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Magnolia Blade Mary Weston Fordham Hent PDF Meget lidt vides om den afro-amerikanske digter Mary
Weston Fordham. Hun stammede fra en forholdvis velstående fri sort familie (Den slags fandtes altså på det
tidspunkt!) Der findes ingen billeder af hende og med nogen usikkerhed kan det siges at hun levede fra 1843

til 1905. Dog vides det endvidere, at hun på forbilledlig vis opretholdt sin egen skole gennem hele den
nordamerikanske borgerkrig. Efter krigen lod hun sig ansætte som lærer hos American Missionary

Association. Hun kæmpede endvidere bravt for at genoprette Saxon School i Charleston, South Carolina. Af
hendes mangfoldige digte udkom kun en enkelt samling i 1897, Magnolia Leaves, som blev udgivet af South
Carolina Press med forord af Booker T. Washington. Hun udgives hermed for første gang på dansk. Hendes
digte er præget af det lyrisk/historiske samt død og elendig blandt børn og unge, men kærligheden har også
en plads. Hun døde i Charleston og ligger begravet på Brotherly Cemetery, men det vides ikke nøjagtigt hvor.

Hun fortjener, at kendskabet til hende udbredes.
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