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T yvärr finns ännu bara en bok av Sindiwe Magona 
översatt till svenska, Mödrar emellan (Natur och 
Kultur, 2002), som förlaget rubricerar som vuxen-
bok. Den bygger på ett autentiskt mord, då en ame-

rikansk studentska blev mördad i kåkstaden Guguletu utan- 
för Kapstaden. I boken låter Magona en av mördarnas         
mödrar försöka förklara vad som hänt och varför, för den 
mördade flickans mamma.  

En bakgrund av tvångsförflyttningar, apartheid och fattig-
dom som Sindiwe Magona känner väl till, eftersom den också 
är hennes egen. Hur hon tog sig upp från slummen och genom 
ett liv som ensamstående mamma med tre barn kan man läsa 
i de självbiografiska böckerna To my children´s children och 
Forced to grow.  

Ett liv med lärarutbildning per korrespondens och så 
ett drömjobb på FN i New York på Department of Public 
Information där hon bl. a. arbetade med radioprogram för 
Anti-Apartheid. 

SINDIWE MAGONA
SydafrikaMödrar emellan

Sindiwe Magona (f 1943 i Transkeis) är verksam som 

skådespelare, poet, dramatiker, berättare, föredrags-

hållare och har skrivit 18 barnböcker. Hon har bl.a. 

skrivit en rad bilderböcker på Sydafrikas största 

hemspråk (Zulu, Xhosa och Sepedi) för Oxford 

University Press tillsammans med Gcina Mhlophe, 

också hon välkänd berättare och författare. 

Omslaget till Dear Friends, 
(Tranan 2010).



Efter pensionen 2003 återvände hon till Kapstaden där 
hon arbetat med skrivarverkstäder, teatergrupper och lik-
nande främst för kåkstädernas flickor. Något som resulterade 
i läsprojektet Dear Friends – en brevväxling mellan barn i 
Rinkeby och Langa, Kapstaden, där PRAESA varit stödorgani-
sation och Gunilla Lundgren respektive Sindiwe Magona varit 
ansvariga. Det har dokumenterats i fotoboken Dear Friends, 
som utges samtidigt i Sverige och Sydafrika 2010, lagom till 
bokmässan i Göteborg. 

Go to the nearest or cheapest electronic 
goods store
And there, buy cameras by the score.
Hurry! Go! Go! Go!
Then go home; gather your family and
Take photographs of them all
Especially, the children; especially,  
the young,
Hurry! Hurry! Take photos of them all
Before it is too late. 

Take photograhs of the children
Take photographs of them playing
Take photographs of them crying

Take photographs of them reading  
their best books
Or doing their chores – But –
Hurry! Hurry! Before it is too late  

Please, hurry! Take photographs of all  
the children, now!
Take photos, for tomorrow they will  
be gone.
Take photos! Take photos of the children 
Children who will not see thirty.
Children who will never … grow … old.
Who will never grow old 
Never grow old 

(Början och slutet av Magonas titeldikt i hennes diktsamling Please, take 
photographs, 2009. Dikten i sin helhet kan läsas på www.muse.book.co.za)

Please, take photographs
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