma av blod är det makthavarna i Kenya 
som efter självständigheten sviker sina ideal.

Ngugi wa Thiong’o har nyligen kommit ut 
med sin första roman på 20 år, Wizard of the 
Crow (Pantheon Books, augusti 2006). Den är 
enligt kritiken ett mästerverk, en hejdlös poli-
tisk och social satir över makt och korruption 
om det fiktiva afrikanska landet Aburiria där 
härskaren, med stöd av Världsbanken, bygger 
ett gigantiskt Babelstorn. 

Den senaste av Ben Jellouns romaner, Den 
siste vännen, (Alfabeta, 2006), kom i våras. Det 
är en historia om frivilliga och påtvingade väg-
val och manlig livslång vänskap, och om Ma-
rocko naturligtvis. Den ene mannen bosätter sig 
så småningom i det perfekt välordnade Sverige 

där han ibland längtar mycket efter Marocko – bland annat till 
skrikiga gatuförsäljare och trafikpoliser man kan muta… 

Nästan samtidigt kom Länkar av den somaliske författaren 
Nuruddin Farah där huvudpersonen återvänder efter 20 år i 
USA till sin barndomsvän i ett Mogadishu totalkorrumperat av 
krigsherrarna, mardrömslikt och obegripligt. Han tvingas för-
hålla sig till detta – och till sin egen moral.

En bestickande historia 
– om korruption som motiv i romaner

Läs mer om korruption på Internet 
Transparency International är ett fristående nätverk som vill be-
kämpa korruption. Det spänner över 90 länder och bevakar, 
rapporterar och analyserar.

Hemsidan har en nyhetstjänst och en söktjänst för att hitta 
publikationer och annat material. Man ger ut en årsbok, som 
också kan laddas ned i sin helhet. I år är temat korruption och 
hälsa, 2005 var temat corruption in construction and post-con-
flict reconstrucion. www.transparency.org 

Eldis – Gateway to Development Information drivs av Institute of 
Development Sussex, finansierat av bl.a Sida och Norad. En sök-

ning på ”corruption” ger tillgång till en mängd relevanta doku-
ment, sammanfattade och i fulltext. www.eldis.org

LIBRIS, det nationella bibliotekssystemet. Man kan välja att söka på 
e-resurser och hitta t.ex. Joakim Thelanders avhandling Mutor i 
det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal om vanlig korruption, 
Lund University, 2006. Eller varför inte söka bland B, C- och 
D-uppsatser i Uppsök som nås via samma adress och hitta titlar 
som En sömngångaraktig inställning, det svenska arbetet mot 
korruption under 2000-talet  och White-Collar Crime i Sydafrika: 
vilken inverkan hade makt- och regimskiftet? www.libris.kb.se
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Maria Bergstrand, Världsbiblioteket, tipsar om gamla och nya böcker
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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
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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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