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Förord

De stor a dammar na av den nigerianske författaren Elechi 
Amadi (f. 1934) är förlagd i en stiliserad afrikansk (ikwerre) 
bykultur ohotad som det tycks av västerländsk påverkan.  Detta 
trots att den legat i en uråldrig kontaktzon med högröstade, 
glupska euro péer i århundraden. Amadis idealiserade berättelse 
gestaltar en traditionell konflikt, en patriarkal maktkamp, mel
lan två byars fiskare, bönder och jägare, om rätten till fiske, som 
utvidgas att omfatta en hel klan på åtta byar.

Det kan kanske låta som en trivial historia. Det är det inte. 
I den stund jag skriver detta pågår, i samma träskområden i 
Niger deltat (Rivers State) mellan det stora havet och Igboland, 
en likartad strid kring en annan naturresurs, oljan. Fast nu mel
lan asymmetriska kombattanter: en fattig lokalbefolkning och 
statsmakten Nigeria, med omvärlden som girig uppköpare. En 
kamp i vilken den nigerianske författaren, aktivisten, och min 
vän Ken Saro Wiva fick offra sitt liv genom hängning år 1995.

Jag ska ge en bakgrund till Amadis bok om det uteblivna fisket 
vid Wagabadammen – dess olika, samverkande tidsramar, värde
systemets etnografi och politik, maskulinitet, fundamentalism, 
makt och vanmakt. Och några ord om kvinnornas osynlighet 
och språkets roll i framställningen.

Den europeiska närvaron längs den västafrikanska Atlantkus
ten från Freetown till Calabar, har en lika lång historia som segel
skutornas rundande av Godahoppsudden och Kap Horn, om inte 
längre. I slutet av 1800talet anlände brittiska och irländska 
kolonialister och missionärer till Guineabukten, för att påbörja 
en hänsynslös kolonisation, som vid första världskrigets slut 
utmynnade i ockupationen av de landamären som benämndes 
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The Protectorate of Southern Nigeria. Det skulle behövas många 
straffexpeditioner mot igbofolket innan den koloniala adminis
trationen hade underkuvat den sydliga delen (1906) och där
med uppnått de imperiala förutsättningarna för att sammanfoga 
områdena till det vi i dag kallar Nigeria. Den tudelade kristna 
missionen, »civilisationens« förtrupper, hade innan dess tagit sig 
upp längs utflödet av Niger och in i angränsande byar.

Chinua Achebes roman Allt går sönder [Things Fall Apart, 
1958] beskriver en sådan första kontakt (ca 1850), mellan igbo
folket och konkurrerande katoliker och protestanter. Achebe 
föddes i staden Ogidi alldeles invid Onitsha, på den östra sidan 
av floden Niger, där britterna etablerade handels (palmolja) och 
missionsstationer på 1860–80talen. Den första katolska statio
nen, The Holy Ghost, upprättades där 1880. Sammanför vi de här 
två författarna, vilket är vanligt av många skäl, så kan åtminsto
ne hävdas att de topologiskt och utbildningsmässigt stod nära 
varandra. Sträckan mellan Onitsha och byn Aluu i regnskogen 
strax utanför Port Harcourt, där Amadi föddes (Achebe var fyra 
år äldre), är cirka 150 kilometer. De gick i samma gymnasium 
(1948), i det prestigefyllda Government College i Umuahio (en 
tredje elev, och även han blivande författare, var poeten Chris
topher Okigbo, som stupade i Biafrakriget) och de var alumni 
från 1950talet vid University College, Ibadan. Det betyder att 
de båda författarna bar med sig likartade historiska kunskaper 
och gemensamma individuella erfarenheter inte minst av kolo
nialismen. När Amadi i en hyllning till landsmannens och, som 
han kallar honom, vännens bortgång (25 mars 2013), gör en 
poäng med att förklara att »det finns inga vita män i mina böcker, 
och gudar och det övernaturliga spelar en större roll [i dem]  än i 
Achebes böcker«, vill han markera en skillnad som inte bara hand
lar om olika litterära strategier, utan också om politik. Achebe 
var hängiven påhejare av Biafra livet ut; så sent som 2012, ett 
år innan han dog, publicerade han boken There Was a Country: 
A Personal History of Biafra. Amadi var lika hängiven ikwerre. 
Frånvaron i De stora dammarna av »vita män« och »vit religion« 
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(som hemsöker Allt går sönder)  behöver ändå inte betyda att 
deras gärningar och påverkan inte smugit sig in i Amadis fiktion. 
Det undanhållna kan ta ton utan att fråga författaren om lov.

En information som dock infinner sig i boken, men förbryllande 
sent, först på dess allra sista sida, är denna: »Men detta var bara 
början. Wonjo, som var bybornas namn på spanska sjukan 1918, 
skulle komma att kräva omkring tjugo miljoner människoliv runt 
om i världen«. Därmed tydliggjorde Amadi, även om det tog tid, 
en specifik ram för den tid och plats som vi ska bekantgöra oss 
med. Det är den koloniala perioden efter det första världskriget 
med de tyskbrittiska skärmytslingarna i Guineabukten, britter
nas expeditioner in i Nigerdeltat för att förstöra lokala jordbruk, 
skördar och hus, i akt och mening att skapa utrymme och utväxt 
för den nystartade koloniala ekonomin, och guvernören Frede
rick Lugards byggande av hamnstaden Port Harcourt (1912) 
och vägar och järnväg till de åtrådda mineralerna i Jos (zink) 
och Enugu (kol). Det underförstådda (kolonialismen) och det 
förstådda (spanska sjukan och Biafrakriget) är lierade i Amadis 
närmast spöklika dramaturgi. Den då namnlösa smittan (Spanish 
Flu eller La Grippe) infinner sig vid bokens mitt för att accele
rera, liksom kriget gör i dess första hälft, mot ett apokalyptiskt 
pandemonium. I bokens gestaltningar är båda två – kriget och 
smittan – verkliga i betydelsen dokumenterbara och i lika hög 
grad, i överförd betydelse, allegoriska. Men varför involvera 
 wonjo över huvud taget?  Med andra ord: vad har den gemensamt 
med fiskekriget?

Som källor för wonjo i Nigerdeltat brukar anges oceanångaren 
S. S .  Batanga, som låg ankrad i Calabars hamn den 28 september 
1918, bistådd av fraktbåten Lokoja, på nedfart längs Niger till 
hamnen vid kusten. Det är lätt att tänka att smittan, som skulle 
skörda en fjärdedelsmiljon offer i det södra protektoratet (av 9 
miljoner allt som allt i Nigeria), var de vitas fel. Men sjukdomen 
var global. Närmare 40.000 dog i Sverige och flera än så i Fin
land. Lika många igbo dog i Ekumekukriget (1883–1914) mot 
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de brittiska inkräktarna som de som dog av den spanska sjukan. 
I andens värld skedde migrationer, åt vartdera hållet, i Afrika lik
som överallt. Bland dem som konverterat till kristendomen fanns 
många som återvände till hedendomen, och tvärtom: de som 
skyllde den obotliga sjukdomen på gudarna (som de i Amadis 
bok) lät sig lätt övertalas att träda in på jungfruliga marker. Ett 
antal amerikanska sekter såg också sin chans att slå rot i Afrika, 
i Kung Leopolds egendom Kongo och längs den västafrikanska 
kusten.

I alla händelser: det var färre äldre som dog, färre flickor, och 
färre barn; de mest drabbade var unga män. Så var det generellt, 
också vad gällde symptomen, vare sig de uppträdde vid Enare 
träsk i finska Lappland, där döden tömde byar, eller i sump
markssamhällena i Nigerdeltat: torrhosta, sveda i halsen, hög 
feber, och snabb död. Amadis bok kan läsas som en sjukjournal 
över döende i en internationell pandemi.

Wonjo, det koloniala kriget och Biafrakriget, det är tre historiska 
teman samtidigt som här gestaltas inom ramen för ett lokalt fiske
krig i Nigerdeltat vid tiden efter det första världskriget. Och i allt 
detta en författares förtvivlan, som deltagare i ett av de där krigen.

Boken handlar alltså om en tvist om fiskevatten eller snarare 
platsen där fisket ägde rum. Vattnet var så lågt vid torrtiden att 
fisken kunde plockas upp med händerna; mjärde var den alterna
tiva fiskemetoden. Det här var en strid som accelererade genom 
usla förhandlare som inte ville ha fred: de två byarnas, Chiolu och 
Aliakoro, maktfulla ledare, i maskopi med sina kloka men alltför 
lyhörda diabor (präster, socionomer, kvacksalvare, massörer, psy
kologer), och de tre gudarna som också de gjorde vad de blev 
tillsagda. Det handlade om maktdemonstrationer. Kampen rörde 
sig framåt via artiga förhandlingar, offer till gudarna och ockulta 
riter kring brutna överenskommelser; manliga utfästelser, från 
repressalier, hot, och nya krav, till kidnappning och ett ömsesidigt 
dödande med skalpen som offentlig trofé. Byarna  degenererade 
i en dysfunktionell spiral i rak motsats till vad ledar na ständigt 
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påminde sig själva och andra om. Solidaritet med och ansvar för 
det kollektiva. Att det är den utifrånkommande spanska sjukans 
fel. Kampen mot britterna och i dess förlängning västvärlden. 
Gudarnas svek.

Amadis stilart är det sardoniska, det metaforfria enkla, det 
tydliga och chosefria. Vems krig är dessa? Kanske mitt eget?

Amadi läste matematik och fysik på universitetet, utbildade sig 
till lärare och undervisade i regeringens militärskola från 1963 
fram till en månad före kuppen januari 1966, då Biafra inled
de utträdet ur federationen och inbördeskriget bröt ut. Amadi 
fängslades ett par gånger med många andra som tillhörde mino
ritetsgrupperna i Nigerdeltat för att de inte ville samarbeta kring 
projektet ett självständigt Biafra. Så här skriver han i Sunset in 
Biafra: A Civil War Diary (1973): »För ett ögonblick var jag slagen 
med avsky, men insåg att vi var övervakade. Jag höjde handen och 
skrek med mobben ›Biafra! Biafra!‹ Det var en galen tid.« Han 
beslöt att återvända till den federala armén; anslöt sig 1968 till 
3rd Marine Commando som leddes av Olesegun Obasanjo (Nige
rias president 1999–2007), där han skulle strida inbördeskriget 
ut (1970).

Det var under denna period som De stora dammarna [The 
Great Ponds, 1969] kom till. »Jag avskydde det«, säger han i 
intervju efter intervju, paradoxalt och kluvet med tanke på de 
val han ändå hade gjort. Rädslan för att leva i ett självständigt 
demokratiskt Biafra var förmodligen starkare. Eller så går denna 
hans ambivalens inte att förklara på annat sätt än att låta denna 
hiskeliga berättelse som ni har framför er, med dess olika sam
verkande raster, kolonialismen, den spanska sjukan, Biafrakriget, 
få utmynna i en studie av maktens, männens, oresonliga lust att 
upprätthålla hierarkiernas välde.

Erekwiklanen tvingades till slut att sammankalla till ett stormöte 
med representanter från alla de åtta byarna. Det skulle ske i byn 
Isiali långt ifrån de värsta krigsskådeplatserna i och runt Chiolu 
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och Aliakoro. Det var ett erkännande, att de hierarkiska länkarna 
i ikwerres patriarkala samhällssystem, kittet mellan de små och 
de större enheterna, den polygama familjen, familjegrupperna 
(kvarteren), byn och de omgivande byarna, hade upplösts; i vilket 
förfall Ogbunabali, nattens gud och rättvisans och mora lens led
stjärna, måste anses vara delaktig, eftersom de båda hierarkiska 
systemen, det synliga och det osynliga, var avhängiga av varandra. 
Om inte amuletten fungerade rasade allt, för dess verkan eller 
åverkan var byggd på ett samhälleligt kontrakt, männens. Nu 
sattes allt på spel, förklarar bokens berättare och kastar tärningen.

De krigande byarnas representanter, Eze Diali och Eze Okehi, 
infann sig till ett fredsstormöte, som det var tänkt, dock utstyrda 
i sina regalier, dyrbara portugisiska svärd som de bar för att de
monstrera att det var krig som gällde – och skulle fortsätta gälla. 
De var oförsonliga. Gudarna skulle bestämma: dödandet kunde 
fortsätta. De västerländska symbolerna, de museala portugisiska 
svärden, bar budskapet att »vit« makt talade. Männen avvek 
därmed radikalt från det mest centrala etiska fundamentet i sin 
kultur, att livet är föränderligt, att det inte är tillåtet att förgripa 
sig på förändringar, alldenstund dessa förändringar gagnar grup
pen, familjen, kvarteret, klanen. Krig är till ingen nytta. Kring en 
sådan syn ska alla i byarna och även egon som Wago, Diali och 
Okehi inrätta sig.

Samhällsprojektet byggde både hos igbo och ikwerre på en 
kulturell insikt om att de olika symbol eller tankesystem som 
människorna praktiserade var relevanta så länge de bidrog till 
att upprätthålla ömsesidigt beroende och ömsesidig tillit. Det 
innebar att systemen måste utveckla harmoni med samhälls
medborgarna, vara lika flexibla och mångsidiga som de, och 
när de inte längre var det, bytas ut. Denna dialektiska process 
är synbar i De stora dammarna. Vi ser hur olika artefakter, amu
letter, talismaner, altaren, varierar i storlek, användbarhet, antal, 
liksom de olika ritualerna, språkliga och fysiska, befinner sig i en 
ständig rörelse mellan individer, i kristillstånd eller köpslående 
( ju dyrare amulett desto bättre förväntat resultat). Jag känner 
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igen denna sekulärmagiska värld genom dess likheter med 
österbottniska byar i början av förra seklet. Min sageskvinna, 
farmor Maria (1873–1960), kunde berätta om gamla gubbar och 
gummor som vandrade omkring i byarna med små nätta skrin 
fyllda med allehanda krimskrams och flaskor, »botade« engelska 
sjukan och utslag med hopkok av bibelcitat och förvrängda rader 
ur populära sånger. De var duktigare än prästen och läkaren, häv
dade Maria. De tre agerade sida vid sida. Arsenalen av religiösa 
redskap i Olumbas hem vittnar om hans otrygghet, osäkerhet 
och mentala förvirring, vilket drev honom intill vanvettets rand. 
Hans hustrur räddade honom. Wago drivs in i galenskapens och 
dödens tomhet genom sin oförmåga att samtala över huvud taget.

Omkring dessa byar och män cirkulerade gudarnas apostlar. 
Achichi, den mest framträdande var god människokännare och 
samtalspartner. En som mestadels, klokt nog, höll med sina klien
ter. Han var duktig amulettsnickare och sålde till lågt pris. Också 
en förmån. Igwu utmärkte sig för sitt bruk av kaurisnäckor och 
»trolltrummor«. Anwuanwu, pragmatikern från Abii, Olumbas 
själasörjare och doktor, var kvick och händig med örter och form
ler som redskap. Han kände också till vad kollegerna höll på med; 
visste att andra dibior samtidigt arbetade mot Olumbas tillfrisk
nande som han för. Han besatt dessutom uppgifter om vilka dessa 
helbrägdagörare var och vilka tricks de använde. Det är lätt att 
förstå varför han var byns duktigaste och bäst betalda präst.

Dibiornas nätverk fungerade dels som ett internt informa
tionscentrum som gav dem feedback för bästa möjliga resultat 
av vad de ansåg vara byborna till gagn, dels en kommersiell 
marknad där de kunde välja de enskilda gudar de ville tjäna. 
Sådana som den populäre jordguden Ali; Amadioha, Åskans 
och Himmelens gud; Ogbunabali, Nattens gud som kom att bli 
Olumbas och Chiolus gissel; Ojukwu; och givetvis de enskilda 
förfädernas andar. Det rackarspel som pågick i andevärlden 
kanske inte var så mycket annorlunda än det som kan försiggå 
i Svenska kyrkan eller i vilket samhälle som helst. Skillnaden är 
den att i det afrikanska systemet kunde man byta gud om han 
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(för det är han även där) inte skötte sig. En klar fördel gentemot 
den monoteistiska fundamentalismen!

Grundbulten i igboikwerrekulturen, den om föränderlighetens 
dynamik, dess möjligheter och även resurser, förutsatte allt 
mellan anpassning och motstånd hos de inblandade. Det gällde 
även när inflödet av det okända handlade om en mötande grann
kulturs konstiga idéer eller ett kolonialt civilisationsbyte med 
förutom vapen som hot, en gud som fick plats mellan bladen i 
en bok. De två ledarna som ställdes emot varandra, Eze Diali i 
Chiolu och Eze Okehi i Aliakoro, var väl bevandrade i sin kulturs 
och traditioners sedvänjor, bruk, och deras tillämpbarhet. De var 
kloka män, som såg bakåt och synade framtiden. Ordspråken 
de pyntade sina framträdanden med var inte bara små retoriska 
språkliga underverk avsedda att imponera på lyssnarna, utan 
bar på kunskap förankrad i livserfarenheter långt bortom dem 
själva. De visade kvinnorna och barnen respekt. Men där tog 
det slut. De hade inte förmåga att förvalta allt detta, trots det arv 
och den visdom de besatt. Den patriarkala kultur de var insatta 
i förvandlas i Amadis berättelse till religiös fundamentalism, till 
rått, ohämmat våld, oförsonlighet, girighet, med gudarna och 
deras bisittare i motsträvigt partnerskap.

Amadis sorgliga saga De stora dammarna är ett angrepp på dog 
ma tiska patriarkala system, på religioners maktanspråk, på den 
historiska kausalitetens och det historiska skrivandets lättfärdig
het. Den kan läsas som ett angrepp på västvärldens  pågående 
exploatering av Nigerdeltat (Shells oljeutvinningar), sedd mot 
bakgrunden av tre katastrofer: det koloniala kriget 1883–1914, 
spanska sjukan 1919, och Biafrakriget 1967–1970. Men framför 
allt handlar boken om män som skapar sin identitet och förlo
rar den – med makten, könet, religionen, kapitalet, jorden som 
spelbräde.

–  R A O U L  J .  G R A N Q V I S T  –


