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sARA I  
KIKUyULAND

Sara  Lidman i Kisumu, Kenya, 1963.  
© Sara Lidman-arkivet, Umeå universitet.



Klichéerna om Afrika bärs fram av djupa koloniala traditioner 
– aktiva ännu idag. Min västerländska ungdomstid under fem-
tiotalet översköljdes av bilder som bara genom sin motsägelse-
fullhet tycktes fördjupa kontinentens oberäknelighet och far-
lighet. Ett sådant kolonialt parfenomen förenade den grymme 
Mau Maukikuyun i skogen och den snälle massajen med det 
fredliga spjutet. Att de två folken var grannar med boplats i 
centrala Kenya hörde inte till berättelsen. De kom egentligen 
från ingenstans i ett Afrika som inte heller fanns. 
 Idealiseringen av den krigande, stolte, kringströvande mas-
sajen som inte lät sig duperas men som var villig att tjäna hade 
pågått ända sedan viktorianska och tidiga 1900-talsresenärer 
börjat förklara att denne figur liknade europén, i språk, kranier, 
och världsbild. Att massajerna som grupp ansågs vara utdöende 
bidrog till nostalgin och romantiken kring dem. Karen Blixen 
betraktar dem som döende lejon, »ett kastrerat folk.« Sådana 
rasistiska analogier (de finns också hos en annan aristokratisk 
författare, Beryl Markham) underlättade och sanktionerade 
hennes och Bror Blixens köp av massajernas annekterade jord.
 Mau Maukrigaren fyllde ett annat syfte. Han var den am-
bitiöse opålitlige bråkstaken med eld och uppror i blicken; den 
man hade all anledning att frukta och som britterna iscensatte 
en gulag emot under 1950-talet, som är utan like i landets ko-
loniala historia. De två folken var »kulturantropologiska« ob-
jekt i en retorisk framställning som var till för att övertala den 
västerländska hemmapubliken om att det koloniala uppdraget 
även hade ett civiliserande syfte vid sidan om det ekonomiska. 
Det kunde man uppnå genom att betona de förmenta skill-
naderna mellan de två folkgrupperna. I en sådan syn befann 
sig kikuyun således strax nedanom kulturens »vite« man och 

strax ovanför naturens »svarte« massaj. Min ungdomliga bä-
van inför den råe »Mau Mauterroristen« hade sin bakgrund i 
detta framgångsrika mytologiserade mellanläge mellan natur 
och kultur. Det koloniala bedrägeriet var totalt. Och det var 
inte brittiska tidningar jag läste. 

Litteraturens matatus
Det är i motståndet mot den brutala brittiska ockupationen av 
Kenya och konsekvenserna för dess folk under ett århundrade av 
förtryck som litteraturen i sin skönlitterära utformning har sitt 
naturliga ursprung. Och att det vi kallar skönlitteratur började 
uppträda senare i de östra delarna av Afrika (Uganda, Kenya och 
Tanzania) än i Västafrika och södra Afrika hade att göra med just 
det östafrikanska koloniala våldets omfattning och djup. Även 
om det fanns rännilar av litterär aktivitet på afrikanska språk 
som kiswahili, luganda, acoli och några andra är det först på 
1960-talet som de första engelskspråkiga romanerna såg dagens 
ljus. Majoriteten av dem beskrev kikuyusamhällenas sönderfall 
under kolonialismen och den postkoloniala rekonstruktionen. 
Mau Maukrigarnas koloniala terroriststämpel har förbytts; de 
är frihetskämpar och landets räddare. Ngũgı̃ wa Thiongos tre 
romaner från 60-talet (Upp genom mörkret, Floden mellan bergen, 
Om icke vetekornet) var banbrytande. Så också den kvinnliga Mau 
Maurebellen Muthono Likimanis Passbook F.47927. Ända in på 
70-talet fortsatte denna patriotiska trend med romaner som Meja 
Mwangis Carcase for Hounds och Taste of Death för att under 
senare delen av årtiondet bli alltmer ironisk, hädisk och kom-
mersiell med författare som Charles Mangua och David Maillu. 
Manguas Son of Woman var landets första megahit. 

av r aoul gr anqv ist

I engagemanget för folkrätten bröt hon mot »raslagarna«, och åkte ut 
ur Sydafrika med huvudet före. Men Sara Lidman gav inte upp: det 
är en författares huvuduppgift att möta nya människor och problem, 
skrev hon och styrde kosan mot Kenya. Vistelsen resulterade i roma-
nen Med fem diamanter, med vilken hon slog in en vass diskussionskil 

i sprickan mellan koloni och postkoloni under 1960-talet.

– 67 –



 Tematiskt skulle Sara Lidmans Kenyaroman Med fem dia-
manter kunna placeras i denna del i en inhemsk litterär kanon. 
Men i motsats till de andra har den en mera problematisk vision 
och ett långt mera avancerat stilistiskt språk och tematik som 
gör en sådan kronologisk registrering svår och meningslös.
 Det är också under 70-talets slutskede som en helt ny litterär 
genre, den icke-seriösa, börjar ta form och utvecklas till ett 
nationellt läsarprojekt som tillvaratar lusten att berätta, skryta, 
skriva, rita. »Spearbooks« är en »populärlitteratur« med säte 
i Nairobi och urban »bort-från-landet« kultur som struntar i 
vad som i väst skulle kallas för god smak och bra skrivande. 
Den pendlar innehållsmässigt och formmässigt mellan stad 
och landsbygd, drama, poesi och prosa, skriftform och bild, 
röst och bokstav, social och politisk kommentar och skrattets 
oförsonlighet. Den är maskuliniserad, homofobisk, lika farlig, 
fräck och mångspråkig i sitt tilltal – och ibland frånstötande 
– som stadens galna taxi, matatu. East African Educational 
Publishers Spearserie med billiga, lättlästa, lättspridda böcker 
om snabb kärlek och snabba pengar och rappt språk styr än idag 
bokmarknaden. 
 Rebecca Njau, Marjorie Oludhe Macgoye, och Micere Git-
hae Mugo, med sin poesisamling Daughter of My People, Sing!, 
är kvinnliga författare och motröster av rang med en allt större 
läsekrets. De är författare som vill se ett slut på manlig hege-
moni, våld mot och förakt av kvinnor, vare sig den utgår från 
global eller lokal (afrikansk) paternalism. Också Sara Lidmans 
roman handlar om kvinnor, även om hon förlägger sitt fokus på 
två män, bröderna Wachira och Thiongo, i en polygam familj.
 

Hettan
Sara Lidman inleder sin andra längre vistelse i Afrika i slutet 
av oktober 1962 då hon anländer till Nairobi. Hon hade tidigare 
vistats i Sydafrika och Tanzania (1960-1961) i elva månader 
och där under vånda – efter att ha blivit utslängd ur apartheids 
Sydafrika för brott mot Immorality Act efter ett ytterst kort 
förhållande med sydafrikanen och ANCmedlemmen Peter 
Nthite – slutfört en första version av romanen Jag och min son. 
Under ett och ett halvt år fram till återvändandet skriver hon 
om romanen och förser den med en klarare politisk profil, som 
hon skulle förtydliga ytterligare i sin Kenyabok. Med Wambui 
Njonjo bosätter hon sig i Kisumu, i västra Kenya, nära Lake 
Victoria. Här påbörjar hon den kunskapsinhämtning om Kenya 
som skulle utgöra stommen för den nya romanen. Hon läser 
olika texter om landet, Basil Davidsons Black Mother, om (eng-
elsmännens version av) Mau Mau, om koncentrationslägren, 
om landsfrågan (skulle de »vita« återlämna ockuperad mark?), 

studerar dagspressen, läser (tror jag) Ngũgı̃s kolumner i Sunday 
Nation, besöker domstolar i Kisumu och i Nairobi (och seder-
mera i Nyeri), följer med på Wambuis, skolinspektorns, resor i 
landet, intervjuar åldringar, kvinnor och barn, och träffar Jomo 
Kenyatta, vän till Njonjofamiljen, julen 1962. I ett brev hem 
skriver hon: »Nu har jag skrivmaskin och en stol därtill och 
vrede och material och allt – bara det varit litet mindre hett.« I 
augusti 1963 flyttade paret till höglandet (med mindre hetta) och 
Nyeri i centrum av kikuyuland, vid foten av det heliga berget 
Kere-Nyaga (Mt Kenya) och skogarna. Och här skriver hon sin 
roman som jag valt att granska ur tre övergripande arketypiska 
perspektiv: Språket, Politiken och Kärleken.
 

språket
En burlesk bild förföljer mig i läsningen av denna roman: Sara 
Lidman på rygg på marken utanför huset i Nyeri med öronen 
fladdrande i försöken att snappa upp varje gest av ord, varje 
förnimmelse av röst, varje ordspråk, varje tecken i sanden. För 
det är precis det som sker. Lidman översätter och skriver precis 
som den afrikanske författaren med engelska som målspråk som 
tänjer, vrider och vänder på språkets olika element för att kunna 
simulera (»transliterate«) det »annorlunda«. I Sara Lidmans 
fall är det olika former av engelska, kikuyu, kiswahili, luo 
och, till och med, Nairobis eget gatuspråk sheng som hon klär 
i sin egensinnade svenska språkdräkt. Dessa olika språk repro-
duceras eller återskapas i romanen genom härmning, parafra-
sering, parodiering, ofta med ett tillägg av ett lidmanskt patos 
eller ett dito grin. Och det sker i ett intimt samarbete med 
Eskil Almgren, hennes vän och älskare i Sverige. Om den ni-
gerianske författaren Chinua Achebe försvarar valet att skriva 
på engelska med orden »First you have to learn Queen’s English, 
and then break all her rules!«, skulle Lidman säga någonting i stil 
med att det är hög tid att svenskan inträder i Afrikas tjänst på 
Afrikas villkor. Då blir massajen och kikuyun människor. Här 
är några exempel.
 Det »engelskspråkiga« är, vare sig det ramlar ur munnen 
på en brittisk kolonialist, en kikuyu-»lojalist« (en afrikan som 
under tiden för Undantagstillståndet 1952–60 arbetade för brit-
terna) eller tidningspressen, undantagslöst illvilligt och paro-
diskt. En av »boyen« Wachiras många »vita« bwanas (»herre«) 
är liksom Chinua Achebes brittiske koloniala stereotyp i Allt 
går sönder (en roman som på flera ställen ger eko i Lidmans text) 
en man som avser skriva en bok om sin tid som kolonialist. Så 
här formulerar han sig i Lidmans bok: »Infödingar kunna, mitt 
i sin omänskliga grymhet, hava en betagande charm och ett 
omedvetet sinne för humor.« Hans fru (memsab) Mabel karak-
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Frantz Fanon: viktig inspiration för Sara Lidman i arbetet med Med fem diamanter  
© Sara Lidman arkivet, Umeå universitet



täriserar Wachira med samma nedlåtenhet, i dialog med »tors-
dagsfruarna« på tebjudning: 

Han skulle inte stjäla ett sockerkorn … En boy som inte stjäl? Då kan du lita 
på att det är ett mau-mau-yngel. Det är inte ett sockerkorn som hägrar för 
honom utan själva Kenya.  
 Vi som har byggt det här landet! 
 Har du prövat honom? 
 Jag litar på honom, han är ärligheten själv. 
 En påse socker är det säkraste lockbetet. Om han inte tagit det inom tie 
dar så är han politiskt anstucken.  
 De enda boyar man kan lita på i det långa loppet är dom som stjäl lite grann. 
 Men om man vädjar till deras heder och samvete... 
 Snälla Mabel, skona oss …

Lidmans parafraser ur de engelskspråkiga tidningarna i sam-
band med Uhuru (självständighetsdeklarationen i Kenya 12 
december 1963) fångar upp ett kolonialt mediespråk som lika väl 
hade kunnat gälla tvångsförfyttningar i övre Norrland av små-
bönder eller torpare. Nu handlar det om »illegala squatters« eller 
jordägande kikuyus i det självständiga Kenya som fråntagits sin 
mark med våld. Så här låter tidningarna vid denna tid: »Dessa 
illegala element blir det nu den europeiska farmarens sak att 
försörja. De flytta icke från domänen utan slå upp nya hyddor 
var de finns tjänligt, och odla allt större teger med majs åt sina 
växande familjer …«.
 När det gäller romanens andra personer förskjuts författar-
rollen från ironiskt avståndstagande till objektivt medkän-
nande. Lidman lyssnar på helspänn och låter sin text inrymma 
ett stort antal ord och begrepp från kikuyu (som acha, athungu, 
kairitu, uthio) och (ki)swahili (som ndio, mshipi, kofi, posho, 
hodi hodi). Lidman gör inga direkta försök att tillmötesgå den 
svenska läsare som inte förstår de främmande orden utan som de 
flesta postkoloniala författare idag avkräver hon läsaren dennes 
självlärande egen-aktivitet. Lidman låg före samtida afrikanska 
författare som Achebe, Nuruddin Farah och Ngũgı̃ i att demon-
strera den afrikanska textens integritet. Achebes roman Allt går 
sönder tillhandahåller till och med en ordlista med igbo-ord en-
ligt kolonial skolbokspraxis. Och det känns hädiskt att förklara 
att det finns flera kikuyu-uttryck i hennes roman än i Ngũgı̃s 
Upp genom mörkret (Weep Not, Child) som utkom samma år som 
Lidmans, 1964. Sedan 1977 och fängslandet i samband med 
pjäsen Ngaahika Ndeenda (»Jag gifter mig när jag vill«) skriver 
han, som bekant, på kikuyu. 
 Men det mest anmärkningsvärda här är att Lidmans bruk 
av ordspråk, fabler och legender på kikuyu och swahili fung-
erar metonymiskt i en integrerad dialog med det sammanhang 
de är förlagda i. Och precis som textslingor och graffiti på 
matatu-bussar i Väst- och Östafrika förtäljer om livets farlig-
het och skönhet med hjälp av ord och fraser ur popsånger och 

ordspråk berättar Lidman om kvinnors erotiska längtan via 
mångfärgade kangas med bilder och ordspråk på kikuyu och 
swahili. »Äpplena rulla åt alla håll, plocka om du vill!«, »Vill 
du veta vad kärlek är, älska mig!«, »Du har sett molnet, regnet 
är för en annan » och »Itekura agwatagia ruhuhu« (»om regnet 
inte faller, skyll på vinden«). Det sistnämnda kikuyuordspråket 
tillhör Wamburas kanga (hennes namn betyder också »regn« på 
kikuyu), den kvinna Wachira älskar över allt sunt förnuft. Lid-
man förser ordspråket med en tolkning: »Kunde tydas: Vad du 
inte får vill du inte ha, en vindpust är starkare än din åtrå.« Men 
det finns andra sätt att förstå det, antyder författaren. Lidmans 
integrerade och dialektiska berättarform gör hennes text till ett 
kulturstudiefenomen.
 

Politiken 
»Den här romanen … handlar om svårigheten att intet ha och 
tjäna den som äga mycket« och »om en människa som är typiskt 
fattig i Afrika, strax utanför Europas överflöd«, säger Lidman 
i ett utkast till sin bok. Den handlar inte om »förhållandet 
mellan raserna«, försäkrar hon även här, liksom hon gjorde i 
ett otal tidningsartiklar under hela 1960-talet och även i den 
självbiografiska romanen om Sydafrika. Tillsammans med, 
Eskil Almgren, studerar hon Marx och Engels, Albert Luthuli 
(vars bok Släpp mitt folk! hon recenserar för Dagens Nyheter) och 
särskilt Frantz Fanons Jordens fördömda (1961).
 En utpräglad marxistisk teoriram organiserar hennes fram-
ställning av kolonial och postkolonial klasskamp som den utspe-
las i Kenya mellan åren 1958 och 1963. Ett otal dikotomier som 
är varandras motsatser men som också utsätts för skapandets 
utjämnande och upplösande effekt fångar upp hennes politiska 
berättelse. Motsatsparen uppträder som vore de infösta på en 
tjurfäktningsarena, livet står på spel och utgången tycks given. 
Den starkare bär svärdet och den svagare skall dö. Där ingår 
kampen mellan katolskt »vattenösande« (Lidmans ord) och 
kikuyudyrkan av Kere-Nyaga (Mt Kenya), mellan männens 
kaffeodlingar och kvinnornas majs, mellan det inkommande 
nya och det utgående gamla, mellan stadens pengar och byns 
fattigdom. En sådan här katalog kunde utökas med sina egna 
underordningar. Kikuyumannen som tjänar den »vite« i Nairobi 
förvandlas till en bwana själv när han återinträder i sin patri-
arkala, polygama roll i byn. Den hemvändande Mau Maukri-
garen, tillbaka efter en förnedrande »rehabilitering« i Lodwar, 
blir en patetisk anti-hjälte. Kvinnornas solidaritet har även den 
skiftande innehåll beroende på sammanhanget. 
 Det som spjärnar emot de stiliserade narrativa formationer-
na, vid sidan om deras egen dialektik, är det jag kallar Lidmans 
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»tredje rum«. Det inhyser dåren Irio cia Muthua (»Myrmat«), 
krymplingen Uthio (»Ansiktet«), indiern Dr. Patel, homo-
sexuelle Thiongo, och även romanens huvudperson Wachira, 
som långsamt förflyttas in i en sjuk förvirring som möjlig-
gör dråpet av brodern Thiongo, en handling han förnekar 
ända fram till det moment då stenen träffar broderns skalle. 
I detta tredje rum befinner sig också författaren, även hon en 
»Wachira« (som på kikuyu är mansnamnet på en person som 
synar, granskar, dömer). På flyget hem från Dar es Salaam, 
i slutet av maj 1961, skriver Lidman i sin dagbok: »Varför jag 
måste segra vet jag inte … vid den yttersta domen ska jag få 
svar på varför jag en viss tid av mitt liv måste genomföra tjuvens 
plats.« Det är dessa brottsytor inom dikotomierna och det 
»tredje rummet« som fördjupar hennes berättelse och gör den 
anmärkningsvärd för sin tid och till en tät mångfacetterad 
postkolonial roman som hittar sin jämlike först med Tsitsi 
Dangarembgas Rotlös (2008; Nervous Conditions 1988), även 
den inspirerad av Fanons Jordens fördömda. 
 Romanens historiska infrastruktur liknar de flesta andra 
kenyanska romaner med motiv ur närhistorien. Lidman fångar 
upp de mest uppmärksammade händelserna under det halv-
decennium som ramberättelsen är förlagd i och iakttagelserna 
blir speciellt närgångna och märgfulla då de når fram till året 
1963, det år hon bodde i Kenya. Det handlar om partiet KA-
NUs tillkomst 1960, dess valframgångar 1961 och 1963, Keny-
attas befrielse efter nio års frihetsberövande och hans val till 
ordförande för KANU, införandet av internt självstyre i landet 
(Madaraka) och Uhuru den 12 december 1963. Även hon skriver 
om Mau Maurörelsens lojalitetskrav med eder, om manlig och 
kvinnlig omskärelse som initieringsritualer, om polygami, och 
kyrkans motstånd mot traditionella sedvänjor. Romanen kan 
läsas som en rapportbok med skönlitterära förtecken. 
 

Kärleken
Wachiras kärlek till Wambura är besinningslös, erotisk, själv-
centrerad. Den förblir en onanistisk monolog utan förankring i 
den värld och den kropp han är upptagen i. Han säger: 
Känn att jag är underbar, att jag kan flyga oss till Kere-Nyaga om du vill. … 
Smek mig med din mun. Låt mig inte brista i gråt och säg inte till ditt hjärta: 
han är en krokodil. … Wambura! Kroppsvisitera mig! Ngai! [kikuyuord för 
Gud] Finn ut mig! Finn kärlek kärlek var du än rör vid mig.

Hon svarar: 
Den där luo-kvinnan är nog en präktig människa när allt kommer omkring. 
Kanske har hon en synål och tråd därtill. Kanske lånar hon mig i morgon så 
att jag kan laga ditt byxknä. 

 

Lika blind som Wachira är inför Wambura lika okunnig är 
han om sin egen belägenhet som förnedrad tjänande »boy« och 
det meningslösa uppbringandet av kapital till brudgåvan (sex 
getter). Till det kommer hans oförmåga att förstå innebörden 
i sin klagan: »Thiongo älskade inte«. Först när han ser Patels 
blick efter att han dödat sin bror, förstår han också vad Thiongo 
menat dagen innan när han sa att han var lycklig. Att det var 
kärlek mellan de två männen.
 Wachira är verksam på flera plan i Lidmans roman: som en 
aspekt av författarens självbild; som en karikatyr av heterosexu-
ell manlig kärlek; som den sjuke kolonialiserade i en fanonsk 
tolkning. Men Wachira är en sak till. Han är sin tillvaros och 
omgivnings huvudvittne och briljante rapportör utan förmåga 
att själv komma till insikt om vad han observerar. Brodern, 
rebellen, är hans motpol, den postkoloniala intellektuella med 
oklanderlig engelska och glasögon på näsan. Också han blir 
del av Lidman, den kloke agitatorn och journalisten. Wachira 
fördelas således rollen som den blinde seende, precis som Uthio/
ansiktet liksom krymplingen/barnet tillmäts förmånen att ha 
kvinnornas förtroende och därmed blir katalysator för deras 
berättande utan att begripa vad det betyder. Wachira noterar ett 
promenerande par, »en kärleks förebild.« 

De gick bredvid varandra fastän deras lantlighet i övrigt angav att hon bort gå 
efter honom. Deras kärlek föreskrev hur de skulle skicka sig; de hade upptäckt 
att det var lättare att samtala om de gick jämsides, därför gick de jämsides.

Det är först när han träder in i mörkret invid brodermordet som 
Wachira når fram till en kunskap som kan få gälla som roma-
nens tudelade allegoriska budskap. Han ser till slut kärleken som 
förenar de två männen och den mellan det luggslitna paret på 
gatan. Den ena delen av allegorin är pessimistisk: det är trots allt 
den »kolonialiserade« som dödar den »postkoloniale«, inte tvärt-
om som tidens politiska credo ville ha det. Uhuru var bara början 
är budskapet. Hurraropen på Nairobis gator var förhastade.
 Den andra delen är optimistisk, närmast revolutionerande. 
Den visar på de oändliga möjligheterna för en demokratisk väg 
ut. En kärlek befriad från de asymmetrier som kön, ekonomi, 
och etnicitet stipulerar är det jämställda samhällets främsta 
talesperson. Kärlek är att gå och samtala jämsides. Så enkelt! 
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