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N o t i s e r

Socialantropologen Aud Talle har av-
lidit, 67 år gammal. Hon forskade om 
nomader i Östafrika, barabaiger och 
maasaier. Tillsammans med sin svens-
ke man, filmaren Stig Holmqvist, och 
deras söner levde hon där längre pe-
rioder. Hon gjorde också studier av 

somaliska kvinnors 
situation i exil i Eng-
land och i landet hon 
föddes i, Norge.

Aud Talle doktore-
rade vid Stockholms 
Universitet. Hennes 
avhandling blev en 
internationell klas-

siker när det gällde nomadkvinnors 
situation. 1995 blev hon professor i 
sitt ämne vid Oslo Universitet, men 
behöll kontakten med den svenska 
universitetsvärlden.

Jag träffade Aud Talle bland annat 
när vi bjudit in henne för att föreläsa 
för oss lärare på en SFI-skola i Farsta. 

Hon talade främst om kvinnlig om-
skärelse, hennes specialområde. Vi 
hade flera deltagare i våra kurser som 
kom från Somalia, där detta fenomen 
förekommer. Det var något med Aud 
Talles prestigelösa och tydliga sätt att 
lägga upp saker som gjorde starkt in-
tryck på oss. Akademiskt fikonspråk 
saknades helt.

Aud Talle ville också ställa sin 
forskning i ursprungsfolkens tjänst. 
I över 10 år, 1983–1994, ingick hon – 
tillsammans med bland andra René 
Fuerst, Karen B. Andersen och Georg 
Henriksen – i styrelsen för IWGIA, 
Internationella arbetsgruppen för 
ursprungsfolksfrågor. Bland hennes 
böcker märks: ”Kulturens makt”, 
2010, ”Om kvinneleg omskjering”, 
2003, ”På Barheidas tid: familjekrö-
nika från savannen”, 2005 tillsam-
mans med Stig Holmqvist.
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Miljötidningen: 
Centrum mot 
periferi
Hungern efter och kampen om na-
turresurser handlar mycket av senaste 
Miljötidningen om. Tidningen utges 
av Jordens Vänner, en partipolitiskt 
och religiöst obunden förening som 
är den svenska grenen av Friends of 
the Earth International.

I ledaren skriver man om en kurs 
på Färnebo folkhögskola om ur-
sprungsbefolkningar som genomför-
des för ett antal år sedan. Ett besök 
hos indianer i Kanada – där skogen 
och vattnet hotas av bolagen – tycks 
ha blivit en väckarklocka. Centrums 
hunger efter periferins naturresurser 
skapar problem i jordens sista natur-
resursrika områden.

Livsmedelssäkerheten
Antropologen, humanekologen och 
professorn Alf Hornborg presente-
ras. Emil Schön skriver om dem som 
drabbats av dammbyggen i Brasilien, 
Elina Sundström om EU och fisket.

Utleasandet av jordbruksmark 
till företag, ”landgrabbing” i fattiga 
länder, börjar äventyra livsmedelssä-
kerheten. Människor som brukat sin 
mark utestängs från den.

Perus kopparutvinning förgiftar 
befolkningen. En stor del av kopparn 
exporteras till Europa.

Bo Johansson rapporterar att i Bra-
silien trappar skogsmaffian upp ter-
rorn. Miljöaktivister mördades i maj 
i år, efter att de uppmärksammat ille-
gala avverkningar. Indianledare som 
Almir Suruí mordhotas.

Odling i städerna
Jordvännen Tord Björk skriver om en 
av alternativrörelsens filosofer och 
aktivister Bolof Stridbeck, som avled i 
somras. Jan Wiklund diskuterar hur 
ointresset för kampen mot motorvä-
gar vuxit bland yngre – till förmån för 
odling i städerna främst i form av ko-
loniträdgårdar.

Ett välmatat och intressant 24-si-
digt nummer. Tidningen skulle må 
bra av en grafisk uppstramning. Näs-
tan all text är så finstilt att den är 
svårläst, ibland inklusive rubrikerna.
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Massmorden på herero- och nama-
folken i Namibia brukar beskrivas 
som förlagor till förintelsen av judar 
och romer under andra världskri-
get. Massmord inleddes sedan 200 
tyska civila dödats under ett upp-
ror. Den tyske generalen von Trotha 
utfärdade därefter en order att alla 
herero skulle dödas. Efter slaget vid 
Waterberg drevs överlevande herero 
ut i öknen. Tusentals dog av hunger 
och törst, sedan vattenhål förgiftats. 
Andra tvingades in i koncentrations-
läger. Cirka 2 000 flydde till Brittiska 
Bechuanaland, nuvarande Bot-
swana.

I koncentrationslägren dog 
majoriteten inom ett år. Många 
utsattes för steriliseringar och 
nedsmittning med dödliga sjuk-
domar. Experimenten utfördes 
av genetikern Eugen Fischer, se-
nare kansler vid Berlins Univer-
sitet. Josef Mengele, sedermera 
läkare och ”dödsängel” i Ausch-
witz, var en av Fischers elever. 
Hereros sjönk i antal från 80 000 till 
15 000 åren 1904 till 1907. Ättlingar 

till von Trotha besökte Namibia 
2007 på inbjudan av hereroledaren 
Alfons Maharero. Hans anfader var 
ledare för upproret 1904. Släkten von 
Trotha bad om ursäkt:

– Vi, familjen von Trotha, skäms 
djupt över de fruktansvärda hän-
delserna här för 100 år sedan. De 
mänskliga rättigheterna förtrampa-
des fruktansvärt vid den tiden, fram-
förde Wolf-Thilo von Trotha till sin 
värd och till hela hererofolket.

Fakta: SvD 26/9 2011

Hererofolket fick ursäkt  
för tyska koncentrations läger

Aud Talle – engagerad forskare

Överlevande herero efter flykten 
genom Omaheke-öknen i Tyska 
Sydvästafrika (dagens Namibia).




