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Inledning 
!

Hon lärde dem om den biafranska flaggan. De satt på träbänkar och det bleka morgonljuset fyllde det taklösa 
klassrummet och hon vecklade ut Odenigbos flagga och berättade vad den symboliserade. Det röda stod för det 
blod som utgöts under massakrerna i norr, det svarta stod för sorgen efter de bröder och systrar som dödats, det 
gröna stod för lycka och välgång, och slutligen den halva gula solen som stod för en strålande framtid.  1

!
Vi lever i en värld och tid där det pågår flera krig runt omkring oss. Krig framkallar ångest, rädsla, 

oro och skam. Krig påverkar människors syn på gemenskap, trygghet, hem, moral, död och 

dödande. Krig påverkar människors syn på sig själva och på andra, på människovärdet. Vem har rätt 

att leva? Vem är värd mänskliga rättigheter när det inga rättigheter finns? Vem är värd respekt? Vem 

är inte värd respekt?  

 Chimamanda Ngozi Adichies roman En halv gul sol är en historisk beskrivning av 

utvecklingen i Nigeria under 1960-talet och specifikt om Biafrakriget. Jag menar att den även är en 

berättelse om hur krig påverkar individers syn på sig själva och på andra. En halv gul sol berättar 

hur individer och folkgrupper under kriget går från att vara vänner till att bli regelrätta fiender. 

Romanen berättar också hur livet i kriget fortsätter och hur det påverkas av krigets fasor. 

 Individers människosyn påverkas av vad de upplever och sin närmiljös sätt att bete sig. Att 

leva i krig är en extrem situation, där både individens upplevelser och närmiljöns sätt att bete sig 

förändras radikalt. Individer som lever i krig påverkas på många plan. De kanske måste fly, de kan 

inte gå i skolan, inte gå ut, de kanske förlorar anhöriga, de kanske vill bli eller tvingas bli soldater, 

de kanske svälter, de är rädda. Vardagen förändras drastiskt. Det är relativt lätt att se de yttre 

förlusterna och påverkningarna och förstå hur krig drabbar människor vad gäller död, flykt eller 

svält. Det är svårare att se hur krig påverkar något mer ”osynligt” som individers människosyn. Jag 

är intresserad av hur individers människosyn, specifikt med hänseende till människovärde och 

respekt, påverkas av att leva i krig. 

 En halv gul sol är en fiktiv berättelse om en faktisk händelse. Jag är inte intresserad av de 

faktiska händelserna i kriget. Mitt intresseområde är romantextens skildring av livet under kriget. 

Precis som Olannas beskrivning av den biafranska flaggan som symbol för många saker samtidigt 

berättar en roman många olika saker på samma gång. Skönlitteraturens komplexitet är en fördel för 

livsåskådningsfrågor och jag tror att just det skönlitterära i En halv gul sol är till hjälp för 

förståelsen av hur krig påverkar människor. 

!
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Syfte och frågeställning 
Syftet med min uppsats är att studera hur några av romankaraktärerna i En halv gul sol påverkas av 

att leva i krig. Mitt undersökningsområde är karaktärernas människosyn, specifikt med fokus på 

respekt för människovärde. Jag ämnar studera om och i så fall på vilket vis karaktärernas 

människosyn påverkas och förändras under kriget. Jag har inte funnit någon studie av En halv gul 

sol som handlar explicit om respekt. Däremot ett stort antal feministiska studier som, per definition, 

tar upp alla människors lika värde. Jag vill med min studie bidra med nya insikter om krigs 

påverkan på individers människosyn, både vad gäller respekt och självrespekt.  

!
Frågeställningen är: 

- Hur påverkar kriget romankaraktärernas människosyn? Specifikt med hänseende till självrespekt 

och respekt för andra människor. 

!
!
Teori 
Skönlitteratur och livsåskådning 

Maria Essunger uttrycker att kärnan i hennes forskning är tilltron till att konstnärliga uttryck, 

däribland skönlitteratur, är särskilt lämpade för att diskutera livsåskådningsfrågor. Detta beror på de 

fiktiva texternas dubbla status, de är på samma gång sanna och osanna, fiktion och vardag, 

verklighet och fantasi. Dubbelheten, den utopiska dimensionen, mångtydigheten och läsarens aktiva 

roll anses bidra till skönlitteraturens möjligheter på livsåskådningsområdet.  2

 Om Essunger menar att konstnärliga uttryck, bland dem skönlitteratur, är särskilt lämpade 

för att diskutera livsåskådningsfrågor så går filosofen Martha Nussbaum ännu längre. Nussbaum 

hävdar att endast den narrativa berättelsen har förmågan att tala om vissa komplicerade, 

existentiella livsfrågor.  Litteraturvetarna Drude von der Fehr och Elisabeth Løvlie är inne på ett 3

liknande spår när de hävdar att litteraturen har en egen kraft som särskiljer sig från andra 

språkuttryck.  Nussbaum, der Fehr och Løvlie säger att det i skönlitteraturens själva form finns 4
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 Essunger, Livet enligt människan, 69-70.2

 Nussbaum, Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature, 5.3

 von der Fehr och Løvlie, Tro på litteratur, 9. 4



något som inte fullt ut går att förklara. der Fehr och Løvlie talar om det som ett tomt rum, en stillhet 

där läsaren blir tillgänglig för andra nyanser i livet.  5

  Jag håller med om, och utgår från, teorin att skönlitterär text lämpar sig väl för 

livsåskådningsfrågor. Därför väljer jag att studera människosyn i En halv gul sol istället för i en 

non-fiktiv text. 

  

Centrala begrepp 

I min studie spelar tre begrepp - människosyn, respekt och självrespekt - en central roll. Jag 

kommer nedan att redogöra för dessa.   

!
Begreppet människosyn 

I Att studera människosyn definierar Anders Jeffner människosyn som ”en teori som består av 

några människosynskomponenter i angiven mening mellan vilka det råder logiska eller 

psykologiska beroendeförhållanden”(Jeffners kursivering).  Det är en vag definition genom att den 6

varken beskriver hur många människosynskomponenter som måste ingå eller hur relationen mellan 

dem behöver se ut. Jeffner menar att vagheten inte är ett problem, utan att att människosyner oftast 

har en eller flera människosynskomponenter i fokus och sedan byggs ut utifrån denna centrala 

människosynskomponent. En människosynskomponent kan exempelvis vara synen på livets 

okränkbarhet, människans särställning gentemot djuren, uppfattningar om moralens grund, 

frälsningsteorier eller grundinställning till andra människor. Jeffner går igenom olika 

förhållningssätt till de tjugo människosynskomponenterna och visar hur olika sammansättningar 

kan se ut och att valet av en komponent påverkar valet av de andra. 

 Mitt intresse i den här studien är hur individers syn på andra människor påverkas av att leva 

i krig. I min studie kommer jag därför att använda mig av människosynskomponenten 

grundinställning till andra människor som centrum. Jeffner beskriver hur denna 

människosynskomponent i sin tur består av komponenterna vördnad, respekt, saklig omsorg och 

likgiltighet.  Ofta används dessa termer när människosyn inom vården diskuteras, i ett sammanhang 7

där omsorg för andra människor är viktigt. Jag föreställer mig att flera andra av Jeffners 

människosynskomponenter påverkas av att leva i krig, exempelvis livets okränkbarhet, även om 
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 von der Fehr och Løvlie, Tro på litteratur, 9. 5

 Jeffner, Att studera människosyn, 39.6

 Jeffner, Att studera människosyn, 32-33.7



Jeffner hävdar att de flesta människor anser att det är rätt att döda i krig.  Det är dock inte detta jag 8

vill studera i min uppsats, även om det gränsar till mitt studieområde. Jag vill undersöka hur de 

mellanmänskliga relationerna påverkas genom att studera hur grundinställningen till andra 

människor påverkas hos individer som lever i krig. Respekt är en sådan grundläggande inställning 

som genomsyrar livet på många plan. Människan lär sig (förhoppningsvis) respektera föräldrar, 

lagar, sanningen, andras känslor och sig själva. I en extrem miljö som ett liv i krig innebär kan 

människosynskomponenten grundinställning till andra människor antas påverkas och förändras.  

Enligt Stanford Encyclopedia of Philosophy kan individer som befinner sig i en fientlig miljö 

behöva kämpa för att behålla sin självrespekt.  En fientlig miljö, såsom ett liv i krig, påverkar 9

således både respekt föra andra människor och självrespekt. 

!
 Enligt Nationalencyklopedin är människosyn den del av individens livsåskådning som 

handlar om människan, den kan innehålla idéer om människans grundläggande egenskaper och vad 

hon strävar efter, hennes ursprung och hennes begränsningar. Det kan handla om frågor som gäller 

människans syn på själen, på vad som händer efter döden eller om människan har någon särställning 

gentemot djur. Den kan också handla om människovärde och vad människovärde baseras på.  10

Enligt Medicinsk-etiska rådets skrift ”Människosyner” kan individen vara medveten om sin 

människosyn, men är det inte nödvändigtvis. En individs människosyn kan förändras genom livet. 

Människosynen påverkas av vad individen upplever, hur samhället och omgivningen värderar och 

resonerar. ”Människosynen kan – förenklat uttryckt – sägas vara en syntes av intryck förmedlade 

via förebilder, uppfostran, kunskaper, personlighetsdrag, möten med andra och rådande värderingar 

i samhället.”   11

 Människans syn på själen och vad som händer efter döden kan vara av intresse vid en studie 

av krig, men varken mitt eller En halv gul sols fokus ligger där. Mitt fokus är respekt för 

människovärde och hur det påverkas av att leva i krig. Precis som Medicinsk-etiska rådets 

beskrivning av hur människosynen påverkas av omgivningens rådande värderingar tror jag att 

respekten för människovärde påverkas av de rådande värderingarna som kriget leder till. Detta är 

vad jag ämnar studera, snarare än förebilder, uppfostran, tankar om själen.  

!

!6

Jeffner, Att studera människosyn, 28.8

 Dillon, ”Respect” Stanford Encyclopedia of Philosophy.9
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Begreppet respekt 

Respekt kan vinnas, ges, förtjänas, visas, kännas. Att respektera sig själv, andra människor, lagen, 

en hård motståndare, en farlig maskin, visar på olika betydelser av begreppet respekt. Respekt kan 

delas in i olika kategorier. Här följer två sätt att kategorisera respekt. 

!
Filosofen Joel Feinberg delade in respekt i tre varianter: 

1. Respekt som den obehagliga känsla kopplad till rädsla, som den skogsarbetaren har inför stora 

skogsmaskiner eller som ett litet barn har för en våldsam förälder. 

2. Observantia - är  den moraliska varianten av respekt. Objektet för respekt ställer med 

hänvisning till sin blotta existens krav på att behandlas moraliskt korrekt. I denna kategori hör 

krav på respekt för alla människors lika värde hemma.  

3. Reverentia - den starka känsla av djup vördnad som infinner sig vid mötet med någonting 

extraordinärt eller sublimt.  12

!
Filosofen Stephen Darwall gör en annan uppdelning, han delar upp respekt i två kategorier: 

1. igenkännande respekt (recognition respect) - handlar om att känna igen vissa egenskaper hos 

personer, ta dem på allvar och seriöst fundera över hur personen i fråga bör behandlas för att 

visas respekt. Enligt igenkännande respekt förtjänar alla personer att behandlas med respekt, 

därför att de är just personer.  13

2. värderande respekt (appraisal respect) - handlar om individens karaktär. Till skillnad från 

igenkännande respekt måste värderande respekt förtjänas. Den handlar inte om en persons 

prestation utan snarare om personens moraliska karaktär.  Exempelvis en skicklig tennisspelare 14

med en stenhård serve men som skriker åt bollkallen och hånskrattar åt motståndarens missar, 

förtjänar mindre respekt än en halvdan tennisspelare som ofta slår bollen i nät men som visar 

god sportsmannaanda. Den individ som kan känna igenkännande respekt och agera medvetet 

utifrån den är värd värderande respekt. 

!
Den igenkännande och den värderande respekten skiljer sig således åt men det finns även 

kopplingar dem emellan. En sådan är att det som den värderande respekten värderar högst är 

individens förmåga till igenkännande respekt.  15
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 Dillon, ”Respect” Stanford Encyclopedia of Philosophy.12

 Darwall, Two Kinds of Respect, 38.13

 Darwall, Two Kinds of Respect, 38.14

 Darwall, Two Kinds of Respect, 49.15



 Jag ser stora likheter mellan observantia och igenkännande respekt, båda hävdar att 

individer förtjänar att behandlas med respekt enbart baserat på att de är människor. Det handlar 

således om att individer kan ställa krav på att andra individer ska behandla dem med respekt. I och 

med att dessa båda former av respekt talar om en mellanmänsklig relation mellan den som 

respekterar och den som respekteras, lämpar de sig väl för min studie av respekt för människovärde. 

Likheterna mellan observantia och igenkännande respekt är så stora så att jag kommer använda 

dem synonymt som just respekt för alla människors lika värde. Vad gäller Feinbergs Reverentia och 

hans Respekt kopplad till rädsla är objektet för individens respekt inte nödvändigtvis en människa 

och därför lämpar sig dessa kategorier sämre för min studie. Feinbergs begrepp Respekt kopplad till 

rädsla aktiveras förvisso i krig, där den fyller en viktiga funktion, att individer känner respekt/rädsla 

inför beväpnade människor eller bombflygplan kan vara vad som räddar livet på dem. Men 

eftersom objektet för respekt/rädsla är fara och inte individ väljer jag bort denna kategori. 

!
Begreppet självrespekt 

Självrespekten handlar om individens struktur och inställning till sin identitet och liv. Därmed 

genomsyrar individens självrespekt hennes tankar, önskningar, handlingar och även hennes 

livsåskådning.  16

 Även självrespekt kan, enligt Darwall, delas in i en värderande och en igenkännande 

kategori.  Igenkännande självrespekt handlar om individens respekt för sina egna rättigheter och 17

skyldigheter som människa. Alla individer har rätt till den igenkännande självrespekten. Individens 

värdering av hur väl hon lever upp till den igenkännande respekten blir vad som avgör hennes 

värderande självrespekt. En individ vars agerande inte tillgodoser kraven på igenkännande 

självrespekt leder till självförakt.  18

 En individs brist på självrespekt kan manifesteras på olika vis. Den kan vara självdestruktiv 

genom att individens förmåga att fungera påverkas negativt. Den kan vara förnedrande genom att 

den får individen att känna sig mindre värd än någon annan. Darwall menar att det inte 

nödvändigtvis är självdestruktivt att låta sig behandlas som en leksak, men att det visar brist på 

självrespekt.  19

!
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 Dillon, ”Respect” Stanford Encyclopedia of Philosophy.16
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I Stanford Encyclopedia of Philosophy delas igenkännande självrespekt in i tre kategorier, baserade 

på jämlikhet, agens och individualitet. Dessa tre komponenter utgör grunden till människans värde 

enligt Immanuel Kant.  De tre kategorierna är: 20

!
1. Igenkännande självrespekt som respekt för sig själv så som en individ bland andra med samma 

status och värde som alla andra människor. Hit hör tanken att alla individer har moraliska 

rättigheter som ingen annan har rätt att överträda. Arrogans och underdånighet är motsatser till 

den jämlikhetsbaserade igenkännande självrespekten.     

2. Igenkännande självrespekt där individen ses som en agent med förmåga och ansvar att agera 

självständigt och på ett sätt som hon uppfattar som gott för hennes utveckling. Individer som är 

ambitionslösa, okontrollerade, självdestruktiva eller skamlösa anses inte respektera sig själva 

som agenter. 

3. Igenkännande självrespekt med fokus hos individen på att vara självständig, att leva och verka 

på ett sätt som är specifikt för just den individen. Den självrespekterande individen har 

förväntningar på sitt eget leverne, men inte andras, och bryter hon mot sina egna värderingar 

tappar hon denna typ av igenkännande självrespekt och känner skam eller skuld.  21

!
Igenkännande självrespekt påverkar således individens handlingar utifrån vad hon anser vara rätt 

och lämpligt. Individen bedömer själv hur hon lyckas med detta. Lever hon som hon anser att hon 

bör och känner självrespekt? Eller lever hon ”felaktigt” och tappar därmed sin självrespekt?	

!
 I min studie kommer jag att välja att studera de tre kategorierna av igenkännande 

självrespekt. Min tyngdpunkt kommer dock att vara respekt för sig själv som en individ bland andra 

med samma människovärde som alla andra, det vill säga den jämlikhetsbaserade självrespekten, 

kategori 1 i Stanford Encyclopedia of Philosophys lista ovan. Den jämlikhetsbaserade 

självrespekten stämmer väl överens med mitt fokusområde respekt för alla människors lika värde. 

!

!9

 Dillon, ”Respect” Stanford Encyclopedia of Philosophy.20

 Dillon, ”Respect” Stanford Encyclopedia of Philosophy.21



Metod 
I min studie av människosyn hos några av romankaraktärerna i En halv gul sol har jag valt att 

fokusera på respekt för människovärdet då jag anser det vara fundamentalt för människors sätt att 

agera mot varandra. Jag är intresserad av hur en så extrem situation som krig påverkar 

människosynen. Jag kommer att titta på om och hur tre utvalda romankaraktärer förändras i sin 

människosyn genom att studera hur de behandlar andra och sig själva gällande frågor om respekt 

och självrespekt. Jag kommer att titta på vad karaktärerna säger, vad de gör och inte gör. Där det 

finns angivet vad de tänker eller känner kommer jag även studera det. 

 Jag använder mig av en dialektisk metod där jag låter de livsåskådningsfrågor som emanerar 

ur texten påverka mina frågor som i sin tur påverkar det urval jag gör av scener att analysera. Jag 

kommer att använda mig av begreppet respekt som respekt för alla människors lika värde 

(Feinbergs observantia och Darwalls igenkännande respekt) då jag i min läsning av romanen ser 

den moraliska aspekten av respekt som ett centralt tema. Jag kommer att använda mig av begreppet 

självrespekt som den igenkännade jämlikhetsbaserade självrespekten. 

!
Jag kommer att studera respekt i mellanmänskliga relationer och möten. Jag kommer även att 

studera självrespekt. Däremot kommer jag inte att uppehålla mig vid respekt för ting eller för 

naturen, då det varken är någonting som romanen tar upp i någon större omfattning eller är av 

särskilt intresse för en studie av människosyn. 

!
Textcenterad läsning 

Det finns olika sätt att förhålla sig till en skönlitterär text. Torsten Pettersson föreslår tre stycken.  22

Det författarcentrerade synsättet, i vilket läsaren antar att den samlade livsåskådningen i en 

författares böcker uttrycker författarens livsåskådning. Det textcentrerade synsättet, i vilket läsaren 

studerar själva texten. Texten ses leva sitt eget liv, fri från sin upphovsperson. Läsaren kan förstå 

texten utan att känna till dess författare. Pettersson föreslår även ett tredje blandat synsätt. 

 I min studie av karaktärerna i En halv gul sol kommer jag att göra en textcentrerad läsning. 

Detta val grundar jag på två saker. Det ena är att studien enbart behandlar en enda roman, det är inte 

ett helt författarskap jag studerar. Det andra är att min frågeställning om hur några av romanens 

karaktärer påverkas av krig är kopplat till skeenden inuti romanen, där texten utgör ett inomtextuellt 

universum, och inte till författarens ståndpunkt. 

!10
 Pettersson, Att fånga världen i ord, 13-14.22



 Jag intresserar mig för vad som finns i texten och vad den ställer för frågor till mig som 

läsare. Min bakgrund och min förkunskap om författaren påverkar min läsning av texten. Men det 

är texten och inte Chimamanda Ngozi Adichies personlighet eller livsåskådning jag studerar. 

!
Urval av material 

Mitt val av primärmaterial, romanen En halv gul sol,  har skett enligt följande. Jag vill studera hur 

krig påverkar människor och jag vill göra det genom att studera skönlitterär text, då jag tror att 

skönlitterära texter lämpar sig särskilt väl för livsåskådningsfrågor. Mitt val av roman baseras på 

flera saker. Dels på att En halv gul sol primärt beskriver vardagslivet under kriget vilket gör det 

möjligt att se hur människosynen påverkas i vardagslivet och inte i första hand i soldatlivet. Dels på 

att romanen innehåller beskrivningar av tiden före, under och strax efter kriget vilket gör det möjligt 

att studera en förändring över tid. Dessutom lämpar sig En halv gul sol väl för min studie eftersom 

dess persongalleri innehåller ett brett spektrum av samhällets individer vad gäller kön, etnicitet och 

klass, något som är intressant då dessa faktorer kan antas inverka på hur individen påverkas av 

kriget. Jag har inte utrymme i denna studie att aktivt undersöka hela detta spektrum, utan har för 

formatets skull valt att fokusera på tre karaktärer. De tre karaktärernas olika bakgrund ligger dock 

med som en spegling av samhället. De representerar sig själva men återger samtidigt flera facetter 

av samhället. 

!
Karaktärer  

Jag har valt att studera tre av romanens huvudkaraktärer: Ugwu, Olanna och Richard. Urvalet av 

karaktärer är baserat på två saker. Det första är att det är genom deras ögon romanen berättas, de 

står för de tre huvudsakliga berättarperspektiven. Den andra anledningen till att jag valt just dessa 

tre är att de skiljer sig åt sinsemellan på många sätt. Ugwu är en tjänstepojke från landet. Olanna är 

en intellektuell överklasskvinna från Lagos. Richard är en vit, mindre bemedlad engelsman. Alla tre 

drabbas av samma krig men på olika vis och hur de påverkas ser olika ut. 

!
Urval av scener/händelser 

När jag valt passager i En halv gul sol att studera har jag valt scener där karaktärerna visar upp 

respekt eller självrespekt eller brist på dessa. Händelser där individer visar hög grad av respekt och/

eller självrespekt kännetecknas ofta av kärlek, generositet, rättvisa och omsorg. Brist på respekt och 

!11



självrespekt präglas ofta av känslor av skam, skuld och orättvisa. Scener med dessa känslor kommer 

jag därför ge särskild akt på. 

  Urvalet av scener är representativa för romanen i sin helhet. För varje karaktär har jag valt 

en händelse från tiden före kriget, ett eller flera skeenden under kriget och en händelse efter krigets 

slut. Detta för att kunna studera om och hur det sker en förändring i karaktärernas människosyn 

orsakat av kriget. Händelsen kan vara tydligt avgränsad eller ett händelseförlopp eller en 

sammanslagning av flera liknande händelser. Jag har även valt en händelse per karaktär där de 

första gången drabbas hårt av krigets fasor. De tre romankaraktärernas berättelser kännetecknas av 

olika typer av respekt och därför kommer mitt fokus skilja sig något mellan karaktärerna. 

!
Tolkningar 

Det är jag som gjort urvalet och det är jag som tolkar romantexten. Min ansats är att tolka texten så 

rimligt som möjligt, det vill säga att tolka varje scen på det troligaste viset utifrån romantexten. Men 

givetvis är mina tolkningar färgade av min bakgrund och min förförståelse för romanen, författaren 

och krigs påverkan på individer. 

!
!
Material 
En halv gul sol 

Mitt primära studieobjekt är människosynen hos tre av karaktärerna i Chimamanda Ngozi Adichies 

roman En halv gul sol. Romanen utspelar sig innan, under och strax efter Biafrakriget under 1960-

talet och beskriver hur några individer med olika kopplingar till varandra tar sig genom kriget. Det 

är en roman som handlar om kärlek, svek, människors anpassningsförmåga och drivkrafter, hur lätt 

det är att döda, hur krig påverkar livet och individen på många plan. 

!
Chimamanda Ngozi Adichie 

Författaren Chimamanda Ngozi Adichie föddes 1977 i Nigeria och räknas som en av de mest 

internationellt namnkunniga afrikanska samtidsförfattarna. Hon debuterade med Lila hibiskus 

(2004) som följdes av En halv gul sol (2007), romanen som blev hennes internationella genombrott 

och vann the Orange Prize for Fiction 2007. Hon har sedan utkommit med novellsamlingen Det där 

som nästan kväver dig (2011) och romanen Americanah (2013). I Sverige är hon aktuell med sin 
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senaste bok, Alla borde vara feminister, som i december 2015 delades ut till alla gymnasieelever i 

årskurs två i Sverige.  23

!
!
Forskningsöversikt 
 Chimamanda Ngozi Adichie omnämns ofta i sammanhang som feminism och 

postkolonialism. Framför allt hennes debutroman Lila hibiskus omskrivs ofta i postkoloniala termer 

och det finns flera uppsatser skrivna om den. Det finns åtskilliga intervjuer med Chimamanda 

Ngozi Adichie och en hel rad recensioner av hennes böcker. 

 Feministiska och postkoloniala läsningar av Chimamanda Ngozi Adichies romaner är givna 

eftersom hon själv vid flera tillfällen uttalat sig i sådana termer. Hennes senaste bok, Alla borde 

vara feminister, är resultatet av ett TED-talk hon gjort på ämnet.  Lauren Rackleys Gender 24

Performance, Trauma, and Orality in Adichie’s Half of a Yellow Sun and Purple Hibiscus är ett 

exempel på en studie av kvinnor i Adichies romaner. Rackleys fokus är medelklasskvinnor bland 

igbo-folket i vardagslivet och även i en större nationell kontext under Biafrakriget. Ett annat 

exempel är Gloria Ajami Makokhas ”Portrayal of the African Woman in Half Of A Yellow Sun” där 

hon går igenom förloppet i romanen med den nigerianska kvinnan i fokus. Hon beskriver bland 

annat hur kvinnor var sexuellt utsatta under Biafrakriget.  Makokha hävdar att den nigerianska 25

kvinnan var utsatt för en dubbel kolonialisering, först av den brittiska kolonialmakten och sedan av 

den nigerianska mannen i det postkoloniala Nigeria.  Makokha skriver även att skönlitteratur är bra 26

på att beskriva samhällens sociala strukturer och kulturella arv. Hon skriver att det är ovanligt att 

afrikanska kvinnliga författare slår igenom och att det är viktigt att höra deras berättelser.  Jag 27

tycker den postkoloniala läsningen av En halv gul sol är både självklar och spännande. Jag skulle 

gärna se en studie av romanen med kombinationen postkolonialism och teorier kring respekt. 

 En annan postkolonial läsning av romanen gör Simon Oxblod i sin kandidatuppsats om 

kulturell identitet i romanerna En halv gul sol och Atlantens mage.  Oxblod använder sig av 28

postkolonial teori med fokus på kulturell identitet vid analysen av romanerna. Oxblod studerar 

romankaraktären Olanna i En halv gul sol utifrån kulturell identitet, hybriditet och hur hon förhåller 
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sig till patriarkatet. Hur kriget påverkar Olanna är sekundärt. Eftersom mitt fokus är just krigets 

påverkan på människosynen skiljer sig både våra analysresultat och scenval åt. Jag studerar 

dessutom ytterligare två karaktärer i boken. Våra resultat liknar varandra i att vi båda ser en rörelse, 

en förändring hos Olanna, där hon under historiens gång går från att var relativt passiv till att bli ett 

agerande subjekt. Jag talar om det i termer av självrespekt. Oxblod ser Olannas förändring som ett 

svar på personliga konflikter och en distansering från västerländsk kultur.  Eftersom jag inte tittat 29

på romanen utifrån postkolonial teori ser vi olika saker i boken. 

 Umelo Ojinmah, professor i engelska och litteraturvetenskap vid Nasarawa State University, 

beskriver i sin artikel ”No Humanity in War: Chimamanda Adichie’s Half of a Yellow Sun” hur 

boken skriver in sig i en tradition av afrikanska berättare där en viktigt syfte med berättandet är att 

hålla minnet av något vid liv, berättelser som kompasser för framtiden.  Ojinmahs beskriver En 30

halv gul sol som till hälften en bok om Biafrakriget, till hälften en berättelse om politiska maktspel, 

lidande, kärlek och svek. Ojinmah nämner i sin text hur svårt det kan vara att vara mänsklig i ett 

krig som tar ifrån människan sin mänsklighet.  Där snuddar vi vid liknande frågeställningar, 31

problematiken kring respekten för människovärdet i krig. Resten av hans artikel är dock en 

litteraturvetenskaplig text som refererar handlingen och beskriver formen. 

 Jag har inte funnit någon studie av En halv gul sol som uttalat handlar om respekt. Däremot 

tar de feministiska studierna upp alla människors lika värde och därmed också respekt för detta.  

 Jag har sökt efter studier av krigs påverkan på människosyn och har hittat mycket litteratur 

om brott mot mänskliga rättigheter i krig. Jag väljer att inte ta upp dessa här då de ligger för långt 

bort från min frågeställning. De talar i första hand om krigsbrott och inte om hur individens 

människosyn påverkas av att leva i krig. Jag har inte funnit någon studie av krigs påverkan på 

människosyn med fokus på självrespekt och respekt för andra människor. 

 En artikel som jag ändå vill nämna är Casimirs, Nwaogas och Ogbozors ”Religion, 

Violence, Poverty and Underdevelopment in West Africa: Issues and Challenges of Boko Haram 

Phenomenom in Nigeria” därför att samhällssituationen i nutid som de beskriver så starkt påminner 

om samhällssituationen i 1960-talets En halv gul sol. Artikeln handlar om Nigeria och beskriver 

konflikter mellan folkgrupper, mänskliga rättigheter som kränks och människor som dödas och 

saknar trygghet. Mycket påminner om Biafrakriget. Men där jag fokuserar på hur individer 

påverkas av kriget fokuserar artikelförfattarna på politik och driver tesen att Boko Harams framfart 
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har mer med socioekonomiska problem grundade i ett dåligt styre, än med religion att göra.  Hur 32

individer påverkas tar de inte upp. 

 Vad gäller studier av respekt för människovärde i skönlitteratur vill jag lyfta fram Elisabeth 

S. Ankers Fictions of dignity: embodying human rights in world literature. Anker studerar hur 

respekt för människovärde, med fokus på kroppslig integritet, behandlas i fyra romaner.  Hon visar 33

hur mänskliga rättigheter för alla har kunnat förbigås genom historien. I de romaner hon studerat 

exemplifieras detta genom berättelser om kön, etnicitet och klass. Anker skriver att anledningen till 

att hon valt skönlitteratur i sin studie är för att se hur estetisk erfarenhet kan kartlägga hur kroppslig 

medvetenhet utvecklas och samtidigt överge vardagliga tankar och gräva fram dolda 

förståelsemönster.  Ankers och mitt val av romaner har flera likheter, de är skrivna av icke-34

europeiska författare som skildrar icke-europeiska postkoloniala samhällen med inslag av våld och 

förtryck. Anker studerar människovärdet i flera romaner som gemensamt leder fram till hennes 

slutsats. Jag studerar enbart en roman och min frågeställning skiljer sig från Ankers genom att 

fokusera på romankaraktärernas förändring över tid och påverkan av att leva i krig. 

 Jag vill hävda att min studie kan bidra med nya insikter om krigs påverkan på individers 

människosyn, både vad gäller respekt och självrespekt. 

  

!
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Undersökning av En halv gul sol 
Jag börjar med en översiktlig genomgång av romanens handling för att ge en grundläggande 

förståelse för boken och dess teman. Därefter följer en utförligare beskrivning av de scener eller 

skeenden som jag valt att studera noggrannare. Undersökningen av de tre romankaraktärerna består 

av en beskrivning av viktiga skeenden uppdelade i före, under och efter kriget. Varje scen följs av 

en analys. 

!
Sammanfattning av handling och form 

En halv gul sol utspelar sig som jag tidigare nämnt i Nigeria under 1960-talet. Romanen består av 

37 kapitel och är uppdelad i fyra olika långa delar som varvar början och slutet av 1960-talet. 

Romanen berättas ur Ugwus, Richards och Olannas synvinklar. När berättarperspektivet byts 

uppstår ibland tidsförflyttningar inuti de fyra delarna både bakåt och framåt i berättelsen. 

Händelseförloppen på olika geografiska platser sker parallellt men eftersom endast skeendet på en 

plats beskrivs åt gången uppstår tidshopp när en parallell händelse beskrivs efter en händelse som 

ägde rum samtidigt. Detta gör att läsaren i förbifarten ibland får reda på saker som senare skildras 

utförligt vilket kan framstå som förvirrande. Förutom de tre berättarperspektiven finns det ett 

bokmanus, Boken: Världen var tyst när vi dog, som avslutar åtta kapitel utspridda i boken. Detta 

bokmanuskript är satt med annat typsnitt och har en annan berättarton än resten av romanen. Genom 

hela romanen framstår det som att det är Richard som är författare till Boken: Världen var tyst när 

vi dog. På sista sidan förstår läsaren dock att det är Ugwu som skrivit bokmanuset. 

!
DEL ETT ”Början på sextiotalet” kapitel 1-6 (s 7-190)  

Tonåringen Ugwu flyttar från sin hemby till universitetsstaden Nsukka för att bli tjänstepojke hos 

universitetsläraren Odenigbo. Odenigbos flickvän Olanna återvänder från studier i London för att 

undervisa på universitetet i Nsukka och leva med Odenigbo. Olannas tvillingsyster Kainene träffar 

engelsmannen Richard och de inleder ett förhållande. Richard, som är författare, får ett stipendium 

och flyttar till Nsukka för att skriva. 

!
DEL TVÅ ”Slutet på sextiotalet” kapitel 7-18 (s 191-326) 

I del två är kapitlen kortare och berättartempot högre än i del ett. Odenigbo och Olanna har ett barn 

som kallas Baby. Det genomförs en kupp, konstitutionen upphävs. Kupp nummer två inträffar och 
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igboer  dödas i norr. Olanna befinner sig hos släktingar i norr när oroligheterna bryter ut. Olanna 35

lyckas undkomma massakern och tar sig tillbaka till Nsukka där hon faller ihop. 

 På väg hem från ett besök i London mellanlandar Richard på en flygplats i norra Nigeria. 

Medan Richard väntar på flygplatsen rusar plötsligt soldater in och dödar alla igboer. Strax därefter 

utropar Biafra sig som självständig stat. Nsukkaborna jublar. Kort därpå marscherar federala trupper 

mot Nsukka och staden evakueras. Odenigbo, Olanna, Ugwu och Baby flyr. Del två avslutas med 

att Odenigbo och Olanna gifter sig. Bröllopet avbryts av en flygräd.  

!
DEL TRE ”Början på sextiotalet” kapitel 19-24 (s 327-410) 

Odenigbos mor (Mama) och tjänsteflickan Amala dyker oannonserade upp hos Odenigbo när 

Olanna är bortrest. Mama bjuder Odenigbo på starkt vin och blandar okänt pulver i maten.  

På natten ser Ugwu Amala komma ut från Odenigbos sovrum. Olanna listar ut att Odenigbo varit 

otrogen med Amala och flyttar till sin egen lägenhet där hon så småningom nås av Odenigbos bud 

om att Amala är gravid. Han skyller på Mama som har planerat det hela och sett till att han blivit för 

berusad. Ugwu anser att allt beror på dibians  pulver. Olanna träffar Richard på mataffären, de 36

köper vin som de åker hem till henne och dricker upp innan de har sex. Så småningom flyttar 

Olanna tillbaka till Odenigbo. Amala föder en flicka som Olanna beslutar att hon och Odenigbo ska 

ta hand om när Amala själv inte vill. När Kainene får reda på att Olanna och Richard har legat med 

varandra bränner hon hans manuskript. 

!
DEL FYRA ”Slutet på sextiotalet” KAPITEL 25-36 (s 411-679) 

Odenigbo, Olanna, Ugwu och Baby bor i Umuahia sedan Nsukka fallit. Baby blir sjuk och slutar 

äta. Tanzania erkänner Biafra. 

 Richard börjar rapportera om kriget för propagandadirektoratet. Olanna, Odenigbo, Ugwu 

och Baby tvingas lämna huset de hyr. Staden är överfull av flyktingar men de lyckas få tag på ett 

rum i ett trångt hyreshus. Många barn i huset är undernärda och sjuka. Maten håller på att ta slut i 

Biafra.  

 Ugwu tvångsrekryteras och förs till en luggsliten skara soldater på en militärförläggning. 

Han skadas i strid och rapporteras avliden. Umuahia faller. Odenigbo, Olanna och Baby flyr till 

Kainene och Richard. Odenigbo tillbringar dagarna drickandes på en bar. Olanna hjälper Kainene i 
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ett flyktingläger. Svälten i Biafra är enorm. Ugwu påträffas på ett sjukhus och Olanna vårdar honom 

tillbaka till livet. 

 Kainene försöker få tag på mat på andra sidan gränsen men återvänder aldrig. Biafra 

kapitulerar och plötsligt fylls marknaden med mat. Nigerianska välmående soldater i fina uniformer 

dyker upp. 

 Olanna, Baby, Ugwu och Odenigbo reser efter krigsslutet hem till Nsukka. De finner sitt hus 

plundrat, böckerna brända på bål, badkaret fyllt med avföring. Olanna, Odenigbo, Ugwu och Baby 

återupptar sitt vardagsliv, som både liknar och skiljer sig från det liv de levde innan kriget. Richard 

tillbringar mycket tid hos dem. Romanen slutar med att Olanna förlikar sig med tanken att Kainene 

är borta men att de enligt sin folktro kommer att återfödas och då åter vara systrar. 

!
Tre karaktärer: 

Ugwu 
Ugwu före kriget 

Ugwus berättelse startar på första sidan i romanen när han börjar som tjänstepojke hos Odenigbo. 

Ugwu är nyfiken och lättlärd och lär sig snabbt använda elektricitet och laga de maträtter som 

önskas på det vis som önskas. Ugwu förvånas av lyxen att äta kött varje dag. Första dagen stoppar 

han kycklingbitar i fickorna med tanken att han ska be sin moster ta dem med hem till byn. 

Odenigbo läser tidningen och försöker diskutera innehållet med Ugwu. Ugwu hänger inte alls med 

men njuter av att höra Odenigbos blandning av engelska och igbo. Ugwu svarar ”Ja, sah" eller ”Nej, 

sah” utifrån vad han tror Odenigbo vill höra.  

!
”Du är min tjänstepojke”, sa han. ”Tänk dig att jag beordrar dig att slå en kvinna på gatan med en käpp, och att 
du sedan slår henne så att hon får ett blodigt sår på benet. Vem har då gjort sig skyldig till misshandel, du eller 
jag?” Ugwu stirrade på husbonden och skakade på huvudet. Var det här någon dunkel anspelning på det där 
med kycklingen?  37

!
Ugwu förstår inte vad Odenigbo pratar om och blir rädd att han redan ska bli hemskickad på grund 

av någonting som han inte begriper. Odenigbo i sin tur förfasas över Ugwus brist på bildning. När 

Ugwu förklarar att han endast gått två år i skolan eftersom hans fars skörd sedan slog fel fräser 

Odenigbo att fadern borde ha lånat pengar, eftersom utbildning är det viktigaste skyddet mot att bli 
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utnyttjad.  Odenigbo säger att han ska skriva in Ugwu i skolan. Sedan ber Odenigbo Ugwu sjunga 38

något, för han vill höra Ugwu säga något annat än ja, sah. Ugwu beordras att sjunga sången flera 

gånger, högre och högre ända tills han skriker. Ugwu lyder. Han vill vara husbonden till lags. 

Odenigbo ber honom senare sluta kalla honom sir. ”Sir är godtyckligt. I morgon kan det vara du 

som är sir.”  Ugwu föredrar trots det sah, han tycker det låter kraftfullt och förstår inte varför 39

Odenigbo vill undvika det. 

 Ugwu påtalar redan andra dagen för Odenigbo att de behöver hyllor till alla Odenigbos 

böcker så att han kan ställa dem i ordning. Odenigbo beställer hem hyllor. När de ska kvitteras ber 

Ugwu männen som installerat hyllorna att vänta på sah, för han själv kan inte skriva under. En av 

männen avfärdar honom som ”bara en tjänstepojke från landet”  varpå Ugwu mumlar en 40

förbannelse över honom. Sedan lovar Ugwu sig själv att han ska lära sig att skriva under papper. 

 Ugwu börjar skolan och blir bäst i klassen. Han sköter hushållet oklanderligt och tar hand 

om Baby som han läser böcker för. Han läser allt han kommer över och lyssnar vetgirigt på de 

politiska samtal som Odenigbos intellektuella vänner för i vardagsrummet på kvällarna. Olanna 

säger att de ska skicka honom till universitet så småningom.  41

  

Ugwu ser inte det problematiska som Odenigbo ser i att kalla någon för sir/sah. Ugwu uttrycker 

heller inga moraliska betänkligheter över att husbonden beordrar honom att skriksjunga en sång. 

Intressant att notera är att Odenigbo, som inte vill bli kallad sir, däremot inte har några problem med 

att utnyttja sin ställning till att tvinga Ugwu att sjunga för honom. Ugwu tycks inte reflektera över 

om han har något val vad gäller att lyda Odenigbos order. Han bara lyder. Att beordra någon att 

skriksjunga en sång gång på gång är knappast ett sätt att visa respekt för individen. Ändå verkar 

Ugwu inte uppleva några problem med det. Ugwu är en ung, outbildad, fattig bybo. Odenigbo är en 

relativt välbärgad, intellektuell man och i deras relation även arbetsgivare. De framstår som överens 

om sina respektive placeringar i hierarkin. Den respekt Ugwu visar för Odenigbo ligger närmare 

vördnad än respekt för alla människors lika värde. Den ene får bestämma över den andre. Ugwu 

verkar inte anse att Odenigbo inte visar honom den respekt han förtjänar. Det finns inget i 

romantexten som tyder på att Ugwu i sångscenen upplever självförakt, vilket kan tolkas som att 
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Ugwu anser att han blir behandlad av sin husbonde såsom han bör behandlas och därmed uppstår 

ingen konflikt. Ugwu upplever ingen skam eller känsla av orättvisa.  

 Det går även att tolka Odenigbos order om skriksång som, inte en förödmjukelse utan, ett 

pedagogiskt grepp från hans sida att få Ugwu att ta mer plats. Odenigbo försöker ge Ugwu en friare 

röst. Den tolkningen är mycket möjlig med tanke på anekdoten han berättar om tjänstepojken som 

blir beordrad att misshandla en kvinna. Han önskar att Ugwu tar moraliskt ansvar och att han börjar 

se sig själv och sin röst som med egen agens. Något som stödjer denna tolkning är att Odenigbo 

avbryter sången med ”Bra, bra”  och sedan direkt forsätter ”Kan du laga te?”.  Ugwu har då börjat 42 43

andas lättare. Odenigbo kan antas vilja få Ugwu att andas friare och lättare, och när han väl gör det, 

är det bra. Det var det som var målet. Då kan de dricka te. Fast huruvida Odenigbo visar Ugwu 

respekt eller inte i scenen är i min studie inte det primära, eftersom det är Ugwu jag studerar i denna 

scen. Mitt fokus är Ugwus syn på respekt och självrespekt, inte den respekt han visas eller inte 

visas. Det viktiga blir således hur Ugwu uppfattar Odenigbo vad gäller visande av respekt och om 

Ugwu uppvisar självrespekt eller inte. Ugwu verkar inte uppfatta att Odenigbo försöker lära honom 

något. Han bara skriksjunger utan att fundera över varför, han är övertygad om att husbonden har 

blivit galen.   44

 Ugwu lyder order men han anser sig samtidigt vara en röst värd att lyssna på, han uttrycker 

tidigt önskemålet om bokhyllor. Hans röst rör i första hand hans arbetsuppgift, nämligen att sköta 

Odenigbos hushåll. Att ta egna initiativ till förbättringar, som att arrangera böcker, anser Ugwu ingå 

i uppdraget och för detta kräver han respekt. Däremot reagerar Ugwu när hylleverantörerna avfärdar 

honom som ”bara en tjänstepojke”, då mumlar han förbannelser över dem. Då anser han sig 

orättvist behandlad och värd mer respekt än den de visar honom. När Odenigbo säger ”Du är min 

tjänstepojke” reagerar han annorlunda. Han mumlar inga förbannelser utan oroar sig istället för att 

begå misstag så att han ska bli hemskickad. Ugwu lär sig att kunskap och bildning ger ett 

respektfullt bemötande, både från Odenigbo och hylleverantörerna. Odenigbos ord om att 

utbildning är bästa skyddet mot att inte bli utnyttjad, och därmed även ett skydd mot att behandlas 

respektlöst, fastnar hos Ugwu. Odenigbos ord ”Du är min tjänstepojke” som inleder berättelsen om 

tjänstepojken som slår en kvinna kan läsas som att Odenigbo säger ”Du är min tjänstepojke och jag 

anser att en tjänstepojke har ett moraliskt ansvar och inte bara blint ska lyda order”. Denna tolkning 

stöds av att Odenigbo uppmuntrar Ugwu att studera som skydd mot att bli utnyttjad. Samtidigt 
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behandlar Odenigbo Ugwu på ett annat vis än han behandlar sina vänner. Han fräser åt honom och 

kallar honom enfaldig imbecill när han för att vara till lags på eget bevåg har strukit och därmed 

bränt sönder Odenigbos strumpor. Odenigbos fräsande och förolämpande beteende kan knappast ses 

som respektfullt. Samtidigt förstår vi att Odenigbo ger Ugwu friare tyglar än andra tjänstepojkar i 

bostadsområdet får. Ugwu sover i en säng och inte på golvet, han bestämmer själv vad han ska laga 

till middag och han får böcker med tillsägelsen att läsa dem.  45

!
!
Ugwu under kriget 

Ugwu som lärare 

När skolan i Umuahia blir flyktingläger börjar Olanna och Ugwu undervisa skolbarnen på sin gård 

istället. Ugwu som inte fått lämna huset för Olanna, eftersom hon är rädd att han ska bli 

tvångsrekryterad, får nu en viktig uppgift. En kvinna vänder med sin dotter när hon får se att Ugwu, 

tjänstepojken, ska undervisa. ””Är inte han er tjänstepojke?” Hennes röst var gäll. ”När började 

tjänstepojkar undervisa barn, bikokwa?””  Olanna rycker på axlarna över att kvinnan och dottern 46

går sin väg. Ugwu blir glad, lättad och förvånad över Olannas reaktion. Han hade varit övertygad 

om att Olanna skulle tycka synd om honom och bävat för att möta hennes medlidsamma blick.  47

Olannas axelryckning visar Ugwu att Olanna inte tycker synd om honom, hon tycker att mammans 

beslut att ta sitt barn ur skolan är deras förlust. Ugwu känner igen och älskar att se hur de äldre 

barnen lyser upp när de förstår vad ett ord betyder. Han känner sig betydelsefull och viktig när han 

refereras till som magister.  Ugwu älskar att höra Odenigbo säga ”Min hustru och Ugwu fostrar 48

nästa generation biafraner med sin sokratiska undervisning”.  49

 Ugwus självrespekt växer med hans ökade ansvar och status. Hans ökade känsla av 

självrespekt grundar sig dels i yttre beröm från andra, att de ser upp till honom eller kallar honom 

magistern, dels i den tillfredsställande känslan av att han faktiskt lär barnen någonting viktigt. Den 

del av Ugwus självrespekt som växer av andras beröm och hans ökade status bottnar snarare i andra 

individers vördnad än deras respekt för alla människors lika värde. Han blir lättad när Olanna inte 

tycker synd om honom utan betraktar honom som en jämlike. Både i Odenigbos syn på Ugwu och 

Ugwus syn på sig själv är det prestationen som premieras och inte jämlikt människovärde. 

!21

 Adichie, En halv gul sol, 32.45

 Adichie, En halv gul sol, 461.46

 Adichie, En halv gul sol, 461.47

 Adichie, En halv gul sol, 463.48

 Adichie, En halv gul sol, 463.49



Ugwu som soldat (hans första möte med krigets fasor) 

När Olanna reser bort besöker Ugwu den före detta grannflickan Eberechi på dagarna. Hans 

förälskelse är starkare än hans rädsla för att bli tvångsrekryterad. En dag blir Ugwu infångad och 

tillsammans med andra män och pojkar körd till en förläggning utanför staden. Ugwus hår rakas av 

och han befinner sig plötsligt i en hård miljö där han ständigt är hungrig. ”Det var en värld i vilken 

han inte hade någonting att säga till om och en värld i vilken den slentrianmässiga grymheten gjorde 

att en hård klump av rädsla växte inom honom.”  50

 På militärförläggningen, en före detta lågstadieskola, hittar Ugwu en bok. Han börjar genast 

läsa, när boken är utläst börjar han om igen. Boken En amerikansk slavs liv: berättelsen om 

Frederick Douglass, skriven av honom själv hjälper Ugwu att orientera sig i sin nya tillvaro. Han 

memorerar olika meningar. ”Om det så kostade mig livet så var jag fast besluten att läsa. 

Undanhåll den svarte mannen böcker, undanhåll oss kunskap, och vi kommer alltid att vara hans 

slavar.”  51

 High-Tech, en 13-åring som varit soldat länge söker sig till Ugwu. Ugwu vinner High-Techs 

respekt genom att påpeka för pojken att det heter rekognoscering och inte reknosering.  Ugwus 52

kunskap ger respekt. High-Tech tycker om att sitta bredvid Ugwu när han läser i sin bok. Det 

irriterar Ugwu. En dag får soldaterna ingen soppa. På kvällen bjuder High-Tech Ugwu på en burk 

sardiner som de delar på bakom ett hus.  Ugwu vinner de andra soldaternas respekt genom att 53

prestera väl i den fysiska träningen. Han ser dock till att inte blir vän med någon, han vill inte höra 

deras personliga historier, han vill inte höra om någon annans börda.  Första gången Ugwu deltar i 54

en militär operation kastar han en bomb som träffar rakt på fienden. Ugwu hyllas av de andra 

soldaterna och får smeknamnet Förgöraren.  Ugwu flyter genom dagarna, hög av framgång och 55

marijuana. Efter ytterligare en strid kapar Ugwu och åtta soldater en bil och kör till en bar där en 

ensam flicka arbetar. Ölen är slut, säger flickan. En av soldaterna skriker ändå åt barflickan att hon 

ska ge dem öl, de har vunnit en strid. Ugwu irriteras av soldaternas gapighet och säger till flickan att 

ge dem gin istället.  Ugwu ser hur High-Tech rullar en joint, han känner igen papperet. 56

!
!
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”Vad är det där för papper?” frågade han. 
”Det är bara den första sidan i din bok”, sa High-Tech leende och sträckte fram jointen till Ugwu. 
Ugwu tog den inte. ”Rev du ut en sida ur min bok?” 
”Bara den första. Mitt papper tog slut.”  57

!!
 Ugwu blir rasande och riktar ett hårt slag mot High-Tech som lyckas ducka. De andra 

soldaterna håller fast Ugwu när han tänker slå igen. De säger att det var ju bara en bok, drick mer 

gin istället. Ugwu och de andra soldaterna fortsätter dricka. Ugwu har ont i huvudet och hör de 

andra i ett töcken. ”Allting gick så fort. Han levde inte sitt liv; livet levde honom.”  Ugwu går ut på 58

baksidan för att kissa och blir sittande. Han tänker att soldaterna och kriget tröttar ut honom. Han 

går in när han hör högljudda skrik från baren och får se hur soldaterna turas om att våldta 

barflickan. Soldaterna ropar att det är Förgörarens tur. Han backar. Men när de hetsar honom genom 

att anklaga honom för att vara rädd våldtar även Ugwu flickan. Han tittar inte på någonting alls. Till 

slut får han ”en utlösning av självförakt”.  Han ser på hennes ansikte och möter hennes blick av 59

stilla hat. 

   

Även om Ugwu levt i kriget länge är det inte förrän på militärförläggningen som han första gången 

konfronteras med krigets fasor på nära håll. Dittills har han påverkats genom flykten från Nsukka 

men eftersom han gömt sig i huset och tagit hand om Baby har hans krigsupplevelser till stor del 

handlat om hunger och att gömma sig för bombflygplan - och tristess. 

  På militärförläggningen är Ugwu en bland alla andra soldater, varken mer eller mindre. Den 

slentrianmässiga grymheten gör honom rädd och känslan av att ingenting vara värd är ny för 

honom. Ugwu har sedan han kom till Odenigbo och Olanna fostrats till att lyssna på andra och är 

van att andra lyssnar på honom, en ömsesidig respekt. När Ugwu blir hånad och slagen blir han 

rädd för orättvisan och för känslan av att inte ha något värde.  Han blir rädd för miljön där 60

respekten för människovärde är minimal. 

 Ugwus läsande blir hans sätt att hålla distansen till soldatlivet. Läsandet påminner om hans 

tidigare liv, det blir hans sätt att hålla självrespekten vid liv. Han, liksom romankaraktären i den 

funna boken, är fast besluten att läsa. För att få kunskap, för att vara en fri människa, för att leva 

och inte bara överleva. För att, precis som Odenigbo förklarade för honom för länge sedan, 
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utbildning är det viktigaste skyddet mot att bli utnyttjad. Ugwu vinner genom läsandet i första hand 

självrespekt, men också viss respekt av en del av de andra soldaterna.  

 När High-Tech river ut en sida ur Ugwus enda bok är det som om allting rämnar för honom. 

Boken har fungerat som hans livlina till en civiliserad värld, den har också fungerat som skydd mot 

den grymma tillvaron på militärförläggningen. När skyddet är borta rämnar allt. Våldtäkten följer. 

Ugwus ”utlösning av självförakt” visar hur självrespekten försvinner och självföraktet tar vid. Han 

visar inte flickan någon respekt, tvärtom, minst sagt. Han bryter även mot alla tre kategorier av 

igenkännande självrespekt. Han har överträtt flickans moraliska rättigheter och inte visat henne den 

respekt hon har rätt till genom att vara människa. Han har handlat okontrollerat och skamlöst, på ett 

sätt som sänker honom till den lägsta nivån. Han har brutit mot sina egna värderingar om 

förväntningar på sig själv och drabbas därmed av utlösningen av självförakt. 

!
Ugwu efter kriget  
Efter krigets slut besöker Ugwu sin hemby. Han finner sin syster tyst och förändrad. De har haft en 

nära relation men nu får han ingen kontakt med henne. En vän berättar att systern våldtagits av en 

grupp soldater. Ugwu går ner till floden, där våldtäkten skett, och ”börjar gråta”.   61

 En dag läser Richard några av Ugwus papperslappar som ligger framme i köket. Richard är 

förvånad och imponerad. Han säger till Ugwu att det han skrivit är fantastiskt. Ugwu förklarar att 

han skriver på en stor bok som det kommer ta många år att färdigställa. Boken ska heta Berättelsen 

om ett lands liv. 

!
”Skriver ni fortfarande på er bok, sah?” 
”Nej.” 
”’Världen var tyst när vi dog.’ Det är en bra titel.” 
”Ja, verkligen. Det var något jag hörde överste Madu säga en gång.” Mister Richard gjorde en paus. ”Det är 
egentligen inte jag som ska berätta om det här kriget.” 
Ugwu nickade. Han hade aldrig tyckt det.  62

!
 Varför Ugwu inte tycker att det är Richards sak att berätta om kriget kan bero på många 

saker. Att han är vit, att han inte är uppvuxen i Nigeria. Något som Richard antagligen skulle 

bemöta med att han var biafran, att han var med när Biafra utropades, att han var biafran lika länge 

som någon annan, att det är hans hem. Att Ugwu inte tycker att Richard ska skriva berättelsen om 
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kriget kan också bero på att Richard inte led på samma vis som han själv, att Richard aldrig 

behövde vara orolig för att tvångsrekryteras, att Richards brittiska pass och vita hud hade kunnat 

rädda honom om han råkat illa ut. Richard var med andra ord, i Ugwus ögon, inte i ett lika hopplöst 

läge som biafranerna som svalt och bombades utan hopp om räddning. På grund av deras olika 

hudfärg har Ugwu och Richard genomlevt samma, men olika, krig. De har inte behandlats på 

samma vis eller utsatts för samma faror. De är i egenskap av individer värda samma respekt men i 

och med att de bemötts olika på grund av vilka de är skiljer sig deras erfarenheter åt. I praktiken har 

de inte bemötts med samma respekt. En annan anledning till att Ugwu vill skriva boken om kriget är 

att skrivandet får honom att må bättre. Ju mer han skriver om kriget desto mindre drömmer han 

mardrömmer om det.  Ugwu använder skrivandet för att distansera sig från fasorna, men också för 63

att återta sin agens och med den sin självrespekt. Skrivandet ger honom även respekt, för prestation, 

från andra. 

 Att Ugwu anser sig ha rätten att skriva Berättelsen om ett lands liv visar hur Ugwu har en 

helt annan självrespekt än innan kriget. Då var hans röst tystare, han sa det som förväntades av 

honom och när han tog egna initiativ gällde det saker som skulle göra honom till en bättre 

tjänstepojke. Att skriva en bok ingår inte i en tjänstepojkes göromål. Ugwu inte bara tar sig rätten 

att skriva Berättelsen om ett lands liv, han anser sig till och med ha större rätt att göra det än den 

vite mannen. 

!
Richard 
Richard före kriget 
Richard är en vacker, föräldralös, mindre bemedlad, engelsk författare som intresserat sig för Afrika 

i allmänhet och Igbo Ukwu-konst i synnerhet ända sedan han såg en bild av en repornamenterad 

kruka i en tidning. Richard är föräldralös och har aldrig känt sig hemma någonstans. Han har tagit 

tjänstledigt från sitt tidningsjobb i England och rest till Nigeria. Efter att ha inlett en relation med 

Kainene söker han ett stipendium för att vistas i Nsukka och skriva. På vägen till Nsukka stannar 

han i Igbo Ukwu för att se de repornamenterade krukornas hem. Där ser han utgrävningsplatsen och 

intervjuar brodern, Papa, till den man som först hittade bronskrukorna.  Richard frågar hur det gick 64

till fast han redan vet. Papa suckar när Richard frågar om gravkammaren var för kungen, fast 

Richard vet att de inte hade kungar i Igboland. Papa säger att han trodde Richard var en vit man 
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som visste något. Papa suckar åter när det visar sig att Richard inte har med någon kamera för att ta 

kort på honom. Tolken översätter ”Papa undrar vad det här är för en vit man egentligen? Varför kom 

han hit och vad håller han på med?”  Richard ställer sig själv samma frågor. Vad håller han på 65

med? Och vad ska han skriva? Richards frågor kretsar kring vad han har för värde, för uppgift. Han 

ser uppgiften, prestationen som central för sitt värde. 

  

Richards försök att visa vördnad vid besöket i Igbo genom att fråga saker som han redan känner till 

slår inte väl ut. Hans intention är att visa respekt men Papa uppfattar inte det som att Richard är 

respektfull utan snarare att han är ignorant. I Richards umgänge bland vita i koloniala kretsar i 

Lagos kände han sig inte bekväm när de talade nedvärderade om nigerianerna.  Richard försökte 66

visa att han var annorlunda och brydde sig om de svarta nigerianerna genom att småprata med 

tjänstefolket och alltid se till att lära sig namnen på dem.  Trots sin goda intention, att visa Papa 67

respekt, misslyckas han med just detta. Kanske beror det på att han fokuserar på att visa Papa 

respekt för att visa att han själv är ”god”. Richard är hela tiden väldigt medveten om sin vithet, 

vilket inte alls är konstigt efter att ha vuxit upp i England i mitten på 1900-talet och sedan ha 

umgåtts i koloniala kretsar i Lagos. Men så länge Richard tänker i dikotomin svart-vitt har han svårt 

att verkligen se alla människor med samma människovärde. Richard känner ofta skam och skuld. I 

det här fallet när han refereras till som ”vit man” kan ha att göra med ett kolonialt samvete, att han 

som vit engelsman känner sig som skyldig. Det kan också handla om att han känner sig falsk, att 

han frågar som saker han redan vet. 

!
Richard under kriget 
Richard på flygplatsen (hans första möte med krigets fasor) 

Efter den första kuppen reser Richard till London för att gå på sin kusins bröllop. På vägen hem 

mellanlandar planet i Kano. Majoriteten av flygresenärerna är vita. Richard är på väldigt gott humör 

sedan han hittat en lapp med en kärleksbetygelse från Kainene, nedstoppad i portföljen. Richard 

tänker att han ska fria till Kainene när han kommer fram, han känner på sig att hon kommer svara 

ja.  På Kanos flygplats inleder Richard ett samtal med en tulltjänsteman. Det framkommer att 68

tulltjänstemannen kommer från en stad nära Kainenes hemstad. Richard berättar om Kainene. 
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!
”Er fästmö, sir?” Den unge mannen såg ogillande ut. 
”Ja. Hon heter Kainene.” Richard talade långsamt och var noga med att dra ut på den andra stavelsen. 
”Ni talar igbo, sir?” En gnista av respekt tändes i mannens ögon. 
”Nwanna di na mba”, sa Richard enigmatiskt, samtidigt som han hoppades att han inte blandade ihop saker och 
ting och att ordstävet behöll sin innebörd; att ens broder kunde komma från ett annat land.  69

!
När Richard och tulltjänstemannen Nnaemeka avslutat samtalet slängs en dörr upp på flygplatsen 

och tre soldater med blodsprängda ögon stormar in. De viftar med sina gevär och frågar ”Vem av er 

här är igbo? Var är de otrogna?”.  Nnaemeka förnekar att han är igbo, men när han vägrar säga 70

”Allahu Akbar” eftersom han vet att hans accent kommer förråda honom, skjuts han. Fler soldater 

kommer till flygplatsen och alla igboer dödas. Richard kissar på sig och kräks, men han behöver 

aldrig svara på frågan om han är igbo.  Han kan skakad men oskadd kliva på planet till Lagos. Väl 71

framme i Lagos drabbas Richard av skam. Han skäms så mycket så han förvånas över att skammen 

inte har lämnat märken på hans yttre. Han skäms för att det första han kände när Nnaemeka dödades 

var lättnad, inte chock. Lättnad över att Kainene inte var där, för han hade inte kunnat skydda 

henne. Han skäms över att han inte först sörjde Nnaemekas liv. Han funderar på om det han minns 

från flygplatsen verkligen har hänt, men förstår att han ifrågasätter för att han vill det.  72

 Att Richard inte dödas på flygplatsen kan tolkas både som att han är mer värd än igboerna. 

Att han inte dödas kan också tolkas som att han saknar värde, han är ointressant i 

inbördeskonflikten och därför inte värd att skjuta. 

 Richard söker upp Nnaemekas familj och berättar för dem att han talade med Nnaemeka 

precis innan han dog. Richard återger hur Nnaemeka talat väl om sin familj. Fadern förstår inte 

varför Richard berättar det, givetvis har sonen talat väl om sin familj. Nnaemekas mor frågar om 

hon ska skicka barnen till bilen för att hjälpa till att bära. Richard inser då att han varit för 

självupptagen. Han vet mycket väl att besökaren vid ett kondoleansbesök har med sig jams och 

dricka. Han har inte med sig något.   73

!
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Han hade varit för självupptagen och trott att det var tillräckligt att han kom, att han skulle vara den ädelmodiga 
ängeln som kom dit med deras sons sista timmar i livet, och att han därigenom skulle lindra deras sorg och själv 
få absolution. Men för dem var han som vilken annan person som helst som kom och beklagade sorgen.  74

!
Richard är mån om att vara en broder, han vill ses som en nigerian (senare biafran). Han talar igbo, 

han bor i Nsukka, han flickvän är infödd, han känner sig mer hemma än han någonsin känt sig. Men 

i de flesta andras ögon är han ingen broder.     

 Efter massakern på flygplatsen gäller hans skamkänsla att han inte först tänkte på 

Nnaemeka. Hans skam handlar inte om att han själv aldrig var i fara, det verkar han inte reflektera 

över. På flygplatsen hade alla människor inte samma värde, något de fick erfara på det grymmaste 

vis. 

 Vid kondoleansbesöket behandlas Richard som den broder han uttryckte till Nnaemeka att 

han vill vara. Trots detta är han inte nöjd, han ville bli behandlad som en ädelmodig ängel. Richard 

vill vara en broder, en biafran. Han vill se sig som en del av ett vi med dem. Där hamnar han i 

konflikt med sin önskan att genom sin blotta uppenbarelse vara en ädelmodig ängel, en ängel som 

inte behöver följa seden att ha med sig jams och dricka vid ett kondoleansbesök. Han visar inte 

Nnaemekas familj den respekt de förtjänar. Han inbillade sig att hans blotta uppenbarelse skulle 

vara nog. Besöket hos Nnaemekas familj ger honom ingen absolution. Den förväntade absolutionen 

Richard önskar är att minnet av massakern skulle försvinna, det gör det inte, istället ser han de döda 

kropparna så fort han blundar. 

 Richard vill visa respekt men visar ingen igenkännande respekt, han funderar inte på hur 

Nnaemekas familj bör behandlas för att visas respekt. Han vill visa respekt men istället uppvisar 

han arrogans. Vilket tyder på att han saknar den jämlikhetsbaserade igenkännande självrespekten. 

Richard pendlar mellan att uppvisa arrogans och underdånighet. 

  

Richard efter kriget 
Richard söker efter Kainene. Olanna och han söker gemensamt och han söker på egen hand. 

Richard känner sig mer hemma nu än tidigare hos Olanna och Odenigbo i Nsukka. När han väl 

förlikat sig med att Kainene inte kommer tillbaka känner han lugn och sorg. ”Mörkret sänkte sig 

över honom, och när det skingrades visste han att han aldrig skulle se Kainene igen och att hans liv 

alltid skulle vara som ett rum upplyst av stearinljus; han skulle endast se tingens skuggor, endast i 

korta skymtar.”  75
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!
Richard har boken och kriget igenom drivits av en önskan om att hitta en gemenskap där han kan 

känna sig hemma. När han under kriget får i uppdrag att rapportera för propagandaministeriet möts 

han med respekt, men det är en respekt för ämbetet, inte för honom i egenskap av människa. Under 

kriget bemöts han med respekt på flygplatsen, men då en respekt för att han är vit och därför inte 

dödas. Inte respekt för alla människors lika värde. Tvärtom. När han genomlidit kriget och inte 

lämnat landet utan stannat och kämpat bemöts han med större respekt. Hans självrespekt har också 

ökat. Han har gjort nytta. Efter acceptansen att Kainene inte kommer återvända lugnar han ner sig. 

Han behöver inte prestera. Han behöver inte göra nytta. Han kan i lugn och ro sitta och läsa hemma 

hos Odenigbo och Olanna. Richards önskan om att hitta en gemenskap verkar ha uppfyllts vid 

krigsslutet. Han känner sig hemma i Nsukka. Kanske finns det en gemenskap bland de överlevande, 

och han är en av dem. När han på grund av sorgen och saknaden av Kainene slutat att fokusera på 

sig själv när han träffar andra människor (som i mötena med Papa och Nnaemekas familj) och 

istället ser andra människor som individer i sig själva, inte bara i relation till honom själv, ökar både 

hans respekt för andra och hans självrespekt. Plötsligt ser han att Ugwu skrivit en bok, han talar inte 

bara om sitt eget manus. Richard känner sig inte längre tvungen att skriva Boken: Världen var tyst 

när vi dog. Det får Ugwu göra. 

!
Olanna  
Olanna före kriget 
Olanna (Guds guld) och hennes tvillingsyster Kainene (Låt oss vänta och se vad Gud skänker oss 

härnäst) är födda och uppvuxna i ett välbärgat hem i Lagos. Systrarna har gått i europeisk skola i 

Lagos. Olanna utbildar sig i London och Kainene tar över faderns affärsrörelse. Olanna är 

intellektuell, älskvärd och anses oerhört vacker. Olanna återvänder till Nigeria efter studierna. 

Föräldrarna vill använda henne (s skönhet) för att komma åt eftertraktade affärskontrakt från 

mäktiga män. Olanna flyttar till Nsukka för att undervisa på universitetet och leva med sin älskade, 

revolutionären och matematikern Odenigbo.  

!
Olanna på flygplatsen 

Olanna befinner sig på flygplatsen i Nsukka för att flyga till Lagos. Biljettförsäljaren reagerar på 

hennes efternamn och förstår att hon är dotter till en mäktig man. Han erbjuder henne att sitta i VIP-
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rummet. Olanna tackar vänligt men bestämt nej.  Där hon sitter och väntar iakttar hon en luggsliten 76

familj. Den äldre kvinnan i familjen blir livrädd när flygplanet med hennes hemvändande son 

fortsätter rulla efter att det landat. Olanna håller kvinnans hand och talar lugnande om för henne hur 

det går till när flygplan landar.  77

 Olanna noterar att barnen på flygplatsen har luggslitna kläder och att kvinnas svepkläde 

luktar unket men hon tvekar inte att ta kvinnas hand för att lugna henne. Hon vill inte ha några 

privilegier. Hon vill inte sitta i VIP-rummet.  

 Olanna visar den skräckslagna kvinnan på flygplatsen respekt genom att ta hennes hand och 

lugnt tala till henne. Olanna anser att alla människor bör behandlas med respekt och hon visar den 

på ett vis som passar den rädda kvinnan väl. Hon lever också upp till sina skyldigheter som 

människa, att behandla andra människor med respekt, vilket i förlängningen leder till att 

upprätthålla hennes egen självrespekt. 

!
Hon lägger sig vinn om att visa respekt och vara vänlig mot alla. ””Tack Maxwell”, sa hon.”  78

Olanna tackar sina föräldrars betjänt när han serverar henne. Det gör inte resten av familjen.  

!
Ingen av dem tackade Maxwell. Olanna önskade att de kunde göra det; det kostade så lite att kännas vid att 
deras uppassare var lika mycket människor som de själva. Hon hade föreslagit det en gång, och hennes far sa att 
han betalade dem bra, medan hennes mor sa att man gav tjänstefolket utrymme att vara näpsiga om man 
tackade dem.  79

!
På samma vis som hon minns föräldrarnas betjänters namn och alltid säger tack till dem när de 

serverar maten minns hon namnen på Ugwus familjemedlemmar och förhör sig alltid om dem när 

han har besökt sin hemby. Olanna tycker det är viktigt att alla människor har samma värde, oavsett 

utbildning, hudfärg eller ekonomisk status. Hon anser att alla bör behandlas med samma respekt 

baserat på att alla har samma människovärde, uppassarna är ”lika mycket människor som de själva”. 

!
”Olanna ville inte att Baby skulle röra de där sjaskigt klädda barnen med snorsträngar under näsan, 

men hon sa aldrig någonting om det: hon skämdes över att hon kände på det viset.”  Olanna 80

besöker sina släktingar i norr och tänker att hon inte vill att Baby ska leka med de smutsiga och 
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fattiga barnen på gården, denna tanke skäms hon över och hon agerar inte utifrån den, hon säger 

ingenting om att hon inte vill att Baby ska leka med de andra barnen. Hon önskar snarare att hon 

inte tänkte så och känner skam över sin tanke. Olannas känsla av skam visar att hon tycker att 

hennes tanke är opassande. Att önska att hennes barn inte ska leka med vissa barn på grund av hur 

de ser ut stämmer inte överens med den människosyn hon vill ha. Olanna anser att alla människor 

har samma värde, hennes tankar lyckas dock inte alltid leva upp till detta ideal, vilket leder till att 

hon drabbas hon av skamkänslor. Hon lever inte upp till sina förväntningar på sig själv vilket kan 

ses som att hon brister i självrespekt. En annan läsning är att hon ser sin egen otillräcklighet men 

ändå lyckas handla mot sina spontana impulser och med sina värderingar, vilket i så fall är en 

respektfull handling. Respektfull mot andra och respektfull gentemot hennes egna värderingar. 

Genom att kontrollera sin spontana känsla att hindra Baby från att leka med de smutsiga barnen 

visar Olanna kontroll över sitt beteende, hon visar en tydlig agens. 

!
Olanna under kriget 
Olanna i Kano - kriget bryter ut (hennes första möte med krigets fasor)  

Olanna reser flera gånger till Kano för att besöka sin moster med familj. Olanna står speciellt sin 

moster och sin kusin nära. Under ett av besöken i Kano bryter oroligheter ut. Olanna sitter på 

verandan hos sin före detta pojkvän, en muslimsk överklassman vid namn Mohammed. Han förstår 

allvaret när han hör att det är upplopp där alla otrogna dödas. Mohammed hjälper Olanna att fly, de 

kör förbi Olannas mosters hus för att hämta släktingarna. Det brinner i huset. Mohammed säger åt 

Olanna att vänta i bilen och springer in på gården. Olanna hör en röst hon känner igen. Det är 

Abdulmalik, morbroderns vän som senast de sågs satt på verandan tillsammans med morbrodern 

och tuggade sockerrör. Abdulmalik som gav henne ett par sandaler i examenspresent. Olanna hör 

honom skrika på hausa  ”Vi gjorde slut på hela familjen. Det var Allahs vilja!”.  Olanna ser 81 82

plötsligt att det ligger kroppar på gården. Mohammed kör snabbt därifrån medan han skakar ”Allah 

kommer inte att förlåta dem. Allah kommer inte att förlåta de människor som fick dem att göra det 

här. Allah kommer aldrig att förlåta det här.”  Mohammed lyckas få Olanna ombord på ett tåg 83

därifrån.  

 Olanna sitter på golvet på det överfulla tåget, människor har spänt fast sig på utsidan av 

vagnarna. Bredvid henne sitter en kvinna med en kalebass i famnen. Efter flera timmar lyfter 
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kvinnan på locket till kalebassen och ber Olanna titta. Inuti kalebassen ligger ett huvud, ett 

flickhuvud med flätat hår. Olanna tittar en stund innan hon ser bort. Bilden av huvudet i kalebassen 

etsar sig fast i Olanna. Långt senare, när Ugwu ber henne beskriva huvudet kan hon berätta exakt 

hur håret var flätat.   84

 Olanna tar sig hem till huset i Nsukka, där faller hon ihop. Hon drabbas av Mörka 

Svindeln  och kan inte gå, har svårt att andas och ser syner. Hon ligger till sängs i flera veckor. 85

Odenigbo sköter om henne. Olanna irriterar sig på att Odenigbo pratar för milt med henne.  86

!
Denna scen är viktig för Olanna. Det är här Olanna första gången verkligen möter krigets fasor. 

Tidigare hade hon levt relativt skyddad i Nsukka. Olannas reaktion på dödandet blir fysisk, hon blir 

förlamad i benen. Olannas kraftiga reaktion kan även ses som en reaktion på att hon fått erfara hur 

den värdering som hon håller som en av sina viktigaste, nämligen alla människors lika och absoluta 

värde, har satts ur spel på ett fruktansvärt vis. Olanna famlar efter ett sätt att förhålla sig till denna 

verklighet. Abdulmalik har dödat sin vän, hennes morbror, enbart på grund av etnicitet. Hausa 

dödade igboer enbart baserat på etnicitet. Det strider mot Olannas humanistiska syn på 

människovärde. 

 Olanna håller fast vid tanken om alla människors lika värde trots att både i massakern i 

Kano där igboer valdes ut och dödades och i vedergällningsattackerna där hausa valdes ut och 

dödades var det just på grund av sin etniska tillhörighet. Olanna anser att alla är kapabla till att begå 

grymheter mot andra, att ingen kan veta att hon aldrig kommer göra det.   87

!
Olanna skaffar mat 

Baby blir dödligt sjuk och slutar äta. Odenigbo förnekar allvaret i det och går till jobbet som 

vanligt. Olanna gråter. Lärarkollegan Mrs Muokelu kommer med torkad äggula från hjälpcentret. 

Baby äter alltihop.  Olanna går för att skaffa mer äggula. Hon känner sig obekväm bland 88

folkmassan som köar utanför hjälpcentret. Dels känner hon sig utanför därför att hon inte vet hur 

det går till, dels tycker hon det känns fel att be om mat utan att betala för sig. När grindarna öppnas 

rusar folkmassan in. Olanna upplever att de andra knuffar henne, nykomlingen, med flit. Skamsen 
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ställer sig Olanna i kön för att be om mat. En kvinna tränger sig in framför Olanna som inte säger 

ifrån. Det visar sig att Olanna ställt sig i fel kö och äggulan är slut när hon väl hamnar rätt. Olanna 

vädjar för Babys skull men får till svar att äggulan är slut. En förman kommer fram till henne. Han 

säger att han känner igen henne. Det visar sig vara mannen vars mor det var som Olanna höll i 

handen på flygplatsen sju år tidigare. Olanna förhör sig om mannens bror och mor fast hon 

egentligen enbart vill be om äggula, men är för skamsen för att göra det. Till sist säger mannen att 

han ska skicka någon med äggula till henne. Olanna känner sig som en tjuv där hon står och väntar, 

skamsen trots att hon slapp be om maten själv. ””Tack” Olanna var lättad över att han erbjöd henne 

sin hjälp utan att hon behövde be om det, men samtalet hade ändå gjort henne förlägen. Vid grinden 

försökte hon göra sig så liten som möjligt; hon kände sig som en tjuv.”  89

 Olanna återvänder till hjälpcentret. Flera dagar i rad är det stängt. Men till sist finns där 

förnödenheter igen. När grindarna öppnas rusar Olanna tillsammans med folkmassan in på gården. 

Hon rör sig hemtamt mellan köerna och undviker smidigt soldaternas piskor. Hon knuffar tillbaka 

dem som knuffar henne. Hon blir själv förvånad över hur lätt det gick att bli en del av folkmassan. 

När Olanna är på väg att gå hem med sin korg med lite förnödenheter ropar förmannen från 

flygplatsen på henne. Han stoppar ner en burk konserverat kött i hennes korg. Hon märker att en 

soldat stirrar på henne, hon gömmer burken.  Olanna är tacksam över att hon inte kom tillsammans 90

med mrs Muokelu denna gång, nu slipper hon dela med sig av köttet. På hemvägen drömmer 

Olanna om köttstuvningen hon ska be Ugwu laga och om de engelska lunchsmörgåsarna hon ska 

äta tillsammans med Odenigbo och Baby. Fem soldater omringar henne. Olanna gråter och skriker 

åt dem att försvinna. De kommer närmare och hon inser att de kan göra vad som helst. Vrede fyller 

Olanna och hon fantiserar om hur hon dödar dem. Köttet är hennes. Hon backar men är chanslös. 

En av soldaterna tar konservburken ur hennes korg och springer sin väg. Olanna står kvar och 

gråter, för hon vet att köttet egentligen aldrig varit hennes.  91

!
På hjälpcentret bemöter hon mannen med respekt men befinner sig i en miljö där hennes vanliga 

konventioner satts ur spel. Människor tränger sig och respekterar därmed inte varandras absoluta 

människovärde. Maten delas ut utan någon betalning, vilket Olanna tycker är besvärligt.  Olanna 

hamnar i en tacksamhetsskuld hon inte är van vid och inte tycker om. Hon är van att vara 

oberoende, plötsligt är hon beroende av andras allmosor. Olannas känsla av ett vara tjuv bottnar 
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förmodligen i att hon inser att äggulan hon får är på någon annans bekostnad. Maten räcker inte till 

alla. Det strider mot Olannas principer om människovärde att någon ska specialbehandlas. Ändå 

låter hon sig specialbehandlas både vid matudelningen och på sjukhuset när Baby är sjuk och de får 

gå före kön för läkaren känner Olanna. Olanna inser att Baby behöver medicinen och att hon 

behöver maten, för att överleva. Hennes principer får lov att sättas åt sidan. När Olanna väl en gång 

ruckat på sin principer verkar det lättare att göra det igen. När de bor i rummet i Umuahia får de 

paket med förnödenheter skickade till sig. Olanna delar visserligen med sig, men inte av allt och 

inte till alla. ”Och berätta inte för grannarna vad vi har. Om någon frågar så kan du säga att en 

gammal vän har skickat böcker till din husbonde.”  Olanna ber Ugwu ljuga om deras 92

förnödenheter. Hon blir mer och mer misstänksam och selektiv med sina gåvor, hon låtsas inte höra 

när en granne ber om hjälp. Det blir svårare att upprätthålla respekten för andras lika värde. 

 Vid hennes andra besök på hjälpcentret har Olannas inställning förändrats, hon tycker inte 

längre det är problematiskt att ta emot någonting utan att betala, hon är inte längre skamsen. Inte 

heller drar hon sig för att knuffa tillbaka eller att rusa in på skolgården för att försöka komma långt 

fram i kön. Hon är som vem som helst i folkmassan och hon förvånas över det. När hon ser på 

konservburken fantiserar hon om vad de ska laga av köttet och är glad för att hon inte behöver dela 

med sig. Hon verkar inte ha några funderingar kring att hon fick köttet på någon annans bekostnad, 

hon känner sig inte som någon tjuv denna gång. Hon ser enbart framför sig hur gott det ska bli. När 

hon tänker på de engelska lunchsmörgåsarna är det Odenigbo, Baby och hon som hon ser framför 

sig ätandes dem. Inte Ugwu. Han nämns bara som kock till köttstuvningen. Det finns inga tecken på 

att Olanna denna gång anser att det är orättvist att hon får köttet, inte heller verkar hon se det som 

orättvist att Ugwu ska få mindre del av köttet än hon själv, Odenigbo och Baby. Principen om alla 

människors lika värde har luckrats upp betydligt sedan senaste besöket på hjälpcentret. Men när 

Olanna blivit av med köttkonserven börjar hon gråta därför att hon vet att köttet aldrig tillhörde 

henne. Där återkommer hon till en rättvisetanke. 
!

Olanna förstår inte hur de ska kunna bo i rummet i korridoren på huset i Umuahia. Där är smutsigt, 

trångt och fattigt. Människorna i huset lider brist på det mesta, de svälter och är sjuka.  

!
Olanna såg på henne, och hon kände sig tacksam över att Baby klarade av ännu en flytt, ännu ett nytt liv, utan 
att bli förvirrad; att hon istället lekte med sin nya vän Adanna varje dag, att hon skrek ”Ta betäckning!” och 
skrattade och gömde sig bland bananbladen för att undkomma lekens fiendeplan. Fast hon oroade sig för att 
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Baby skulle lägga sig till med Adannas breda bushdialekt, eller ådra sig någon sjukdom från de vätskefyllda 
blåsorna på Adannas armar, eller loppor från Adannas magra hund Bingo.  93

!
Olanna gläds över att Baby lyckas acklimatisera sig och finna en vän, Adanna, som hon varje dag 

leker med. Dock oroas Olanna över att Adanna ska smitta Baby, inte bara med sjukdomar utan 

också med sin bushdialekt. Att Olanna oroar sig för att Baby ska ådra sig sjukdomar är fullt 

förståeligt. Att hon oroar sig för att Baby ska lägga sig till med en bred bushdialekt påminner om 

Olannas reaktion på när Baby lekte med barnen på gården hos släktingarna innan krigets utbrott. Då 

kände Olanna skam över sin tanke att hon inte ville att Baby skulle leka med de smutsiga barnen 

samtidigt som hon lyckades bemästra sin tanke och inte agera utifrån den. Nu oroar sig Olanna inte 

för att Baby ska leka med de smutsiga barnen, det är oundvikligt, alla är smutsiga och sjuka. 

Däremot så oroar sig Olanna för att Baby ska lägga sig till med en icke önskvärd dialekt. Men nu 

uttrycker Olanna inga känslor av skam. Däremot så låter hon även denna gång bli att agera på sin 

spontana känsla, att förbjuda Baby att leka med Adanna. 

 Olanna försöker förmå Odenigbo att be deras gamle vän professor Ezeka, som har blivit 

direktoratchef, om hjälp att bli förflyttad från bemanningsdirektoratet. Odenigbo blir besviken på 

Olanna för att hon vill ta hjälp av högt uppsatta vänner, han anser att de har högre ideal än så.  94

Trots Odenigbos vägran söker Olanna upp Ezeka på direktoratet. Hans sekreterare vägrar först 

släppa in henne, men Olanna använder sin pondus och blir så småningom hämtad av Ezekas 

chaufför. Han kör henne till familjen Ezekas undangömda villa fylld med mattor, matchande 

fåtöljer, teveapparat och dockhus med docktallrikar. Professor Ezeka bor där tillsamman med sin 

hustru och åttaåriga dotter. Dottern är rundkindad med sidenband i håret. När fru Ezeka frågar vad 

Olanna vill ha att dricka svarar hon ”Ett glas kallt vatten vore gott”.   Fru Ezeka förvånas över att 95

hon inte vill ha något annat. ”Ja, vi kan ju alltid ta någonting annat efter lunch. Betjänt!”.  När 96

betjänten återvänder med vattnet förhör sig fru Ezeka om vilken frys han tog vattnet ur, den nya 

eller den gamla. Olanna tackar nej både till kaka och lunch. Hon säger att hon lovat barnen på 

gården att komma snart tillbaka för att undervisa dem. Olanna ber motvilligt Ezeka om hjälp att få 

Odenigbo förflyttad. Han låter tveksam men säger att han ska se vad han kan göra. Fru Ezeka visar 
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Olanna deras möblerade betongbunker. När Olanna kommer hem sitter Baby på gården och gråter 

över att grannarna har ätit upp sin hund.  97

!
Olanna är givetvis hungrig hemma hos familjen Ezeka, men hon säger att hon inget vill ha och att 

hon måste skynda sig tillbaka. Hon tycker att deras hus är surrealistiskt, vilket är förståeligt med 

tanke på vad hon sett och varit med om de senaste åren. Hon bor på en gård där människor svälter 

ihjäl eller äter upp sin hund medan familjen Ezeka dricker iskall Coca-cola. Olanna är där för att 

med mössan i hand be om hjälp. Hon gör dock sitt yttersta för att behålla respekten, det är därför 

hon inte vill äta det som erbjuds, hon vill inte ta emot allmosor från dem. Hon försöker visa dem, 

eller åtminstone sig själv, att människovärde inte ligger i vad någon har eller gör. 

!
Olanna efter kriget 
Vardagen börjar så sakteliga komma igång. Men mycket skiljer sig från tiden innan kriget. Olanna 

tänker ibland på ”hur fort det hade gått att ge sig av och hur lång tid det tog att komma tillbaka”.  98

Olannas bankkonton är borta, hon känner det som om någon med våld har slitit av henne kläderna 

och lämnat henne naken och frysande.  Richard och Olanna letar efter Kainene. Olanna letar 99

desperat efter tecken på att Kainene kommer tillbaka. Att hon blivit av med alla sina pengar och 

ägodelar tar hon som ett tecken på att Kainene kommer tillbaka. Det kan helt enkelt inte vara så att 

ödet tillåter henne att förlora också sin syster. Olanna, som boken igenom varit kristen och avfärdat 

dibians kraft som vidskepelse, skickar nu en get till dibian. Hon kastar fotografier av Kainene i en 

flod, hon går tre varv runt Kainenes hus, allt enligt dibians order. Ändå återvänder inte Kainene. 

Olanna undrar om hon gjort något fel. Odenigbo säger att dibian var hungrig och ville ha getkött. 

Olanna svarar ”Jag tror på allt. Jag tror på vad som helst om det får min syster att komma hem 

igen.”.  Olanna gråter och hennes sista replik i boken lyder ””Vårt folk säger att alla återföds, eller 100

hur?” sa hon. Uwa m, uwa ozo. När jag kommer tillbaka i mitt nästa liv kommer Kainene att vara 

min syster.”  101

!
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Olanna talar om ”vårt folk”. I sorgen är hon desperat och provar allt som skulle kunna få Kainene 

tillbaka, även hjälp från dibian som Kainene egentligen inte tror på. Om hon nu genom att ingå i 

”vårt folk” och anamma folktron om återfödelse kan få Kainene tillbaka så gör hon det. 

 Olanna och Odenigbo som glidit isär under kriget hittar varandra igen. Hon kan respektera 

honom när han är mer lik sig, när han fått tillbaka sin självrespekt, sin agens, när han inte längre 

sitter och dricker gin på baren hela dagen. Olanna har blivit av med sin egendom. Nu är hon inte 

längre rik och kan inte ha sin rikedom i ryggen. Hennes värde ligger nu enbart i den hon är och att 

hon är, att hon överlevt, att hon existerar. 

!
!
!
!
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Avslutning 
Jag har i min studie undersökt hur kriget påverkar människosynen hos tre av romankaraktärerna i 

En halv gul sol. Specifikt med hänseende till självrespekt och respekt för andra människor. 

 Detta har jag genomfört genom att först välja ett antal scener för var och en av de tre 

romankaraktärerna där respekt och/eller självrespekt manifesteras. För att kunna se en förändring 

över tid har jag för varje karaktär valt en scen före kriget, en eller flera under kriget och en scen 

efter kriget. Beroende på vad som är framträdande i berättelsen hos varje karaktär har respekt och 

självrespekt fått olika stort utrymme hos dem. 

 Jag har använt Jeffners teori om människosynskomponenter som bas, där grundinställning 

till andra människor i sin tur innehåller begreppet respekt. Jag har diskuterat Darwalls och 

Feinbergs respektkategorier och valt att fokusera på respekt som respekt för alla människors lika 

värde. Jag har presenterat tre kategorier av igenkännande självrespekt baserad på Kants 

grundkomponenter för människans värde. Med hjälp av dessa teorier har jag analyserat de utvalda 

romanscenerna och diskuterat olika möjliga tolkningar. 

!
Uppsatsens frågeställningen är: 

- Hur påverkar kriget romankaraktärernas människosyn? Specifikt med hänseende till självrespekt 

och respekt för andra människor. 

!
!
Resultat 
Ugwu 

Ugwu startar med ett låg dos av självrespekt, han är en tjänstepojke vars intresse är att vara till lags. 

Hans självrespekt ökar genom boken i och med att han får mer att säga till om och lär sig mer. Hans 

självrespekt är kopplad till prestation och ökar med bildning och ansvar. Ugwu berörs direkt av 

kriget relativt sent i boken, när han blir soldat. När han våldtar slås han av självförakt och 

självrespekten han byggt upp försvinner. Skrivandet ger honom så småningom självrespekten 

tillbaka. I slutet av boken, efter kriget tycker Ugwu att det är hans sak, snarare än Richards, att 

skriva om kriget. Något som var otänkbart innan kriget. Hans självrespekt har ökat markant.  

Ugwu premierar boken igenom prestation snarare än jämlikt människovärde, både vad gäller hans 

syn på sig själv och på andra. Den aspekten förändras inte. 

!
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Richard 

Richard har ett komplicerat förhållande till självrespekt. Han uppvisar låg självrespekt och 

uppträder både arrogant och underdånigt. Richard tror kriget igenom på alla människors lika värde, 

men uppför sig ofta som att han själv är mindre värd. För Richard kretsar detta före och under kriget 

mycket kring att han är vit engelsman i ett postkolonialt Nigeria och vill visa att han inte anser sig 

var förmer. Efter kriget blir frågan om hans vithet inte lika central. Han har genomlidit kriget 

tillsammans med alla andra överlevare och behöver inte bevisa något längre. Han bemöts med mer 

respekt av andra och av sig själv. Efter kriget uppvisar Richard mer självrespekt än innan, han har 

börjat inkludera sig själv i alla människors lika värde. 

!
Olanna 

Olannas människosyn handlar till stor del om alla människors lika värde, något hon innan kriget är 

mycket mån om. Dessa värderingar är något hon försöker hålla fast vid kriget igenom. Ibland 

misslyckas hon dock i praktiken. Olanna har hög självrespekt kriget igenom. Hon månar om att visa 

respekt för andra, för det hjälper henne att behålla sin självrespekt. Hon lyckas dock inte hålla uppe 

respekten för alla människors lika värde under hela kriget utan börjar göra saker som hon inte skulle 

ha gjort innan. Hon knuffar tillbaka i matkön, ljuger och gömmer mat från andra. Orättvisa 

bekommer henne mindre och mindre. Respekten för alla människors lika värde minskar. Samtidigt 

som hon i flera scener fortsätter att håller alla människors lika värde högt. Olanna uppträder 

romanen igenom kontrollerat (med några få undantag). Hon värdesätter sin agens och självkontroll 

högt. Olanna har blivit av med alla sin ekonomiska tillgångar under kriget och får vid krigets slut 

förlita sig på att hon har ett värde enbart genom att vara människa. 

!
!
Sammanfattning 
Resultatet visar att kriget påverkar de tre romankaraktärernas människosyn på olika vis. Ugwus, 

Olannas och Richards självrespekt och respekt för andra människor ser olika ut innan kriget. Kriget 

påverkar dem direkt och indirekt på olika vis men de delar alla tre upplevelser av rädsla, otrygghet, 

sorg, våld, ensamhet och död. Deras självrespekt och respekt för andra människor ser olika ut efter 

krigets slut, vissa aspekter har förändrats medan andra har bestått. En del aspekter av självrespekt 

eller respekt för andra människor har påverkats under kriget men efter kriget återgått till 

ursprungsläget. 
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Reflektion 
Krigets påverkan på människosynen är en komplex fråga. Kriget påverkar så många områden i livet 

som i sin tur påverkar individen. Vad som beror på kriget är inte alltid lätt att svara på. Människor 

hade dött ändå. Men kanske inte dödats eller svultit ihjäl. Ugwus självrespekt utveckas positivt 

långt in i kriget. Han får uppgifter, löser matproblem, undervisar, kommer Olanna väldigt nära, blir 

förälskad. Dessa handlingar är indirekt kopplade till kriget, men skulle kanske ändå skett. Ugwus 

kris kommer när han blir soldat och djupnar när han våldtar. Han dödar andra och han våldtar en 

flicka. Därmed begår han handlingar som leder till ett djupt självförakt. Dessa handlingar är direkt 

kopplade till kriget. Hur den indirekta och den direkta krigspåverkan ser ut är svår att reda ut. 

 En annan svårighet med min studie är om den är intersubjektivt prövbar. Den typen av 

problematik är svår att komma förbi när det handlar om en studie av en skönlitterär text. Som jag 

tidigare nämnt är det jag som står för tolkningarna och min bakgrund påverkar vilka tolkningar jag 

gör, vilket blir svårt för någon annan att upprepa. Jag har dock försökt vara transparent genom att 

vara tydlig med vilka teorier jag använt och hur jag gått tillväga när jag valt karaktärer och scener 

att analysera så att det ska gå att avgöra om tolkningarna jag gör är rimliga. 

!
Kriget påverkar de tre romankaraktärernas människosyn på olika vis, vad det beror på kan jag inte 

svara på utifrån denna studie. Det vore dock väldigt intressant med en sådan undersökning.  

 En annan spännande forskningsuppgift skulle vara att studera hur karaktärerna i En halv gul 

sol använder sig av litteratur som meningsskapande. Det slog mig flera gånger hur karaktärerna 

använde litteratur som trygghetsskapande och identitetsskapande, både vad gäller läsande och 

skrivande. Det skulle jag gärna veta mer om. 

!
!
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