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Vid en uppsluppen middag i Göteborg för några år sedan föddes idén om Afrika som tema
för bokmässan. Runt bordet satt bland annat
bokmässans Gunilla Sandin, förläggarna Eva
Bonnier och Per Gedin. Jag hade samma år
tillträtt som chef för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala. Kulturtemat låg nära till hands.
Institutet har i över ett decennium drivit ett
forskningsprogram med inriktning på kulturens roll i det moderna Afrika. Flera afrikanska författare har gästat institutet som en
del i programmet. Den här forskningen bygger i sin tur på en tradition som går tillbaka
till Per Wästbergs tidiga kontakter med den
afrikanska litteraturen. Hans antologi ”Afrika
berättar” kom ut redan 1961. Där presenteras
mer än 50 afrikanska författare. Denna pionjärsinsats, som senare följdes av ”The Writer
in Modern Africa” 1969, inspirerade många
andra svenska författare.
En idé är en idé. Den måste ta konkreta
former för att bli något mer. Jag bad därför
Anita Theorell, tidigare kulturchef på Sida, att
utveckla tankarna kring ett Afrikatema. Med
hennes förslag i handen kontaktade jag Bokmässan. Gissa om glädjen var stor när beskedet kom att de ville satsa på Afrika 2010. Därefter följde intensiva kontakter med svenska
förlag, tidskrifter, kulturinstitutioner, Svenska
Institutet, Kulturrådet, Sida, Sveriges Författarförbund, Svenska Akademien och afrikanska företrädare i Sverige (ambassadörer
och diasporan). Under våren 2008 kunde vi
dra en lättnadens suck. Jo, det var ett hållbart
projekt. Det fanns ett stort intresse. Det skulle
finnas böcker/översättningar. Vi skulle kunna
räkna med finansiering. Valet av året 2010 bestämdes av att intresset för Afrika redan skulle
vara väckt genom världscupen i fotboll i Sydafrika. Ja, så började vårt arbete.

Det har varit några intensiva år i den lilla
projektgrupp som bildades. Projektledare har
Clara Dery varit. Hon har hittat pengar och
fungerat som spindeln i nätet. I gruppen har
jag själv och Anita Theorell ingått. Anita har
arrangerat seminarier och skrivit texten i den
här boken. Min kollega från Nordiska Afrikainstitutet Susanne Linderos har bidragit med
sin långa erfarenhet av mässor och har med
säker hand arbetat med monterprogram och
organiserat författarnas logistik. Patrik Lindgren har ansvaratför marknadsföring och
mediakontakter i nära samordning med Bokmässan. Global Reporting har byggt vår monter och layoutat allt skrivet material.
Henning Mankell har givit moraliskt stöd
och skrivit en inledande text för den här boken.
Veronique Tadjo har bidragit med en översikt
av trender på den afrikanska litterära scenen.
Vi har fått pengar från Sida, Kulturrådet,
Svenska Akademien och Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.
Jag tackar alla dessa och andra, inte minst
Anna Falk och Bokmässan, som gjort programmet möjligt.
Vi hoppas att ni får både nytta och nöje av
boken, seminarierna och programmet i Afrika
2010 montern.
Afrika har ordet!
Carin Norberg
Direktör/Nordiska Afrikainstitutet
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HENNING/
MANKELL/
HAR/ORDET:
Jag skriver den här texten i samband med årets bokmässa som har temat
”Afrika”. Jag har hört sägas att några har invänt mot att hela Afrika får en
enda bokmässa medan andra, betydligt mindre enskilda länder, fått hela
bokmässor sig tillägnade.
Den diskussionen är meningslös. Under förutsättning att man inte låtsas att Afrika är en enhet, utan använder mässdagarna till att poängtera den
afrikanska mångfalden kan jag inte se något negativt i detta. Tvärtom. Det
är sen länge Afrikas tur. Jag är glad över det som nu sker här i Göteborg.
I samband med detta måste dock vissa saker sägas. Framförallt måste
talas om den sjukdom som fortfarande härjar över världen, den som kallas analfabetism. Det är naturligtvis en skam som berör oss alla att vi ännu
idag, 2010, tillåter miljontals barn att gå ut i livet, utan tillgång till de fundamentala livsredskap som heter läsning och skrivning. Det som gör det
skamliga än värre är givetvis att vi kunde ha löst detta problem redan igår
om vi verkligen hade velat det. Vi har resurserna, vi har logistiken. Men de
politiker som har ansvaret låter det ske i ett tempo som är onödigt, skamligt
långsamt. Miljontals barn kommer aldrig att få en rimlig chans. Utan att
kunna läsa och skriva är man i ett desperat underläge. I en värld där bokstäverna hoppar befinner man sig längst ner på botten, fast i ett träsk man
knappast tar sig bort ifrån.
För en del år sen frågade jag några gatupojkar i Maputo, Moçambiques
huvudstad, vad dom drömde om, mest av allt. Jag inbillade mig att deras
svar skulle komma att bli: en mor, ett hem, ett tak, mat, skola, kläder. Men
deras svar var ett annat:
Jag önskar mig ett id-kort, sa en av pojkarna, José, en tolvåring. Jag vill
ha ett papper som berättar att jag är jag och ingen annan, att jag inte är utbytbar. Jag vill ha ett id-kort och jag vill kunna läsa mitt eget namn.
Han ville läsa sitt eget namn. Vad han sammanfattade för mig i dessa
korta ord var kopplingen mellan värdigheten och förmågan att kunna läsa
och skriva. Tydligare än så kan det knappast sägas.
Med dom orden kan man då också påstå att den enda riktigt viktiga boken på den afrikanska kontinenten idag är ABC-boken. Men riktigt sant är
det förstås inte. Samtidigt som man kämpar för att utrota analfabetismen
måste vi uppmuntra och understödja produktionen av afrikansk litteratur
och tillgången till översatt litteratur. Allt detta måste gå parallellt.
Om vi är alldeles tysta och sluter ögonen, när vi står nånstans på den
afrikanska jorden, kommer vi att höra ett svagt raspande och klickande.
Det är inga djur som rör sig runt våra fötter. Utan människor som skriver,
med penna, på dator, gamla skrivmaskiner. Vi närmar oss en tidpunkt när
den afrikanska litteraturen kommer att explodera ut över världen. Nu när

7

VéRONIQUE/
TADJO/
HAR/ORDET:
den koloniala och apartheidska tiden äntligen är över är det den afrikanska litteraturen som kommer att tvinga oss att på nytt omdefiniera vad det
innebär att vara människa, och berätta för oss om hur vår värld egentligen
ser ut.
Förvisso har redan många afrikanska författare nått ut över jorden och
hyllats som dom bör. Men den massiva explosionen, dammarna som bryts
ner och låter det stora litterära vattnet strömma fritt har ännu knappast inträffat.
Bokmässan i Göteborg detta år bör bli en mötesplats för just detta: kamp
mot analfabetism och ett välkomnande av den stora afrikanska litteratur
som nu börjar välla fram över världen.
Henning Mankell
PS. Kunde det inte vara en idé att lägga några öres skatt på varje bok som
säljs i världen och låta dessa pengar gå till att en gång för alla utrota analfabetismen…

De flesta samtida frankofona afrikanska författare har sina rötter i den
svarta rörelse, Négritude, som utvecklades under 30-talet av Léopold Sédar
Senghor från Senegal och Aimé Césaire från Martinique. Dessa två stora
poeter sökte en gemensam identitet för alla svarta, både från den afrikanska
kontinenten och från diasporan i Amerika och Karibien. Litteraturen blev
ett kulturellt uttryck för kampen mot det franska kolonialväldet och för att
motverka förtryckets främmande inflytande. I det engelskspråkiga Afrika
försökte författare som Chinua Achebe och senare Wole Soyinka att uttrycka sin vision av kontinenten och dess mångfald så som den trädde fram
efter det traumatiska mötet med väst.
Men sedan dess har 1960-talets politiska frigörelse uppnåtts över hela Afrika och många förändringar skett. Som en följd därav har den afrikanska
litteraturen, som är kontinentens spegel, utvecklats enormt. Den har nu
många fler infallsvinklar och nya riktningar i vilka dagens författare ger
uttryck åt tidens behov och angelägna frågor. Under 1980-talet omdefinierades det litterära landskapet genom framväxten av litteratur skriven
av kvinnor. I sitt författarskap, bröt kvinnor totalt med sina föregångare,
vars maskulina normer hade institutionaliserats av kritiker och studier av
kanoniska texter. Genom form och innehåll, hade kvinnor som Mariama
Bâ, Aminata Sow Fall, Ama Ata Aidoo, Flora Mwapa, Buchi Emecheta och
senare Yvonne Vera, Calixthe Beyala och Fatou Diome skapat en ny syn
på det patriarkala samhället – ett samhälle som är ett arv från å ena sidan
koloniseringen och å andra sidan från olika former av nationalism som
uppkommit ur kampen för självständighet. Under den perioden rådde ett
katastrofalt tillstånd i Afrika, men de kvinnliga författarna skapade nya
vägar och föreslog nya sätt att möta krisen på.
Sedan slutet av 1990-talet har en fjärde generation författare kommit upp
på scenen. Det koloniala temat verkar vara mindre aktuellt hos denna generation, men de pågående kriserna på kontinenten har tvingat dem att gå
tillbaka till historien. Dessutom har globaliseringen, allt fler kontakter mellan Afrika, Europa och USA samt migrationsfrågor, gjort att de ämnen afrikanska författare sysselsätter sig med har förändrats. Även om en hel del
författare av skilda åldrar korsar tids- och temagränser, så har denna nya
generation en gemensam vilja; att skapa en litteratur som är mer intim och
mindre uppenbart uttrycker ett politiskt ställningstagande.
Denna nya generation som intar en allt synligare plats i västvärldens bokbransch talar om mångkulturella samhällen och samexistens. Deras skrifter
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har utvidgat begrepp som nationella gränser, kultur och identitet. Eftersom
många av dessa unga författare bosatt sig i nya moderna urbana metropoler
som Paris, London och New York, har deras röster blivit alltmer kosmopolitiska och deras verk har visat att de kan generera kommersiell framgång
i väst. Författarna har också vunnit prestigefyllda litterära priser i Frankrike och Storbritannien, Renaudot 2000: Ahmadou Kourouma, 2006: Alain
Mabanckou, 2008: Tierno Monénembo och Goncourt 2009: Marie Ndiaye
eller Orange Prize 2007: Chimamanda Ngozi Adichie, 2010: Irene Sabatini.
Deras berättelser publiceras av inflytelserika litterära tidskrifter som Granta,
New Yorker och La Nouvelle Revue Française.
Vidare har dessa nya författare för att stärka räckvidden i produktionen tillåtit sig att ge sig ut i tidigare i Afrika okända litterära genrer som till exempel deckare och reseberättelse. Ungdomslitteraturen har också en större
plats än tidigare. Denna genre är mycket starkare på den afrikanska kontinenten för den är förmodligen den enda som verkligen möter den växande
skaran unga läsare. Afrikanska förlag har förstått att de kan utveckla denna
tidigare outforskade marknad, en marknad som kan bli kommersiellt livskraftig om den anpassas till de lokala förutsättningarna i form av kulturella
referenser, originalitet och betalningsförmåga.

förändring. Här handlar uttrycket ”nya röster” (“new voices”) inte så mycket om den unga generationen, utan om hur berättelsen om dagens Sydafrika berättas. Lokala litterära priser som Sunday Times Alan Platon Award
för facklitteratur och Fiction Prize gör mycket för att påverka nya trender.
Internationellt var JM Coetze den första författaren som vunnit Bookerpriset två gånger. Den afrikanska litteraturen utvecklas snabbt. Det är svårt
att säga vilka nya riktningar som den kommer att ta i de olika språkområdena. En sak är dock säker: afrikansk litteratur är idag väl etablerad, flerdimensionell, nyskapande och den har utvecklats ur sin egen tradition.
Véronique Tadjo

Dessvärre förmår inte kontinentens förlagsverksamhet tillfredsställa den
afrikanska läsekretsens behov, vilket gör det svårt för nya röster att träda
fram. Lyckligtvis fortsätter författare att ge ut böcker i Afrika, trots stora
svårigheter. De arbetar under mycket svårartade villkor, men deras produktion är äkta och skulle vara tio gånger större om förhållandena var mer
gynnsam och regeringarnas nationella handlingsprogram för litteratur var
mer effektiva. Hur många manuskript ser aldrig dagens ljus? Hur många
unga författare ger upp på grund av bristen på möjligheten att bli publicerade? De historier som trots allt berättas, berättar om det dagliga livet på
kontinenten, om förhoppningar och besvikelser för den unga generationen. Till exempel så publiceras författarna Maurice Bandama och Venance
Konan, båda från Elfenbenskusten, lokalt och åtnjuter en stor läsarskara.
Litterära priser skapas också: Wole Soyinka litteraturpris (Nigeria) eller
”Le Prix Ivoire pour la Littérature” (Elfenbenskusten). I Nigeria är Farafina
Books ett oberoende förlag för skön- och populärlitteratur som vida sprids
genom att ta fram spännande texter och nytryck av romaner av kända afrikanska författare. I Sydafrika, efter en postapartheidstiltje som berott på
att politiken dominerat litteraturen under åren av förtryck, börjar nu nya
röster att växa fram. De berättar om ett samhälle och ett land i fullständig
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CHRIS/
ABANI
NIGERIA
P R OS A

hris Abani föddes 1966 i Afikpo,
i södra Nigeria. Som 16-åring fick
han sin första roman publicerad,
Masters of the Board, redan då starkt kritisk
mot landets regim. Under 1980-talet fängslades han flera gånger på grund av sitt skrivande.
Tidvis hamnade han i isoleringscell men lyckades 1991 fly till England. I slutet av 90-talet
flyttade han till Los Angeles. Nu är han lärare
vid University of California Riverside där han
undervisar i Creative Writing (Litterär gestaltning). Han driver också ett förlag, Black
Goat Press.
Abani har ofta definierats som den fängslade författaren med hemska upplevelser. Det
vänder han sig emot och säger ”Det är inte det
enda jag är … det skapade de frågor jag ställer till livet och mig själv. Och jag tror att en
av dessa frågor alltid förblir: Är försoning en
möjlighet?”
Han har gett ut fyra diktsamlingar: Hands
Washing Water, Kalakuta Republic, Dapnhe’s
Lot och Dog Woman – och fem romaner:
Masters of the Board, Becoming Abigail, The
Virgine of Flames, Graceland och Song for
Night.
Tre av hans romaner har kommit ut på
Celanders förlag i översättning av Roy Isaksson: Abigails liv (2006), Graceland (2008) och
Nattens sång (2010).
Chris Abani har fått många priser och utmärkelser bl.a. PEN USA Freedom-to-WritePrize 2001, Prince Claus Award, 2001, PEN
Hemingway Book Prize och 2008 The PEN
Beyond the Margins Award för Nattens sång.
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LUBNA/
AL-HUSSEIN

MESHACK/
ASARE

P R OS A

B A R N l i t t erat ur

SUDAN

GHANA

ubna al-Hussein föddes 1973 i en
socialt traditionell sudanesisk miljö.
Hon var en välkänd journalist i
Sudan tills trycket från censuren tvingade
henne att sluta skriva. Sommaren 2009 greps
Lubna och tio andra kvinnor av polisen på en
restaurang i Khartoum. Deras ”brott” – de var
klädda i byxor. Den sudanesiska lagen bestraffar detta ”sedlighetsbrott” med fyrtio piskrapp och böter. Bara under 2008 greps 43 000
kvinnor anklagade för att ha brutit mot paragraf 152 om sedlighet i brottsbalken.
Lubna bestämde sig för att göra uppror i
alla dessa kvinnors namn och driva sin sak inför hela världen. Hon har skrivit boken 40 piskrapp för ett par byxor, ett personligt vittnesmål
om ”brottet” mot bakgrund av historien om sitt
hemland som dignar under en dubbel börda –
sharialagarna och landets traditioner. Hennes
modiga och öppna agerande har uppmärksammats av Internationella PEN-klubben och
medier världen över.
I augusti 2010 gavs boken ut på svenska av
Sekwa förlag i Camilla Nilssons översättning.
F oto : I B R A H I M A H M E D

F o to : pr i vat

eshack Asare, född 1945, är en populär och välkänd barnboksförfattare, också utanför Ghanas gränser. Han började
skriva och illustrera barnböcker när han var lärare i Kumasi,
Ghanas näst största stad. Senare studerade han pedagogik vid University of
Wisconsin. I sina böcker kombinerar han sitt konstnärliga skapande med
kunskaper i pedagogik och socialantropologi.
Han har tilldelats Noma Award för boken The Brassman’s Secret. Andra
prisade böcker är Sosu’s Call, The Magic Goat och Noma’s Sand.
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SEFI/
ATTA

EDEM/
AWUMEY

P R OS A

P R OS A

NIGERIA

TOGO

efi Atta, föddes 1964 i Lagos, Nigeria. Där växte hon upp, studerade sedan ekonomi i England och har arbetat som auktoriserad revisor. Men efter flytten till USA 1994 började hon skriva
och efter avslutade studier i litterär gestaltning i Los Angeles sadlade hon
om. Hennes litterära verk omfattar essäer, noveller, romaner och radiopjäser. I dag bor hon i Mississippi men nästan alla hennes berättelser utspelar sig i Nigeria. Med en säker stilkänsla skildrar hon inkännande människors öden, ofta med humoristisk och ironisk ton.
Bokförlaget Tranan gav 2010 ut Sefi Attas debutroman, Allt gott ska komma dig till del, i översättning av Birgitta Wallin, en debut som gav henne det
första Wole Soyinka Prize for African Literature 2006. Därpå följde novellsamlingen News from Home som 2009 belönades med Noma Award for
Publishing in Africa, som hon fick ta emot på Bok & Biblioteksmässan i
Göteborg 2010. Hennes roman nummer två, Swallow, utkom i USA i september 2010 och samma år i Nigeria på förlaget Bookcraft.

F oto : S O L A O S O F I S A N

F o to : j ac q u e s b é lat
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dem Awumey kommer från Togo.
Han föddes 1975 i huvudstaden
Lomé. Där tog han sina första
akademiska examina i litteratur. Ett författarstipendium från UNESCO tog honom till
Marnay-sur-Seine. Han blev kvar i Frankrike
och doktorerade i språk, litteratur och kulturell utveckling vid Cergy-Pontoise Universitet.
2006–07 deltog Edem i programmet The Rolex
Mentor and Protégé Arts Initiative, vilket innebar att han under ett år fick ha Tahar Ben
Jelloun som mentor. I dag bor Edem i Québec,
Kanada.
Exiltematiken är central i Edem Awumeys
berättarkonst. Hans första roman, Port-Mélo
(2006) blev hans genombrott och för den fick
han det prestigefyllda priset Le Grand Prix
Littéraire de l’Afrique noire. Hans andra roman med titeln Les pieds sales kom 2009.

19

GABEBA/
BADEROON

YABA/
BADOE

LY R I K

P R OS A

SYDAFRIKA

GHANA

aba Badoe är ghanesisk-brittisk dokumentärfilmare, journalist, författare och utbildad radio- och TV producent, född 1955. Hon
tillhör långpendlarna och är nu forskare vid Institute of African
Studies, på University of Ghana under halva året och andra halvan tillbringar hon i England, där hon ägnar sig åt dokumentärfilm.
Yaba Badoe är en av de 21 afrikanska kvinnliga författare som ingår i
antologin African Love Stories, i urval av den också i Sverige välkända
Ama Ata Aidoo. Antologin har översatts till svenska och kom hösten
2010 på Bokförlaget Tranan med titeln Kärlek x 21 – afrikanska noveller.
I sin första roman, True Murder (2009), har Badoe inspirerats dels av
sina studier om ghanesiska kvinnor som anklagas för att utöva häxkraft,
dels av en tragedi som inträffade i hennes barndom i Devon. 11-åriga
Ajuba har satts på engelsk internatskola av sin ghanesiske far efter
moderns mentala sammanbrott. Tillsammans med sin nyfunna engelska
vän Polly hittar hon vad de tror är döda kattungar uppe på vinden i ett
gammalt hus. Obehagliga hemligheter avslöjas.

F oto : s é r g i o san t i man o
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F oto : s é r g i o san t i man o

abeba Baderoon, född 1969 i Port
Elisabeth, Sydafrika, pendlar i
dag mellan sin hemstad Kapstaden och Pennsylvania State University.
Där undervisar hon i Women’s Studies och i
African and African American Studies.
Baderoon disputerade vid University of
Cape Town med en avhandling om bilden av
islam i litteraturen och medierna, ett ämne
hon sedan föreläst om på flera universitet i
Sydafrika, USA och i Europa, bland annat vid
Linnéuniversitetet i Växjö.
Hon har nu tre diktsamlingar bakom sig
som berömts, belönats och uppmärksammats
också utanför Sydafrikas gränser. Hon är en
flitig gäst på poesifestivaler såväl i Afrika som
i USA och Europa. I Sverige har hon bland annat deltagit i Stockholms Poesi Festival. 2005
var hon gästförfattare på Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och till Göteborgs bokmässa kom hon 2010 inbjuden av Linnéuniversitetet, som deltagare i ett internationellt
forskningsprojekt, Africa Writing Europe.
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DOREEN/
BAINGANA
UGANDA
P R OS A

Halvvägs in på
andra året i
fängelset kom
Lomba över en
blyertspenna
och papper och
började skriva
dagbok.

oreen Baingana växte upp i
Entebbe, Uganda. Hon har en juristexamen från Makerere universitetet i Kampala och en magister examen
i litterär gestaltning från University of Maryland, USA. Hon bor nu i Kenya.
Bainganas noveller har publicerats i ett
stort antal tidningar, tidskrifter och antologier, bland annat i Kärlek x 21 – afrikanska
noveller. Hon arbetar för Voice of America,
hennes poesi finns tryckt i antologier, hon
är kolumnist i ugandiska tidskriften African
Women och hon är medlem av FEMRITE,
Ugandas kvinnliga författarförbund.
Hon säger att hon läste mycket under hela
uppväxten men allt handlade om västvärlden.
Så hon beslutade sig för att skriva om sitt folk,
skriva sådant hon själv ville läsa om. Hon vill
visa att Afrika inte är ett land utan en kontinent av mångfald, inte bara krig, svält och
elände.
För sin första roman, Tropical Fish, Tales
from Entebbe, belönades hon med The Commonwealth Writers’ Prize for Best First Book
Award 2006.

helon/
habila
		nigeria
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F oto : j o han r e s e l e /g lo bal r e p o r t i n g

i vä n tan på en ä n g el

F o to : s é r g i o san t i man o
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BIYI/
BANDELE

LESLEY/
BEAKE

P r osa o ch dramat i k

B A R N - O C H U N G D O MS l i t t erat ur

SYDAFRIKA

NIGERIA

esley Beake, kom som 16-åring till
Sydafrika från Skottland. Hon utbildade sig till lärare i Kapstaden, men
ville inte undervisa under apartheidtiden. Hon
har publicerat ungdomsböcker om gatubarn,
om en dövstum pojke och om Sydafrikas första demokratiska val. Beake är också intresserad av san-folket och arkeologi – boken Hap är
under publicering – och hennes senaste ungdomsböcker tar i romanform upp miljöförstöringen: Remembering Green med uppföljarna
Clockworks of Stars och Whispering Rain.
Den enda boken på svenska, Luktar det regn,
Norstedts, översatt av Kim Dahlén, handlar
om en san-flicka och hennes konflikt med
det moderna livet. Beakes bilderbok om aids
– Home Now (2008) – har fått stor uppmärksamhet. Hon medverkar dessutom i en rad
viktiga läsfrämjande projekt, där hon själv
skrivit ett femtiotal böcker.

F oto : B . C annarsa Opal e

F o to : P R IVAT

iyi Bandele, född i norra Nigeria 1967, har skrivit en mängd
pjäser och romaner. Han studerade drama i Nigeria, flyttade
till London i 20-årsåldern och blev snabbt uppskattad för sin
dramatik, bl.a. av Royal Shakespeare Company och Royal Court Theatre.
Några pjästitlar: Rain, Marching for Fausa, Two Horsemen, Happy Birthday Mister Deka och Brixton Stories, en dramatisering av hans roman The
Street. Dessutom skriver han för TV och radio. 1991 kom hans första roman, The Man who Came in from the Back of Beyond.
Bandeles senaste roman, Burma Boy, utgiven av Leopard förlag (2010) i
översättning av Boel Unnerstad, tar delvis sin utgångspunkt i Bandeles fars
historia som afrikansk soldat i brittiska armén. Scenen är Burma 1944. Ali,
14 år, har flytt från Nigeria, ljuger om sin ålder, blir värvad till soldat och placeras i stridens frontlinje. Bandele vill med denna roman hedra de 500 000
afrikanska soldater som stred för britterna under andra världskriget.

24

25

SIHEM/
BENSEDRINE

MAÏSSA/
BEY

P R OS A

P R OS A

TUNISIEN

F o to : Elo i B o n j o ch

26

ihem Bensedrine, född 1950, är
en välkänd tunisisk författare,
journalist och aktivist för mänskliga rättigheter. Hon studerade filosofi vid universitetet
i Toulouse och hon har sedan 80-talet varit
engagerad i kampen för yttrandefrihet i sitt
hemland. Bensedrine har varit en centralgestalt bland grundarna av viktiga tidskrifter
och dagstidningar i Tunisien och hon har
också medverkat i dem. Nu är hon chefredaktör för internettidskriften Kalima och Radio
Kalima (webb- och satellitradio).
Sihem Bensedrine har varit föremål för ett
stort antal censuringrepp och förföljelser.
Under 2010 var hon gästförfattare i Barcelona,
som är en av medlemmarna i organisationen
ICORN, International Cities of Refuge Network.

ALGERIET

aïssa Bey föddes 1950 i en
liten by på algeriska landsbygden och växte upp i Alger.
När hon började skolan var Algeriet fortfarande en fransk koloni och all skolundervisning skedde på franska. Hennes skriftspråk är därför franska medan hon till vardags hemma i Algeriet talar arabiska. Hon
ser sig som tillhörande två kulturer – den
franska och den muslimska. 1996 debuterade
hon, under pseudonym på grund av oroligheterna i landet och har behållit den som sitt
författarnamn. Hon för en kamp mot tabun,
våld och orättvisor. Maïssa Bey har också
startat en förening för kvinnor, Parole et écriture, som ger läs- och skrivkurser.
I romanen De utsatta, på svenska 2006,
skildrar hon en rad kvinnor, tystade och instängda på ett sinnessjukhus, vare sig de är
sjuka eller inte. Maïssa Beys sjätte roman, Blått,
vitt, grönt, speglar hennes egen generations
konflikt, mellan tradition och modernitet, i
det Algeriet som blev självständigt 1962 och
den framtidstro som då växte fram. En framtidstro, som kom att stå i tragisk kontrast till
terrordåden under de mörka åren på 1990talet. 2010 utkom den på svenska.
Hennes svenska förlag är Bokförlaget Tranan och hennes översättare är Monica Malmström.
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PAULINA/
CHIZIANE
MOçAMBIQUE
P R OS A

då, på den tiden,
för länge sedan,
var undersökning
av vaginan en
vedertagen sed.

aulina Chiziane föddes 1955 i
provinsen Gaza i södra Moçambique men växte upp i huvudstaden Maputo. När hon debuterade 1990 var
hon landets första kvinnliga romanförfattare.
Nu har hon gett ut fem romaner, hittills ingen
översatt till svenska. För henne är skrivandet
ett måste, inte minst som ett sätt att bearbeta
de svårigheter kvinnor möter i ett samhälle i
förändring men där patriarkala traditioner
ändå lever vidare.
Romanen Niketche (namnet på en erotisk
dans) skildrar kollisionen mellan de patrilinjära traditionerna i söder och de mer matrilinjära i norr och tar upp frågor kring polygami.
Existerar den på grund av tradition, hyckleri
eller på grund av en persons natur? För den
boken fick hon det prestigefyllda moçambikiska priset, José Craveirina Prize, 2003.
Hennes böcker tar upp breda och angelägna
sociala problem som kvinnors rättigheter och
politiska värderingar. Hon ser sig i första hand
som historieberättare.

m o d is brud

sindiwe/
magona

F o to : j ul i a o mu t e mba

F oto : j o han r e s e l e /g lo bal r e p o r t i n g

		sydafrika
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MIA/
COUTO

BERNADETTE/
SANOU/DAO

P R OS A

	lyr i k

MOçAMBIQUE

BURKINA FASO

ia Couto, föddes 1955 i Moçambiques näst största stad,
Beira, av portugisiska föräldrar som immigrerat. Han började studera medicin men valde sedan journalistiken. Efter
det att landet blivit självständigt blev han chef för en nyhetsbyrå och chefredaktör för två tidningar, poster han lämnade 1985 för att studera biologi.
I dag arbetar han förutom med sitt författarskap också som biolog och ekolog med undersökningar kring ekologi- och miljöfrågor i Moçambique.
Tre av Mia Coutos romaner, Sömngångarland (1995), Under frangipaniträdet (1997) och Flamingons sista flykt (2002) har tidigare getts ut på Ordfront översatta till svenska av Marianne Eyre.
Mia Couto har en poetisk stil
som flätar samman muntligt berättande med modernt litterärt
formspråk och folksägner med
samtida politiska händelser. Han
har en stark känsla för författarens moraliska roll mot girighet,
våld och lögner.
Hans senaste roman, Sjöjungfruns andra fot gavs ut 2010 av
bokförlaget Leopard, översatt av
Irene Anderberg. Två berättelser
löper parallellt: den portugisiske
jesuiten som 1560 kommer för
att kristna landet och det afroamerikanska paret som i nutid
kommer till Moçambique med
biståndspengar.

ernadette Sanou Dao är Burkina
Fasos främsta poet. Hon föddes
i Bamako, Mali, 1952. Familjen
flyttade tillbaka till Burkina Faso när Bernadette var 11 år. Studier i Ougadougou följdes
av litteratur- och lingvistikstudier i Dakar,
Ohio och Paris. Hon har arbetat med att utveckla Burkina Fasos skolböcker både på det
inhemska språket jula och på franska. Hon är
verksam politiker och 1986-87 var hon landets
kulturminister och senare minister för regional integration. I dag är hon generaldirektör
för den nationella turistnäringen. Hon engagerar sig starkt för kvinnors situation i Burkina Faso och andra afrikanska länder och också för mänskliga rättigheter.
Bernadette Sanou Daos litterära verksamhet omfattar fyra diktsamlingar, varav QuotePart belönats med Prix Jean Cocteau. Hennes
senaste novellsamling, Le femme de diable et
autres histoires publicerades 2003. Som barnboksförfattare skriver hon under namnet
Mah Dao. La crèche du petit Mohammed kom
ut i Burkina Faso 2002.

F o to : s é r g i o san t i man o

F oto : C ATO L EI N
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LASSANA/
IGO/DIARRA

OUSMANE/
DIARRA

Fö rl äg g ar e

P R OS A , LY R I K o ch B A R N - O C H U N G D O MS l i t t erat ur

	mali

MALI

usmande Diarra är född i Mali.
Kanske var det hans uppväxt
på landsbygden som lade grunden till hans vägval senare i livet. Som liten
pojke slukade han de böcker som levererades
av Röda Korset. Senare blev han antagen till
elitskolan École Normale Supérieur de Bamako, där han studerade modern litteratur.
I dag är han verksam som romanförfattare,
poet, novellist och författare av barn- och
ungdomslitteratur. Vid sidan av detta har han
en anställning som bibliotekarie på Centre
Culturel Français i Bamako där han också är
sagoberättare.
F oto : I g o D i arras

assana Igo Diarra är förläggaren och kulturarrangören från Mali
som ständigt understryker kulturens och konstarternas betydelse
i Afrika och världen. Hans förlag, Balani’s Editions, specialiserar
sig på ungdomslitteratur och serier. Som kulturarrangör driver han många
projekt och arrangerar bland annat ”Musikaliska torsdagar” på Nationalmuseet i Mali, Sommaruniversitetet för kultur i Bamako och afrikanska
fotobiennalen i Mali.
Igo Diarra är också kulturkonsult för staden Bamako, rådgivare i genomförandet av landets kulturpolitik och han bygger upp ett multimediabibliotek i Bamako.
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BOUBACAR/
BORIS/DIOP

UNITY/
DOW

P R OS A

P R OS A

SENEGAL

oubacar Boris Diop föddes 1946 i Senegal, gick i fransk skola
och studerade litteratur och filosofi på universitetet i Dakar.
Därefter följde tio år som gymnasielärare i dessa ämnen. 1981
gav han ut romanen Le temps de Tamango för vilken han tilldelades Prix
du Bureau Sénégalais du Droit d’Auteur. Utöver romaner skriver han essäer,
journalistik, dramatik och filmmanus . Han blev tidigt politiskt aktiv och
startade en anti-kolonial kubb. I det fria Senegal har han varit rådgivare åt
kulturministeriet.
Fyra år efter folkmordet i Rwanda, 1998, deltog han med andra författare och konstnärer i projektet Rwanda, writing lest we forget. År 2000
publicerades romanen Murambi, le livre des ossements. Huvudpersonerna
är Jessica, som befinner sig i landet under folkmordet och hennes barndomsvän Cornelius, som återvänder från exil fyra år efter folkmordet och
till sin förvåning inser sin egen skuld.
Diop hävdar att när det gäller folkmord är problemet inte att hitta ord
för att beskriva utan att omgivningen tror att de överlevande överdriver.
Hans författarskap belyser hur
människan manipulerar historien genom myter. Han gav 2003
ut Doon Golo, den första romanen
på wolof.
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BOTSWANA

nity Dow är född 1959. Hon växte upp i en traditionell by på Botswanas landsbygd. Hon är jurist,
aktivist och författare. Sin akademiska utbildning fick hon vid universiteten i Botswana,
Swaziland och Edinburgh. Vid återkomsten
till hembyn kom många och bad henne om
råd, så hon beslutade sig för att bli advokat.
Både som advokat och som aktivist kämpar
hon för barns rättigheter, mot våldtäkt och
för gifta kvinnors äganderätt. Hennes verksamhet har lett till en rad ändringar och tillägg i Botswanas lagar. 1998-2008 var hon första kvinnliga domaren i Botswanas Högsta
Domstol och därefter startade hon sin egen
advokatbyrå. I det uppmärksammade målet
mellan San-folket och Botswanas regering
(2006) var hon en av de tre inkallade domarna.
Målet resulterade i ny lagstiftning och Sanfolket fick tillbaka rätten till sina landområden. Nu är hon inkallad att arbeta som domare i Interim Independent Constitutional
Dispute Resolution Court of Kenya.
Hennes romaner kretsar kring ämnen som
komplicerade relationer mellan kulturer, seder
och bruk, jämställdhet, kvinnofrågor och fattigdom. Tidigare titlar är Far and Beyon’, The
Screaming of the Innocent, The Heavens May
Fall och Juggling Truth. Hennes fjärde roman,
Saturday is for Funerals, kom ut 2010.

F o to : P R IVAT
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NAWAL/
EL/SAADAWI
EGYPTEN

P R OS A O C H dramat i k

vid tretton
års ålder
vägrade jag
att fortsätta
växa.
d e u tsat ta

Maïssa/
bey

F oto : j o han r e s e l e /g lo bal r e p o r t i n g

		algeriet

36

awal El Saadawi, född 1930, är
en osedvanligt modig rättviseoch kvinnosaksaktivist som med
sina gärningar och i sitt författarskap oförtrutet trotsat olika egyptiska regimers försök att
tysta henne. De har beslagtagit tidskrifter hon
startat, stängt organisationer hon grundat,
hotat att frånta henne det egyptiska medborgarskapet på grund av hennes kontroversiella
idéer och tankar, fängslat henne. I över femtio år har hon kämpat för förbud mot könsstympning.
Saadawi är läkare, psykiatriker, och författare till ett fyrtiotal böcker – romaner,
noveller, dramer, memoarer, bl.a. Memoirs,
skriven i fängelset på toalettpapper, fakta
böcker som Women and Sex och Men and Sex
på 60- och 70-talet. Hon är översatt till ett
trettiotal språk.
Flera av Nawal El Saadawis böcker finns på
svenska. Den senaste är Den försvunna romanen på Ordfront 2010 i översättning av Marie
Anell.

F o to : S A N C OO L
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CHRISTIAN/
EPANYA

NURUDDIN/
FARAH

P R OS A

P R OS A

F oto : s é r g i o san t i man o

KAMERUN

hristian Epanya är född och uppvuxen i Kamerun. Studerade i
Frankrike och tog examen i biologi i Lyon, där han numera är
bosatt. Först i 30-årsåldern fick han möjlighet att studera konst
och utveckla sina tecknartalanger. Han debuterade i början av 90-talet, då
mest som illustratör till andras texter och fick UNICEFs illustratörspris i
Bologna 1993. Han har tillsammans med Kid Bebey bidragit med flera titlar
i serien New African Stories för barn, bl.a. Why Aren´t I in the Photographs
(2001).
Epanya har hittills gett ut tre egenhändigt skrivna och illustrerade bilderböcker varav Papa Diops taxi blev en stor succé när den kom på svenska
på Trastens förlag, 2006. Denna färgstarka bilderbok handlar om vardagslivet i staden Saint-Louis i Senegal, medan nästa bok, Le petit photographe
de Bamba (2007) handlar om Amadou, en liten pojke vid floden Djoliba i
Mali. Den senaste boken, Mes images du Sénegal (2009), utspelar sig åter i
Senegal.

38

SOMALIA

uruddin Farah, föddes 1945 i staden Baidoa i dåvarande italienska Somalialand, och växte upp i
Kallafo under etiopiskt styre. Han är en kosmopolit, polyglott, en författare mellan skilda
världar. Sedan 1979 har han tvingats till ett
nomadiserande liv i olika delar av Afrika,
Europa och USA och ser sig som världsmedborgare. I dag har han sitt hem i Kapstaden,
men vistas årligen längre perioder i USA och
Europa för undervisning vid olika universitet
och för litterära framträdanden.
Intresset för litteratur kom med modersmjölken och stimulerades av den etniska och
språkliga mångfald han mötte under uppväxten. Somali är hans modersmål, i skolan lärde
han sig amharinja, italienska, arabiska och
engelska.
Den akademiska banan började vid universitetet i Chandrigar i Indien. Där skrev han
också sin debutroman, From a Crooked Rib,
publicerad 1970, på svenska först 2008 på
Bonniers förlag med titeln Adams revben. Det
är berättelsen om en ung föräldralös flickas
kamp för att skapa ett eget liv. Boken fick kultstatus när den först kom ut genom sin frispråkighet mot traditioner som omskärelse och
tvångsgifte och att den skrivits av en manlig
feminist. Trilogin Sweet and Sour Milk, Sardines, och Close Sesame skildrar olika tyranniska regimer i Afrika. Nästa trilogi fick sam-

F o to : R e m o cassa L L I

lingsnamnet Blood in the Sun och består av
Maps, Gifts och Secrets – på svenska Kartor
(1987), Gåvor (1990) och Hemligheter (2000).
Den pågående trilogin Links, och Knots, planerar han avsluta 2011 med Crossbones. Alltsedan den påtvingade exilen och under många
förflyttningar pågår hans livslånga litterära
projekt att ständigt berätta om Somalia ”to
keep my country alive by writing about it.”
Farah har också skrivit dramatik och dokumentära verk. Han har belönats med åtskilliga litterära priser varav Neustadtpriset är det
mest prestigefyllda.
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PETINA/
GAPPAH

NADINE/
GORDIMER

P R OS A

P r osa

SYDAFRIKA

ZIMBABWE

Petina Gappah är född i Zimbabwe. Hon har en juristexamen
efter studier vid universiteten
i Cambrige, Graz och Harare.
Under många år har hon arbetat i Genève
med juridisk rådgivning till utvecklingsländer i frågor kring internationell handel.
Till Bok & Biblioteksmässan kom hon
med sin debutbok, novellsamlingen Sorgesång
för Easterly, som gavs ut våren 2010 på Albert
Bonniers förlag i översättning av Helena
Hansson. Med säker stil för Gappah sin läsare
genom skilda människoöden i dagens Zimbabwe och ger en upplevelse av riktiga och
nära möten. Varje huvudperson är utmejslad
med precision, genomskådande ironi, innerligaste värme eller vänlig humor. Samtidigt som
den zimbabwiska karaktären är tydlig och
stark så är de mänskliga egenskaperna universella: högfärd, girighet, längtan, stolthet.
I december 2009 fick hon tidningen The
Guardian First Book Prize och har nominerades till flera andra priser under 2010. The
Book of Memory är arbetsnamnet på hennes
första roman, som Bonniers beräknar ge ut på
svenska 2011.
F oto : B at hsh e ba Ok w e n j e
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F o to : TO R B JÖ R N S E L A N D E R

adine Gordimer föddes 1923 i Sydafrika. ”Läs, läs, läs!” upprepar hon ständigt och berättar om de världar som öppnades
för henne som barn på biblioteket i Springs, en liten gruvstad
öster om Johannesburg. Som 14-åring publicerade hon sin första novellsamling.
När hon mottog Nobelpriset i litteratur 1991 var hon den första sydafrikanska, den andra afrikanska och den sjunde kvinnliga författaren som
tilldelats priset. Hon hade då gett ut tio romaner, tretton novellsamlingar
och en lång rad essäer och artiklar.
Större delen av hennes författarskap har präglats av kampen mot apartheid. Episka verk som Bevararen (1975), Burgers dotter (1980) och Julys folk
(1982) väver ihop det offentliga med det personliga i modigt avslöjande
skildringar av våld och förtryck. Men det var inte bara det hon skrev utan
också hennes politiska verksamhet, som spelade en viktig roll under vägen
mot frihet från landets förtryckarregim. Hennes hem var platsen för många
hemliga politiska möten och samtal.
När apartheidregimen avsatts började ett nytt liv också för Gordimer
som författare. I sin senaste roman, den fjortonde, Börja leva, som kom på
svenska 2006, berättar hon på flera symboliska nivåer om människor som
omprövar sitt liv efter en omvälvande förändring och hur de väljer olika vägar för att hantera situationen. Inflätat löper en skarp civilisationskritik.
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MIGUEL/
GULLANDER
	PORTUGAL
P R OS A

PIET/
GROBLER
SYDAFRIKA
B A R N l i t t erat ur

iguel Gullander är en svensk-portugisisk författare. Han har
översatt vikingasagor från svenska till portugisiska, och zenpoesi från engelska. Sedan han lämnade Sverige 2001 har
han arbetat i Afrika. Han har varit lärare i portugisiska på Ilha do Fogo, Kap
Verde och i Moçambiques huvudstad, Maputo. För närvarande är han bosatt
i Benguela, Angola, där han undervisar på Universitetet Agostinho Neto.
Gullander debuterade 2005 med romanen Balada do Marinheiro-deEstrada och 2009 kom Perdido de Volta (Vilse och åter). Hans liv har många
svängningar, men drömmen om att bli författare har han behållit sedan fem
års ålder. Han har kallats en ordens sjöfarare. Balada do Marinheiro-de-Estrada beskriver en resa mellan Lissabon och Stockholm, med ett antal geografiska avstickare, en inre resa med starkt inflytande från zen och hinduism.
Perdido de Volta är en vikingaballad med
afrikanska röster, som visar att världen faktiskt är galen.
Anakronistisk och rå, bryter romanen
gränserna för tid och rum liksom andra narrativa regler, skriften präglas av takten från
kuduro och death metal mot en bakgrund av
barrockmusik och en melankoli från de ändlösa kapverdiska ”mornas”.

iet Grobler, är afrikander, uppvuxen på
en farm i Limpopoprovinsen i norra Sydafrika under
apartheid. Han läste teologi och
arbetade som präst till 1989, då han
flyttade till Stellenbosch och studerade journalistik och design på Cape Technicon Art School. Han blev en
framgångsrik tidningstecknare.
Piet Grobler har illustrerat ett 50-tal barnböcker med texter av kända
barnboksförfattare från olika delar av världen. Fram till 2010 har han
bott i Stellenbosch med familj, ateljé och galleri, där han haft workshops i
illustration för både barn och professionella vuxna. Nu bor han i Ely, Storbritannien och har kurser på universiteten i närheten.
Hans första bok på svenska är Makwelane och krokodilen (2009) för
vilken han fått Peter Pan-priset.

F oto : C arm o M o n tanha
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43

HELON/
HABILA
NIGERIA
P R OS A

han kom i
oktober,
samtidigt som
den här byns
ihållande och
tysta regn.
v isslar en

ondjaki

F o to : j ul i a b j ö rn e /g lo bal r e p o r t i n g

		angola

elon Habila föddes 1967 i östra
Nigeria, ett tidvis oroligt område
med en kristen och en muslimsk befolkning. Familjen bodde i ett flerfamiljshus där mödrarna samlade alla barn
och berättade historier. Själv berättade han
historier för sina skolkamrater, uppmuntrad
av en lärare. Han ville tidigt bli författare och
slukade västerländska klassiker sedan 12 års
ålder.
Sina akademiska studier började han på
universitetet i Jos och efter examen 1995 blev
han lärare i engelsk litteratur fram till 1999 då
han flyttade till Lagos. Där var han kolumnist
och redaktör på tidskrifter och deltog i Lagos
avdelningen av nigerianska författarförbundet.
Från 2000 tog författandet fart. För novellen Love Poems fick han The Caine Prize for
African Writing 2001 och ett bokkontrakt.
2002 kom Waiting for an Angel för vilken han
fick Commenwealth Literary Prize för bästa
debutroman och 2007 följde Measuring Time.
Habila har varit stipendiat vid University
of East Anglia där han skrev sin doktorsavhandling om Dambudzo Marechera. Efter tiden som stipendiat vid University of Iowa blev
han den första Chinua Achebe stipendiaten
vid Bard College, New York. Nu undervisar
han vid George Mason University.
I väntan på en ängel, finns i svensk utgåva
sedan 2006 i Åsa Larssons översättning på
Bokförlaget Tranan och 2010 kom Mäta tid på
samma förlag översatt av Jan Ristarp.

F o to : P R IVAT
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JAY/
HEALE

AYAAN/
HIRSI/ALI

B A R N l i t t erat ur

P R OS A

SYDAFRIKA

ay Heale kom som ung lärare till Kapstaden och stannade där. Verksam som
lärare, sagosamlare, litteraturkritiker
och en eldsjäl för afrikansk barnlitteratur.
Under många år medlem och sedan ordförande i IBBY:s H C Andersen-jury och ansvarig
för IBBY:s internationella kongress i Kapstaden 2004 med temat Books for Afrika/Books
from Africa. Han medverkade i Mandelas sagobok (2003) och är författare till From the
Bushveld to Biko. The Growth of South African
Children´s Literature in English from 1907 to
1992, Traced through 110 Notable Books (1996).
Han har fått smeknamnet Mr Book och är numera utgivare av tidskriften Bookchat.

SOMALIA

F oto : G o rry b o w e s taylo r

F oto : A D A M L U N D Q U I S T

yaan Hirsi Ali föddes i Mogadishu i Somalia 1969. Sex år gammal följde hon med sin familj i landsflykt till Saudiarabien.
Som vuxen har Hirsi Ali levt mest i Holland, men är nu bosatt i Washington DC. Hon lämnade sin muslimska tro efter attackerna den
11 september. Själv befann hon sig då i Holland efter att ha flytt från ett
arrangerat äktenskap i mitten av 90-talet. I Holland blev hon medlem av
parlamentet och en viktig internationell röst för en friare kvinnosyn inom
islam. Tidigare har två av hennes böcker kommit på svenska, Kräv er rätt!:
om kvinnor, islam och en bättre värld (2006) på Albert Bonniers förlag i
översättning av Joakim Sundström, och En fri röst: min självbiografi (2009)
på samma förlag i översättning av Örjan Sjögren och Mattias Göthe. I sin
senaste bok Nomad, som kom hösten 2010 berättar Ayaan Hirsi Ali om de
svårigheter invandrade muslimer i västvärlden möter. Den självutlämnande
skildringen utgår från hennes egen historia.
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CHENJERAI/
HOVE

PHILO/
IKONYA

LY R I K o ch pr osa

	pr osa

ZIMBABWE

henjerai Hove är född 1956 i södra Zimbawe. Han är poet,
essäist och poetisk prosaist. Som journalist är han en skarp
kritiker av sociala orättvisor och frispråkig kommentator
av politiska svek i Zimbabwe efter självständigheten. Följden av hans artiklar i The Standard 2000-2002 blev hotelser som gjorde att han motvilligt
lämnade landet. Han har haft en fristad i Norge fram till 2010. Nu har han i
två år en läraretjänst på Miami Dade College i Florida.
Fem diktsamlingar har han gett ut varav Red Hills of Home fylls av iakttagelser av hur människor i landsbygdens byar drabbats av befrielsekrigets
fasor. Senaste diktsamlingen Blind Moon kom 2003.
Hans tre romaner bildar en trilogi, Bones
(1988), Shadows (1994) och Ancestors (1999).
Hove fick Noma Award för debutromanen
Bones, som med stor ömhet och inlevelse
skildrar landsbygdens invånare, särskilt kvinnorna. På svenska har Ben och Skuggor utkommit, 1990 respektive 1995 på Bokförlaget
Tranan, som också planerar en utgivning av
ett urval av hans poesi.

KENYA

hilo Ikonya skriver poesi, romaner och är människorättsaktivist från Kenya. Sin akademiska skolning fick hon på universitetet i Nairobi, en master i litteratur.
I Kenya är hon en välkänd journalist verksam på dagstidningar, nätbaserade tidskrifter, radio och TV. Ikonya har skrivit dikter, publicerat flera
romaner, bland andra Kenya, Will You Marry Me? Under de senaste åren
har Philo Ikonya utsatts för en ökande mängd hot och trakasserier
med anledning av sitt skrivande och sin politiska aktivism. 2009 var hon
tvungen att lämna landet och fick då under ett år en fristad i Oslo, City of
Refuge.

F oto : M ATA S O PA L E
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BRIAN/
JAMES

TAHAR/
BEN/JELLOUN

P R OS A O C H dramat i k

P R OS A O C H LY R I K

SIERRA LEONE

MAROCKO

F oto : W i ll i e t t e Jam e s

rian James är född 1983, kommer från och är verksam i Sierre
Leone. Han skriver både noveller
och filmmanus, och skildrar Sierra Leone ur
oväntade vinklar. 90-talets inbördeskrig är ett
återkommande tema i hans texter, men han
har också skrivit om annat, till exempel om
en ynglings kamp att hitta arbete i Freetown. I
lokalt förankrade, vardagliga bilder speglar
han en globaliserad samtid. Brian James var
2010 års författarstipendiat på Nordiska Afrikainstitutet.
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ahar Ben Jelloun föddes 1944 i Fès,
Marocko. Sedan 1971 är han bosatt i
Paris. Med sina egna erfarenheter, studier i filosofi i Rabat och socialpsykiatri vid
Sorbonne i Paris i bagaget är han en av de flitigaste och mest lästa författarna. Sedan 1972
har nya diktsamlingar, noveller eller romaner
legat på bokhandelsdiskarna i stort sett varje
år. Många, närmare bestämt femton av hans
F o to : j ac q u e s b é lat
romaner har hittat till Sverige till exempel
Sandbarnet, Stilla dagar i Tanger, Den blinda
ängeln.
Bokförlaget Alfabeta gav 2010 ut hans senaste verk, Min mamma, översatt av Ragna Essén. Det är en raffinerat upplagd roman. Insprängda mellan
de nutida kapitlen om den dementa mamman, som lever i sitt hus i Tanger
och tas om hand av två tjänstekvinnor, finns skildringen av hela hennes liv,
från barndom till ålderdom. Jelloun skriver sensibelt och sensuellt mjukt,
ömsint med en touch av humor, med ögonen öppna för livets dråpliga små
fataliteter. Framför allt visar han sin mor den allra största ömhet, förståelse
och respekt.
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BILLY/
KAHORA
KENYA
P R OS A

två dagar efter
det att jag fyllt
fjorton satte
grannens son eld
på sin styvmor.

illy Kahora är chefredaktör på
Kwani, det unga engagerade och
provocerande kulturmagasinet
som kommit att bli en litterär samlingspunkt
för hela Östafrika. Tidskriften arbetar för att
rekonstruera Afrikas identitet och framtid.
Tidigare har Kahora arbetat för Allafrica.com
i Washington DC. Billy Kahora är utbildad
till journalist vid Rhodes University i Sydafrika och har även läst litterär gestaltning vid
universitetet i Edinburgh, Skottland. Novellen Treadmill Love, som publiceras i 10TALs
Kenyanummer, var nominerad av juryn till
2007 års Caine Prize. 2009 var Kahora redaktör för boken Kenya Burning, en visuell berättelse över Kenyas våldsamma eftervalskris.

p o j k en på andra s i dan

irene/
sabatini

F oto : j o han r e s e l e /g lo bal r e p o r t i n g

		zimbabwe
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FATOU/
KEÏTA

JOHN/
KILAKA

B A R N - O C H U N G D O MS l i t t erat ur

B A R N - o ch un g d o msl i t t erat ur

TANZANIA

ELFENBENSKUSTEN

ohn Kilaka är en av Östafrikas mest spännande barnboksförfattare,
illustratör, konstnär, storyteller och eldsjäl i insamlingen av gamla
traditioner och berättelser. Han föddes 1966 i en by i sydöstra Tanzania och eftersom han alltid tecknade förstod han snart att han måste ta sig
till Dar es Salaam för utbildning. Där kom han i kontakt med den berömda
Tingatinga måleriet och är i dag en av dess främsta företrädare.
Som bilderbokskonstnär debuterade han 2001 med Färsk fisk, på svenska
2003 på Hjulet. Den blev en stor internationell framgång, liksom Vilken vän,
på svenska 2005, som fick New Horizon-priset i Bologna 2004.
Hans senaste bok som på engelska heter The Amazing Tree (2009) har
översatts till svenska av Britt Isaksson under titeln Förtrollad frukt och kom
ut lagom till bokmässan på bokförlaget Hjulet.
Alla tre är fabler som sjunger vänskapens lov.

F o to : pr i vat

atou Keïta från Elfenbenskusten är
barn- och ungdomsboksförfattare
men har också skrivit romaner för
vuxna. Hon föddes 1960, gick i skola i hemlandet och i Frankrike, vidareutbildade sig i
London, tog dubbla akademiska examina vid
universitetet i Abidjan och toppade med en
doktorsgrad i anglosachsiska studier i Caen,
Frankrike. Sedan 2006 är hon lektor och föreståndare vid den engelska fakulteten vid
Cocody University i Abidjan.
Keïta kämpar för kvinnors rättigheter och
romanen Rebelle, 1998, handlar om tvångsäktenskap och övergrepp och har blivit en
bestseller. Hon har också skrivit en bok för
barn om HIV/AIDS, Un arbre pour Lollie
(2005) som går i närkamp med fördomar och
rädslor kring detta tabubelagda ämne.
Bland Keïtas andra hittills utgivna 15-tal
barn- och ungdomsböcker, märks La voleuse
de sourires (”Skratt-tjuven”) från 1996 och
fortsättningen Le retour de voleuse de sourires
(1999). De handlar om en liten by där barnen
glömt bort hur man skrattar.
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ELIESHI/
LEMA

ALAIN/
MABANCKOU

P R OS A

P R OS A

TANZANIA

lieshi Lema är en outtröttlig kulturpersonlighet i Tanzania,
född 1949 och uppvuxen i byn Nronga på Kilimanjaros sluttningar. Storstadslivet mötte hon först när hon påbörjade sina
universitetsstudier för att utbilda sig till bibliotekarie. Så började hennes
eget skrivande, först poesi och sedan barnböcker samtidigt som hon arbetade
på ett av Tanzanias inhemska förlag. Nu har hon sedan många år ett eget
bokförlag, E&D Vision Publishing Limited. Att vara förläggare i Tanzania är tufft och att vara kvinnlig förläggare är ännu tuffare. E&D ger ut
läromedel, barnböcker, skönlitteratur och har nu också ett nyöppnat bokcafé intill förlaget.
Elieshi Lemas barnböcker är skrivna på swahili men sin första roman
för vuxna Parched Earth (2001) skrev hon på engelska. På svenska gavs den
ut av Bokförlaget Tranan 2004 med titeln Bränd jord, i Roy Isakssons
översättning. Det är en berättelse om kärlek mellan mor och dotter, syster
och bror och mellan man och kvinna. Förälskelsens besatthet skildras
med en sensualism som aldrig tidigare förekommit i tanzanisk litteratur,
vilket inte var helt okontroversiellt i Elieshi Lemas hemland. Boken skildrar livet mellan traditionella och moderna normer, det patriarkala förtrycket av kvinnor men också av de män som inte passar in på gängse
förväntningar och en ung kvinnas väg till insikten att hon måste ta kontroll
över sitt liv.
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KONGO

lain Mabanckou är född 1966
i Pointe Noire, Kongo Brazzaville. Sina juridikstudier påbörjade han i Brazzaville men tog sin examen
vid Univèrsité de Paris-Dauphine. Samtidigt
som han sedan arbetade som jurist i Paris
skrev han poesi. År 2001 fick han ett författarstipendium i USA och när han erbjöds att
bli professor i fransk litteratur vid University
of Michigan 2002 sa han upp sin anställning
som jurist. Sedan 2006 är han professor vid
University of California Los Angeles.
Av hans sex romaner, bland annat Bleu,
blanc, rouge (1998), African Psyco (2003), Un
africain à Paris (2009), har Verre cassé (2005)
utgivits på svenska 2008 av Weyler Förlag
med titeln Slut på kritan i Karin Lidéns översättning. Litterärt sveper han i skildringen av
den sjabbiga krogens stamgäster in den universella litteraturen i ett intensivt ordflöde
och levererar skarp kritik mot landets makthavare och andra pompösa och kvasiintellektuella. Hösten 2010 kom Ett piggsvins memoarer
på samma förlag och med samma översättare.
F o to : S o f i a R unarsd o t t e r
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SINDIWE/
MAGONA

KOPANO/
MATLWA

P R OS A O C H LY R I K

P R OS A

SYDAFRIKA

F o to : VI C TO R D L A M I N I

indiwe Magona började sin livsresa 1943 i Cape Flats, en förstad
till Kapstaden. Hon försörjde sig
genom att arbeta i familj, läste kvällar och nätter per korrespondens, tog examen vid University of South Africa och senare vid Columbia
University i USA. Under många år arbetade
hon på FN i New York men efter pensioneringen återvände hon hem. Hennes sociala
och politiska engagemang har gjort henne till
en stark röst för många kvinnor med livsöden
liknande hennes. Svart, kvinna, ensamstående
mor i ett patriarkalt samhälle i apartheidregimens Sydafrika.
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Hon har skrivit romaner, poesi, dramatik,
essäer och hon är en fängslande storyteller.
Hon ordnar skrivarkurser för kvinnor och
engagerar sig i läsfrämjande projekt för barn
och ungdomar. Bland annat har hon arbetat
med projektet Dear Friends, ett mångårigt
samarbete mellan barn i Langa, förstad till
Kapstaden, och barn i Rinkeby. Hon skriver
också barn- och ungdomsböcker, bland annat
The Best Meal ever.
Bland hennes romaner märks To My Children’s Children, Living, Loving and Lying Awake
at Night, och Mother to Mother, på svenska
2002, Natur & Kultur, översatt av Ulla Danielsson. Magona är en av de 21 författarna i antologin Kärlek x 21, som Bokförlaget Tranan gav
ut 2010.

SYDAFRIKA

opano Matlwa är läkare, utbildad vid University of Cape Town
och hon är en av grundarna av
en ideell organisation som undervisar patienter om hälsofrågor i väntrummen på mobila
kliniker.
Hon är samtidigt ett nytt ansikte på den
sydafrikanska litterära scenen. Hennes debutroman Coconut (2006) fick ett mycket positivt
mottagande och 2007 belönades hon för den
med European Union Literary Award. Hon
var då 21 år och var den yngsta mottagaren
någonsin av det priset. Den svenska utgåvan
av boken kom ut lagom till Bokmässan i
Göteborg 2010 och släpptes av Bokförlaget
Tranan. Anna Gustafsson Chen har översatt.
Berättaren är en tonårig svart flickas uppväxt i en vit värld. Här ställs komplexa frågor
kring identitet i dagens Sydafrika. Kokosnöten
är svart utanpå och vit inuti.
Våren 2010 tilldelades Matlwa också Wole
Soyinka Prize for Literature in Africa. Hennes
andra roman, Spilt Milk, har publicerats i Sydafrika 2010.
Kopano Matlwa har också blivit utsedd av
Mail & Guardian till en av ”100 unga sydafrikaner du måste äta lunch med”.

F o to : s é r g i o san t i man o
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DESBELE/
MEHARI

MAAZA/
MENGISTE

B A R N l i t t erat ur

P R OS A

ERITREA

esbele Mehari, är barnboksförfattare från Eritrea. Han har skrivit ett antal böcker för barn på lågoch mellanstadiet, mest fabler och djursagor
på tigrinska. Han ingår i Internationella Bibliotekets satsning på barnlitteratur på afrikanska språk.

ETIOPIEN

aaza Mengiste föddes i Addis
Abeba, Etiopien. När hon var
fyra år tvingades familjen på
flykt och hon växte upp i Nigeria, Kenya och
USA. Hon har examen från University of New
York i litterär gestaltning och bor i dag i New
York. Hon ses som en av de många begåvade
unga rösterna som skildrar den afrikanska
kontinenten och har nominerats till Pushcart
Prize och utsetts till ”New Literary Idol” av
New York Magazine.
I debutromanen Under lejonets blick tar
handlingen sin början den kväll den brutala
etiopiska revolutionen bryter ut 1974. Det är
en skildring av hur långt människor är beredda att gå för att nå frihet och om de stora
mänskliga tragedier som följer på ett inbördeskrig. En gripande familjehistoria om hur
känslor förvrids av en brutal regim. Romanen
utkom 2010 på svenska på Forum bokförlag
och översätts av Ylva Spångberg.
F o to : M I R I A M B A R K L E Y
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DEON/
MEYER
SYDAFRIKA
P R OS A

den natten
mrs mensah
drömde om
stora
fladdermöss,
visste hon att
hon skulle få
problem.

F o to : A N ITA M E Y E R

eon Meyer är född 1958 i Paarl i Kapprovinsens vindistrikt.
Efter sin utbildning började han som reporter på en dagstidning i Bloomfontein. Han har också arbetat med reklam och
webbstrategier.
Sitt författarskap inledde han med att skriva noveller på afrikaans för
tidningar och tidskrifter. 1999 utkom hans första detektivroman, Dead
Before Dying. Hittills har han publicerat sex deckare som översatts till sammanlagt 20 språk. 2008 kom den första till svenska översatta boken av
Meyer, Död i gryningen följd av Jägarens hjärta 2009, båda översatta av
Jesper Högström och 2010 utkom Devils Peak i översättning av Mia Gahne,
samtliga på Weyler Förlag.

yaba/
badoe
		ghana

F oto : j o han r e s e l e /g lo bal r e p o r t i n g

r i val en
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BIENVENU/
SENA/MONGABE

GEOFFREY/
MUSONDA

B A R N l i t t erat ur

P R OS A

KONGO-KINSHASA

ienvenu Sene Mongaba, från Kongo-Kinshasa är en förläggare
och författare som bland annat arbetar för att stärka språket
lingalas ställning. Han har skrivit en rad böcker för barn, framför allt serien om Mutos, en tioårig busunge från Kinshasa som är med om
en rad äventyr. Böckerna är tvåspråkiga, på lingala och franska. Mongaba
driver kulturföreningen Mabiki, som varje år arrangerar en festival för afrikansk barn- och vuxenlitteratur, och är även chefredaktör för en tidskrift
med tecknade serier för vuxna.
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ZAMBIA

Geoffrey Musonda föddes 1965
i Kawambwa distriktet i Zambia. Han skrev sitt första manuskript redan som 13-åring men fick det inte
publicerat. Han utbildade sig till ingenjör i
både Zambia och Tyskland. Under sin studietid i Zambia skrev han för universitetets studenttidning och för tidningen Zambian Financial Mail som numera upphört. På 90-talet
syntes han ofta i såväl TV som radio. Han arbetar som ingenjör inom FN organet UNIDO
i Lusaka, Zambia.
Geoffrey Musondas första skönlitterära
bok Stolen Heart riktar sig till en ung vuxen
publik. Den används i engelska undervisningen i skolorna i Zambia och är som sådan godkänd av Undervisningsministeriet.
Dangerous Power Games utkom 2009 på
Trafford Publishing. Boken är en triller som
utspelar sig i Lusaka bland kriminella ligor
och politikens högsta toppar. Huvudpersonen
Ngosa finner sig plötsligt mitt i ett farligt spel
som han aldrig hade velat vara delaktig i.

F o to : Jam e s M w e nya M usansh i
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WAMBUI/
MWANGI

DOMINIQUE/
MWANKUMI

P R OS A O C H LY R I K

B A R N - O C H U N G D O MS l i t t erat ur

KENYA

	kongo

F o to : s é r g i o san t i man o

F oto : 10 -TA L

ambui Mwangi är född i Nairobi, Kenya, men idag bosatt i
både Nairobi och Toronto, Kanada, där hon undervisar vid
University of Toronto. Den litterära bloggen Diary of a Mad
Kenyan Woman har gjort henne känd långt över såväl geografiska som kulturella gränser. Wambui Mwangi skriver även skönlitteratur, facklitteratur och poesi. Hennes senaste prosaverk, Internally Misplaced, publiceras i
något förkortad version i 10TALs Kenyanummer som kom ut till Bokmässan
i Göteborg 2010. Det handlar om våldsamheterna som utbröt efter 2007 års
parlaments- och presidentval.
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ominique Mwankumi föddes
1965 i en liten by i Bandunduprovinsen i södra delen av dåvarande demokratiska republiken Kongo.
Han var tidigt en ivrig och duktig tecknare
och utbildade sig först på L´Académie des
beaux arts de Kinshasa och tog senare examen i Grafisk design och bild i Bryssel.
En kontakt med ett förlag i Paris gav honom
möjlighet att ge ut sin första bilderbok, La
Pêche à la marmite gav han ut 1998 i Paris
och sedan dess har han fortsatt göra bilder till
egna och andras böcker och har uppdrag som

illustratör och affischmakare i många länder.
I dag är han bosatt i London.
Dominique Mwankumi är grundare av och
president i Illus Africa, ett nätverk för konstnärer, författare och serietecknare främst i
Västafrika som haft stor betydelse för utbildning av unga illustratörer och utvecklingen av
den afrikanska barnboken.
Ett tiotal barnböcker har han hunnit med
både egna och som illustratör till andras texter. Bland de egna kan nämnas Mon premier
voyage, 2001, Les fruit du soleil, 2002 och La
peur de l´eau från 2006.
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EYOUM/
N’GANGUE

CLETUS/
NELSON/NWADIKE

B A R N - o ch un g d o msl i t t erat ur

P R OS A

KAMERUN

youm N’gangue är journalist, ursprungligen från Kamerun, men
han lämnade landet 1997 efter att
ha fängslats på grund av sina skriverier. Därefter levde han en tid i Paris där han ledde organisationen JAFE (Journalistes Africains en
exil). Han arbetar för ett flertal tidningar och
radiostationer.
Numera är N’gangue bosatt i Burkina Fasos
huvudstad, Ouagadougou, där han är redaktör för ungdomstidskriften Planète Jeunes.
I Sverige känner vi honom framförallt från
det seriealbum, En evighet i Tanger, utgivet på
barnboksförlaget Trasten, som han har gjort
i samarbete med tecknaren Faustin Titi. De
har även tidigare samarbetat och har prisbelönats för sitt gemensamma verk Snuten i
Gnasville. Båda böckerna har utkommit på
barnboksförlaget Trasten och är översatta av
Anna Gustafsson Chen.

NIGERIA

letus Nelson Nwadike föddes 1966 i Nigeria i ibo-land under
Biafrakriget. När han som 24-årig flykting kom till Nässjö i Sverige 1990, hade han tre språk i bagaget – ibo, hausa och skolans
engelska. Svenska mötte han på folkhögskolan och på biblioteket. Pär Lagerkvist och Harry Martinsson. Ett nytt språk som inte var belastat, som föddes
på nytt hela tiden för honom.
Under uppväxten sa hans far ”skriv, Cletus, skriv” och tog med honom att
lyssna till gamla vithåriga poeters berättelser, dikter och ordspråk, så poesin
blev hans uttryck. 1998 debuterade han med En kort svart dikt som följts av
Med ord kan jag inte längre be (2000), En sida av regnet som faller (2003), och
Jag vill inte sörja dig (2007). Nu kommer Tankar ur ett lejons gap, en dikt- och
fotobok. Allt på Heidruns förlag.

F o to : h e i druns f ö rla g
F oto : K lara B e r g g r e n
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MONICA/
ARAC/DE/NYEKO
UGANDA
P R OS A

min historia
handlar inte
bara om mig.

onica Arac de Nyeko, född
1979, kommer från Kitgum i
den oroliga norra delen av
Uganda. Efter studier vid Makerere universitetet var hon lärare i litteratur och engelska
på ett gymnasium i Kisubu. Hon har en magisterexamen från universitetet i Groningen i
Holland.
Monica Arac de Nyeko är en aktiv medlem av Ugandas kvinnliga författarförbund,
FEMRITE och hennes noveller och dikter har
publicerats på nätet, i tidskrifter och antologier som till exempel African Love Stories, som
kom i svensk översättning 2010 med titeln
Kärlek x 21. För sitt bidrag där, Jambula Tree,
fick hon The Caine Prize 2007 for African Literature, som första ugandiska författare.

40 piskrapp för ett par byxor

lubna/
al-husSein
		sudan

F oto : i s to ckph o to

F o to : s é r g i o san t i man o
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TOLU/
OGUNLESI
NIGERIA

ONDJAKI/
ANGOLA

P R OS A , LY R I K , B A R N - O C H U N G D O MS l i t t erat ur O C H dramat i k

LY R I K

olu Ogunlesi är en nigeriansk författare och journalist, född 1982.
Han var Nordiska Afrikainstitutets författarstipendiat under 2008 och året
därpå inbjöds han till University of Birmingham. Med diktsamlingen Listen to the geckos
singing from a balcony gjorde han sin debut
2004 och 2008 kom ungdomsromanen Conquest and Conviviality. Det är i tidningar, tidskrifter, nigerianska och brittiska antologier
han publicerar sin poesi och sina noveller. Och
på nätet i tidskrifter som 3 Quarks Daily, The
Vocabula Review, Crossing Borders, Underground Voices, med flera. Han är en energisk
bloggare.
Han har fått en rad utmärkelser och priser
och deltagit i många festivaler och bokmässor
i Afrika och Europa. På Bokmässan i Göteborg har han deltagit en gång tidigare, nämligen år 2008.
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F oto : r o b e r t j o hanss o n

ndjaki har många strängar på
sin lyra. Han skriver poesi, barnoch ungdomsböcker, noveller,
romaner, dramatik och filmmanus. Dessutom
är han en fängslande story-teller. Och han målar. Han har också gjort en film om Luanda,
Angolas huvudstad och Ondjakis hemstad.
Det var också där han föddes 1977. På universitetet i Lissabon läste han sociologi och som
examensarbete skrev han en studie över den
angolanske författaren Luandino Vieira.
Hittills har Ondjaki skrivit fyra romaner,
tre novellsamlingar, två diktsamlingar och tre
barnböcker. Hans kortroman, Visslaren, kom
på svenska 2009. Det är en förtrollande poetisk och vacker berättelse om den mystiske
främlingen som smyger in i handlingen, förvandlar människors liv och försvinner lika
obemärkt.
Debutromanen, Bom dia camaradas, från
2001 är en barndomsmemoar från 1990-talets
Luanda, en humoristisk skildring av vardagliga äventyr i en stad märkt av inbördeskriget
som pågått i decennier. År 2010 gav Bokförlaget Tranan ut den med titeln God morgon,
kamrater. Båda romanerna är översatta av
Yvonne Blank. En diktsamling har kommit ut
på portugisiska 2006.
Ondjaki har översatts till franska, spanska, italienska, tyska, engelska, kinesiska och
svenska.

F o to : N U N O E L I A S

73

SHAILJA/
PATEL

WUMI/
RAJI

P R OS A O C H LY R I K

P R OS A

KENYA

hailja Patel är uppvuxen i Nairobi
och bor där halva året och halva
i San Fransisco. Hon är poet,
manusförfattare och skådespelerska. Under
2006 uppträdde hon med Migritude I: When
Sari Speaks, en enmanshow där hon berättar
om kvinnors öden i Indien och Östafrika.
Bland hennes diktsamlingar finns Dreaming
in Gujarati och Eater of Death, som med sitt
samhällsengagemang vänder sig mot dåtidens
och nutidens imperialism, rasism och fascism.
Shailja Patel är politiskt engagerad och hon
har grundat Direct Action Training Program
i Kenya, en organisation som möjliggör för
gräsrotsrörelser att engagera sig politiskt.
Hon blev kritikerrosad för sitt inlevelsefulla
scenframträdande på Stockholms Poesifestival 2009, det år hon var Nordiska Afrikainstitutets gästförfattare. Patel har prisbelönats både för sin poesi och för sina framträdanden som performance artist.

74

F oto : Wambu i M wan g i

NIGERIA

umi Raji från Nigeria är författare, forskare och lärare i engelsk litteratur vid University of Ilorin, norr om Lagos. Han
skriver dikter, noveller, essäer och dramatik.
Inom det litterära fältet har hans bok Long Dreams in Short Chapters:
Essays in African Postcolonial Literary, Cultural and Political Criticisms
publicerats 2009, en diktsamling, Rolling Dreams, gavs ut 2002 och en novellsamling väntas 2011.
I sin forskning sysslar Raji med afrikansk postkolonial litteratur. I denna
kapacitet har han deltagit i ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitet i
Växjö tillsammans med deltagare från USA, Australien, Afrika och Europa.
Resultatet av samarbetet blev essäsamlingen Africa Writing Europe, utgiven
2009.
Utöver sin doktorsavhandling om västindiern George Lammings författarskap var Raji en av redaktörerna för boken Ken Saro-Wiwa and the
Crisis of the Nigerian State. Han var gästforskare vid Nordiska Afrikainstitutet 2003 och har också fått stipendier som fört honom till Tyskland och
England.
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LESEGO/
RAMPOLOKENG

IRENE/
SABATINI

LY R I K

P R OS A

ZIMBABWE

SYDAFRIKA

F o to : N O R S TE D T S

Karibien, läsa Apollinaire, Pasolini, Artaud,
tolka orden och forma dem till sitt egna poetiska uttryck. Han gisslar maktmissbruk, uppblåsthet och tror på ordets makt att ruska om
samhällets grundvalar. Eller som kulturjournalisten Carita Backström uttryckt det: ”Att
läsa honom är att gå in i ett ORDSKAP, som
man går in i ett landskap. Oskadd kommer
man inte ur det.”

F oto : PA fr i ca - J R a j g o paulVV

esego Rampolokeng föddes 1965 i
Soweto. Han började studera juridik
vid universitetet, avbröt studierna,
bildade familj och jobbade på börsen i Johannesburg men lämnade efter en kort tid. I stället började han leva sitt liv som en sydafrikansk rappare och spokenword-poet, djupt
engagerad i den politiska rörelsen Black Consciousness Movment (BCM) i kampen mot
apartheidsystemet.
På frågan om han betraktade poesin som
en frizon svarade Rampolokeng en gång:
”Frihet? För mig är poesi ett meningslöst sisyfosarbete. Jag vet att allt jag försöker hantera
är mycket större än jag någonsin skulle kunna
vara. Men kanske är det omöjliga i uppgiften
just det som driver och lockar mig.”
Han började tidigt iaktta allt, samla intryck
från gatorna i Soweto, lyssna på musik från
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rene Sabatini, föddes i sydvästra Zimbabwe för drygt 40 år sedan, växte upp i
Bulawayo, landets näst största stad. Där
finns ett stort bibliotek och det var där Irene
tillbringade all tid hon kunde. En litterär allätare. Men det var först efter universitetsstudierna i Harare och under sina fyra år som lärare i Colombia som hon själv började skriva.
Efter Bogota blev det Karibien, sedan tillbaka till Harare, där hon arbetade som redaktör. Nu bor hon i Genève och ägnar sig på heltid åt sitt skrivande.
Hennes debutroman, The Boy Next Door,
kom ut 2009 och mottogs med entusiasm.
Den berättar om kärlek över rasgränserna
och skildrar Bulawayo på 80-talet, under den
våldsamma orostid som följde strax efter
självständigheten. Den nominerades till den
brittiska utmärkelsen The Orange Award for
New Writers och såldes omgående till Tyskland, Holland, Norge och Sverige. Hösten 2010
kom Pojken på andra sidan på Norstedts. För
översättningen står Inger Johansson.
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ISMAIL/
SERAGELDIN
EGYPTEN

D I R EK TÖ R FÖ R B I B L IOT H EC A A L EX A N D R I N A

jag har just
begravt en
stjärna.

smail Serageldin är född 1944 i Giza,
Egypten. Han är direktör för Bibliotheca
Alexandrina, den nutida efterföljaren till
det bibliotek som Alexander den Store invigde
288 f Kr. Dagens bibliotek är ett intellektuellt
centrum för forskning, lärande och dialog
mellan kulturer och folk.
Serageldin är naturvetare, ekonom, miljöexpert, jurist, humanist och en stark tillskyndare av kultur och mänskliga rättigheter.
Han har examen från Kairo universitet och

s j ö j un g fruns andra fot

Harvard och över 26 hedersdoktorat. Under
drygt två decennier var han på Världsbanken
och på 90-talet tog han initiativet till att banken skulle stödja samarbeten och projekt på
kulturområdet.
Han har formulerat sitt credo sålunda:
Världen är mitt hem/ Mänskligheten är min
familj/ Icke-våld är min troslära/ Fred, rättvisa, jämlikhet är mitt mål/ Engagemang,
rationalitet, tolerans, dialog, lärande och förståelse är mina verktyg.

mia/
couto

F oto : j ul i a b j ö rn e /g lo bal r e p o r t i n g

		moçambique
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STEEVE/
SASSENE

JONATHAN/
SHAPIRO

LY R I K

	sat i rTEC K N A R E

KAMERUN

SYDAFRIKA

teeves Sassene, alias Evindi som
betyder ”svart” på ewondospråket
i Kamerun, är en rappare som har
spelat tillsammans med gruppen Negrissim
från Yaoundé, Kameruns huvudstad.
Med Sadrak och Sundjah från Negrissim
började Evindi i december 2001 en resa genom Västafrika för att berätta på rappares vis
om sin vandring och sina upplevelser.
F oto : mak i z ars fr e d e va

Illus t rat i o n : j o nat han shap i r o

onathan Shapiro – alias Zapiro – är Sydafrikas mest uppmärksammade och främste karikatyrtecknare. Med sin skarpa penna och
vassa tunga kommenterar han och avslöjar oegentligheter och missriktad maktutövning i sydafrikanska dagstidningar och tidskrifter. För det
mesta klarar han sig undan åtal.
Han föddes 1958 i Kapstaden, slog om från arkitektstudier till grafisk
design. Hans politiska intresse och engagemang började tidigt och under
apartheidtiden började han teckna satiriska bilder för progressiva grupper
i tidningen South. Han anhölls 1988 men lyckades komma iväg på ett Fullbright stipendium till School of Visual Arts i New York. 1991 var han tillbaka i Sydafrika och sedan 1994 har han tecknat för en lång rad av de största
tidningarna i Sydafrika.
Under Bok & Biblioteksmässan 2010 ställdes ett antal av hans teckningar
ut på Göteborgs konsthall.
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81

PATRICIA/
SCHONSTEIN
	sydafrika

ELFENBENSKUSTEN
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atricia Schonstein, föddes 1952 i
dåvarande Rhodesia. Hennes föräldrar, italiensk mor och tjeckoslovakisk far, hade flytt från andra världskrigets Europa. Patricia har studerat litterär
gestaltning på University of Cape Town med
J. M. Coetzee som handledare. Under apartheidtidens 1980-tal grundade hon en skola för
kåkstadsbarn i Grahamstown.
Schonstein har skrivit böcker både för
barn och vuxna, från diktsamlingen Saturday in Africa – Okänt barn, 2006, översatt av
Yvonne Blank – tillägnad Nelson Mandela
på hans 77-årsdag 1995, till vuxenromanen
Masters Ruse, 2009, som gavs ut på svenska
2010 i översättning av Aslög Pontara. Ungdomsromanen Skyline som översattes av Roy
Isaksson 2002, är tillägnad de tusentals barn
som rövades bort från sina hem och fick spela
en grym och brutal roll i Moçambiques inbördeskrig 1976-1992.

P R OS A , LY R I K O C H B A R N l i t t erat ur

éronique Tadjo, är född 1955 i Elfenbenskustens huvudstad Abidjan men är numera bosatt i Johannesburg, där hon vid sidan av sitt
omfattande författar- och konstnärskap är föreståndare för den
franska avdelningen vid Witwatersrand universitetet i Johannesburg.
Tadjos mångsidighet är imponerande. Hon skriver dikter för barn och
vuxna, romaner som den till svenska översatta Drottning Pokou, litterära reportage som boken om folkmordet i Rwanda – The Shadow of Imana. Travels
in the heart of Rwanda. Dessutom ger hon ut poesi- och prosaantologier för
ungdom, som till exempel Talking Drums, Chasing the Sun och skapar suggestiva bilderböcker som Grand-mère Nanan, The Lord of the Dance och
den till svenska översatta Mamy Wata och monstret (Trasten 2008).
Hon skriver på franska, översätter själv sina böcker till engelska och gav
under 2010 ut två nya böcker; en ungdomsbok
om Nelson Mandela och en roman med titeln
Loin de mon père.

F oto : ac t e s sud

P R OS A O C H B A R N l i t t erat ur

F oto : C A R LO S P U M A

VéRONIQUE/
TADJO
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MPHO/
TUTU

NGUGI/
WA/THIONG’O

SYDAFRIKA

KENYA

P R OS A

P R OS A

F oto : Paul K e nn e dy

pho Tutu har tillsammans med
sin far Desmond Tutu skrivit
boken Made for Goodness utifrån den fasta övertygelsen att alla människor
är av naturen goda och det är genom att sprida
budskap om fred och god vilja som vi kan få till
stånd förändringar. Boken kom 2010 på Libris
förlag med titeln Om godhet.
Mpho är pastor i episkopalkyrkan, utbildad i USA och hon är en hängiven människorättsaktivist med verksamhet både i Sydafrika
och USA. Hon arbetar med utsatta barn i Worcester i USA, rehabilitering av våldtäktsoffer i
Grahamstown i Sydafrika och med flyktingar
i New York. Hon är också direktör i The Tutu
Institute for Prayer & Pilgrimage.
F oto : A N D R EW Z U C K E R M A N

gugi wa Thiong’o föddes 1938 i Kamiriithu i Centralprovinsen,
en av Kenyas åtta provinser. Han är en länk mellan pionjärerna
och den nya generationens afrikanska författare. När Weep not,
Child kom ut 1964 var den den första romanen på engelska av en östafrikansk författare. Efter en tid som lärare i engelsk litteratur vid olika
universitet återvände han till sin by, i protest mot det fria Kenyas regim och
inte minst mot bruket av kolonisatörernas språk. Han startade en resande
teatergrupp och började skriva på gikuyu. Utan rättegång fängslades han
1978 på grund av sin regimkritiska verksamhet. 1982 gick han i självvald exil.
Vikten av att återupprätta de afrikanska språkens status har alltsedan
dess varit en röd tråd i wa Thiong’os författarskap och gärning. Såväl i boken
Decolonizing the Mind (1986) som i Something Torn and New: An African
Renaissance (2009) där han hävdar språkets betydelse för att Afrika ska helt
kunna frigöra sig från kolonialismen. Han har fortsatt skriva på gikuyu och
hävdar att afrikanska författare måste skriva på sitt eget språk för att litteraturen ska kunna kallas afrikansk. När efter nästan två decenniers uppehåll
den första romanen på engelska kom ut 2006 – Wizard of the Crow – var det
i wa Thiong’os egen översättning från originalspråket – gikuyu. 2010 utkom
Dreams in a Time of War: A Childhood Memoir.
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BINYAVANGA/
WAINAINA

SENAYIT/
WORKU

	pr osa

	I L LUS T R ATÖ R

Kenya

inyavanga Wainaina grundade Kwani? 2003, det första litterära magasinet i Östafrika sedan 1976. Utöver sitt engagemang
som kulturentrepenör, visionär och inspiratör med stor räckvidd är Wainaina författare av romaner och essäer. År 2002 belönades han
med The Caine Prize for African Writing, för novellen Discovering Home,
nyöversatt till 10TALs Kenyanummer, som kom ut till Bokmässan 2010.
Wainaina skriver även för engelska The East African och The Guardian
samt för National Geographic och New York Times i USA.
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ETIOPIEN

enayit Worku, är en ung konstnär, illustratör, grafisk designer,
utbildad vid Addis Ababa School
of Fine Arts. Hon har illustrerat ett flertal
barnböcker och arbetar även med film och
animation och hon har deltagit i konstutställningar. Hon bor och verkar i Addis Abeba.
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FÖRLAGEN:

89

African Books
Collective
PO Box 721
Oxford OX1 9EN
United Kingdom
Tel/fax +44 (0)1869 349110

African Books Collective (ABC) distribuerar afrikansk litteratur – vetenskap, poesi, noveller,
romaner och barnböcker över hela världen. Det grundades av en grupp afrikanska förläggare
som äger och driver det med ett medlemskap av 122 oberoende och självständiga afrikanska förläggare från 19 länder. Dess uppdrag är att se till att afrikansk forskning och
kultur blir mer synlig och tillgänglig. ABC har sin bas i Oxford och distribuerar över nätet.

Bookcraft Ltd
23, Adebajo street / kongi layout
New Bodija
Ibadan
Nigeria
Tel +234(0)8033447889

Bookcraft startade 1989 med att förlägga, paketera och distribuera nigerianska titlar till befintliga läsare och för att utveckla och stimulera en växande läskunnighet. Bookcrafts målgrupp
har varit välutbildade bokälskare som är väl bevandrade i böckernas värld och som vill ha
lokalt förlagda böcker med attraktiv design och som är lika bra producerade som böcker i andra
delar av världen. Titlarna täcker en lång rad av ämnesområden: sociala och politiska frågor,
konst, kultur, historia, musik och aktuella frågor.
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CODESRIA

Femrite

Avenue Cheikh Anta Diop X Canal IV
BP 3304 / CP 18524,
Dakar
Senegal
Tel +221 33 825 98 22 / +221 33 825 98 23
Fax +221 33 824 12 89

Plot 147 Kiira Road,
Kamwokya
PO Box 705
Kampala
Uganda
Tel +256 414 543 943 / +256 772 743 943
www.femriteug.org

CODESRIA, the Council for the Development of Social Science Research in Africa, har huvudkontor I Dakar, Senegal, grundat 1973 som en oberoende Pan-Afrikansk forskningsorganisation
med fokus på samhällsvetenskap i vid mening. Den är erkänd inte endast som den banbrytande
afrikanska samhällsvetenskapliga forskningsorganisationen utan ses också som kontinentens
yppersta självständiga center för social kunskapsförmedling. Ett ändamål är att främja publicering och sprida forskningsresultat som drivs av afrikanska forskare.

FEMRITE – Uganda Women Writers’ Association grundades 1995 och lanserades tredje mars
1996. FEMRITE är en inhemsk enskild organisation som främjar kvinnors skrivande i Uganda.
Sedan starten har flera prisbelönta författare och poeter vuxit fram ur FEMRITEs medlemskader. FEMRITEs huvudstrategi när det gäller att föra samman kvinnliga författare från kontinentens skilda hörn är att skapa en tillhörighetskänsla mellan grupper av afrikanska kvinnliga
författare – en känsla av tillhörighet som ska inspirera kvinnor att skriva och stötta varandra.

E & D Vision
Publishing Limited

Fountain
Publishers

PO Box 4460
Dar es Salaam
Tanzania
Tel +225 022 272737 / 2775361
Fax +225 022 2772737
www.africanbookscollective.com

Fountain House
55 Nkrumah Road
PO Box 488
Kampala
Uganda
Tel +256-41-259163 / 251112
Fax +256-25-1160
www.fountain@starcom.co.ug

E&D Vision Publishing Ltd. är främst ett skolboksförlag men har också en lista med ungdomsböcker och vuxenlitteratur. Medlem i African Books Colective, ABC.
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Fountain Publishers startade 1988 och har genom åren blivit ett av Östafrikas ledande förlag.
Där har över 500 titlar publicerats, läromedel, böcker om handel och ekonomi och barnböcker.
Fountain Publishers ger ut böcker på ett stort antal språk: engelska, luganda, swahili, runyankore-rukiga, runyoro-rutoro, lwo, lugbara, lhukonzo, ateso, jopadhola, lusoga och kinyarwanda. Visionen är en nation av människor som uppskattar böcker, läser böcker och skriver
böcker!
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Jacana Media
HEAD OFFICE
PO Box 291784
Melville
2109 Johannesburg
SOUTH AFRICA
Tel + 27 011 628 3200
Fax + 27 011 482 7280
www.jacana.co.za

Jacana Media är ett oberoende förlag som ger ut material inom områden som hälsovård, alla
konstarter, naturhistoria, skönlitteratur, sydafrikansk historia och aktuella frågor samt även
livskunskap och läromedel för allmänheten och skolbibliotek. De förlägger verk av några av
tidens mest fantasifulla och klartänkta hjärnor. Deras böcker besvarar ögonblickets utmaningar och väcker debatt.

Pambazuka
Press
51 Cornmarket Street
2nd floor
Oxford OX1 3HA
UK
Tel +44 (0)1865 727006
Fax +44 (0)1865 727909

Med hjälp av afrikanska folkens röster och de från det globala Syd sprider Pambazuka Press
och Pembazuka News analyser och debatt om kampen för frihet och rättvisa. Pambazuka Press
strävar efter att bli det progressiva Pan-Afrikanska förlaget genom att bereda möjlighet för
2 400 författare som bidrar till Pambazuka News att ha en kanal som gör böcker av afrikaner
tillgängliga för läsare i Afrika och det globala Syd.
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Sub-Saharan
Publishers
No 9 Goodwill Road Kokomlemle
PO Box 358 Legon
Accra, Ghana
Tel +2 33 (0)21/23 33 71
Fax 23 42 51
saharanp@africaonline.com.gh

Sub-Saharan Publishers är ett inhemskt ghananskt förlag baserat i Accra. De specialiserar sig
på afrikanska bilderböcker för barn av hög kvalitet. Några titlar har översatts till tjeckiska,
italienska, franska, tyska, danska, spanska, portugisiska och swahili. Andra specialområden
är den transatlantiska slavhandelns historia, afrikansk litteratur och akademiska böcker. SubSaharan Publishers är medlem i African Books Collective, ABC.

Weaver Press
38 Broadlands Road
Emerald Hill
PO Box
A1922 Avondale
Harare
ZIMBABWE
Tel +263 4 308330 / 339631
www.weaverpresszimbabwe.com

WEAVER PRESS är ett litet självständigt förlag som bildades 1998 för att ge ut böcker från
och om Zimbabwe. Förlaget strävar efter att svara för att gott litterärt skapande och resultat av
forskning och lärdom finns att tillgå i landet och inte bara på utländska marknader. Weavers
växande lista fokuserar på politisk och samhällshistoria, miljö, mediefrågor och kvinnors och
barns rättigheter. Den ökande utgivningen av skönlitteratur innehåller nu flera prisbelönta zimbabwiska författare som väl återspeglar sig i många unga röster i utkomna novellantologier.
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Tack
Finansiärer

Sida / Kulturrådet / Svenska Akademien / Helge Ax:son Johnsons Stiftelse /

Samarbetspartners i seminarieoch monterprogram

Afrosvenskarnas Riksförbund / Albert Bonniers Förlag / Alfabeta Bokförlag / Atlas /Barn Afrika 2010 /Bokförlaget Forum / Bokförlaget Tranan /
Bokspindeln / Celanders förlag / Fontana Media / Forma Books / Frölunda
Kulturhus / Föreningen Afrikansk Litteratur / Heidruns Förlag / Hjalmarson
& Högberg / Bokförlaget h-ströms / ICORN / Shahrazad / Instituto Camões /
Kanadainstitutet, Stockholms universitet / Karavan / Leopard förlag / Liber
förlag / Linnéuniversitet / Norstedts / Nätverket Den Hemliga Trädgården /
Ordfront förlag / Portugals ambassad / Schweiziska Ambassaden / Se
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