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Författaren tillsammans med Marika Griehsel, reporter och programmakare

FÖRORD
Det är en lång process som ligger till grund för denna bok. Under alla år av journalistiskt grävande i arkiv och
privata samlingar har en stor mängd människor på olika sätt hjälpt till. Till var och en av er går ett stort tack.
Min fru Lena har under många år stöttat mig och kommit med många bra idéer inklusive den ursprungliga, att
göra en utställning och senare en bok.

Potchefstrooms Museum gave mig carte blanche till alla sina arkiv och samlingar och all tänkbar hjälp under
många år.
Svenska Emigrantinstitutet och Kungliga Biblioteket är jag också skyldig ett tack för all hjälp.

Från Gustav VI Adolfs Kulturfond fick Marika Griehsel och jag tidigt ett ekonomiskt stöd vilket vi var i stort
behov av. Detta första stöd gjorde det möjligt att fortsätta forskningen omkring svenskarna som utvandrat till
Sydafrika och börja arbetet med dokumentärfilmen Afrikafarama och utställningen med samma namn. Ett stort
tack till H.M. Carl XVI Gustav.

Kronobergs Läns Humanistiska Forskningsråd har givit ett produktionsstöd till boken. Detta råd har som
målsättning att stödja och stimulera humanistisk undersökning om länet och att resultatet av sådan undersökning
förs ut till en bred publik. En stor del av utvandrarna kom från Småland.

Sveriges Släktforskarförbund gillade idén med boken och bestämde sig för att publicera den.
Tack också Ted Rosvall, som redigerat boken, för din hjälp och ditt stöd.
Här är några personer jag speciellt vill nämna och uttrycka mitt tack för hjälp, råd och information.

Prof. Lekhele, Johannesburg
Ian Bennet i England
Gert van den Bergh i Potchefstroom
Alan Winquist i USA
Christer Uggla, Stockholm
Christine Drewes, Potchefstroom
Okkie de Jager, Potchefstroom
Irwin & Johnson, Kapstaden

Under alla år av forskning har många hjälpt till på
lika många olika sätt. Ett varmt tack till er alla.

Christer Blomstrand
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INLEDNING
I parken ”The Gardens” i Kapstaden började det här äventyret.
å Nationalarkivet i Kapstaden hittade jag år 1992
flera registerkort som hänvisade till dokument om
svenskar som hade bott och arbetat i Kapstaden och
Kaplandet sedan 1600-talet och fram till modem tid. I
arkiven fanns dokument på holländska, engelska och
svenska. De berättade om svenskar som hade startat
postdiligenser, fiskeriföretag, import och exportföretag,
varitlantmätare,garvare,bönder,undersökningsresande,
jägare och guld och diamantietare.
När arkivet stängde gick jag ut och promenerade
i parken The Gardens, mitt i Kapstaden. Här i
parken, som ursprungligen var det gamla Holländska
Kompaniets grönsaksträdgård, promenerade jag bland
de stora träden och de färgstarka afrikanska växterna
och funderade över vad jag hittat. Det jag hade funnit i
arkivet var någonting nytt, okänt och väldigt spännande.
Den svenska utvandringen till södra Afrika var ju
ganska okänd. Varken i Sydafrika eller Sverige hade jag
då sett till någon undersökning eller historieskrivning
omkring den svenska emigrationen till södra Afrika.
(På den tiden låg nationalarkivet i Stadsbibliotekets
gamla vackra viktorianska byggnad i kanten av parken
men några år senare flyttades arkivet till nya lokaler i
det gamla fängelset på Roeland Street.)
Utvandringen till Amerika under 1800-talet är väl
utforskad likaså har det skrivits böcker och artiklar
omkring svensk utvandring till Brasilien, Australien
och en hel del undersökning har gjorts omkring de
många svenskar som under hundratals år har utvandrat
till olika länder i Europa. Men södra Afrika var
någonting nytt. Den här eftermiddagen började jag en
journalistisk undersökning som fram till idag har hållit
på i mer än 15 år. Och det är ännu långt till slutet, om det
nu över huvud taget finns något slut på forskningen
En stor del av undersökningen gjorde jag i arkiven,
först i Kapstaden sedan i Nationalarkivet i Pretoria
och några år senare i museet i Potchefstroom och på
Potchefstrooms Universitet. Sedan följde flera svenska
arkiv och privata samlingar. Förutom Alan Winquists
avhandling ”Scandinavians and South Africa” från
1978 som är ett beundransvärt arbete och unik i sin
personhistoriska information, hittade jag då i början
av 1990-talet inget annat tryckt material.
Under det första året i Kapstaden träffade jag
bland annat Dr. Eric Axelson från Kapstadens
Universitet. Han hade gjort en omfattande akademisk
undersökning omkring tidig europeisk kolonialisering
av de portugisiska områdena i väst och Östafrika. Från
Jalmar Rudner, en boksamlare, skribent, översättare
och historiker i Kapstaden fick jag också råd och
hjälp. En uppskattning baserad på Dr. Axelssons
erfarenheter och de informationer som fanns
tillgängliga i arkiven pekar på att omkring 6- till 7.000
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svenskar har bosatt sig i Sydafrika fram till år 1902.
Idag kan alltså ca 60-70.000 sydafrikaner ha svenska
och norska familjekopplingar. Under perioden före
1900 var skandinaverna den femte största europeiska
invandrargruppen i Sydafrika. År 1902 slutade kriget
mellan engelsmän och boer i Sydafrika och en ny
form av invandring startade. De stora internationella
företagen började etablera sig på denna nya ekonomiskt
intressanta marknad.
Med den här boken ville jag berätta, på ett
journalistiskt sätt, om några av de svenskar som jag
stött på i arkiven. Men förutom arkivens torra fakta har
jag försökt, dock med en viss försiktighet, att lägga till
några egna funderingar och beskrivningar som baserar
sig på många års arbete och boende i södra Afrika. För
de som vill forska vidare har jag lagt till en omfattande
bibliografi och även de huvudsakliga källor jag har
använt. Där finns också massor av information som
jag inte fatt plats med i denna bok.
Den europeiska bosättningen i södra Afrika började
år 1652 då Holländska Ostindiska Kompaniet anlade
en bunkringsstation i Godahoppsudden, vid foten av
Taffelberget. Jan van Riebeeck och hans anställda hade
strikta order från styrelsen i Holland att inte utveckla
bosättningarna utanför den första stationens gränser.
Bunkringsstationen skulle enbart användas för att
förse de holländska handelsskeppen med proviant och
färskvatten under deras ostindieresor. Men ganska snart
bröts ny mark utanför den ursprungligt planterade häck
som markerade gränsen mellan Holländska Ostindiska
Kompaniets besittning och resten av södra Afrika.
Under 1600- och 1700-talet hade många svenskar
tagit anställning i Holländska Ostindiska Kompaniet
och sedan från 1731, även vid de Svenska Ostindiska
Kompanierna. Flera svenskar hade stannat i
Kapstaden som hade utvecklats på Taffelbergets
sluttningar. Dessa tidiga svenska immigranter var
administratörer, hantverkare, soldater och bönder,
anställda av Holländska Ostindiska Kompaniet. I
början tillät Kompaniet inga andra än egna anställda
att bosätta sig i Kaplandet, men under de följande
åren utvecklades bosättningen till ett samhälle och
Kompaniet började ge tillstånd till privatägda gårdar
och privata kommersiella företag.
Under mitten av 1800-talet startade den stora
svenska utvandringen. Mer än en miljon svenskar
lämnade Sverige under loppet av några decennier. De
flesta reste till det förlovade landet Amerika men även
till många andra länder i världen. Förutom närliggande
länder i Europa drog man iväg till Sydamerika och
Australien. Men några tusen svenskar reste också till
Sydafrika. Under den stora guldrushens dagar på 1880talet i Sydafrika, kan det, bara i den nyblivna staden

Marika Griehsel och hennes man Simon Stanford vid vägskylten söder om staden Potchefstroom vid Vaalfloden.
Skylten var upphovet till en mångårig undersökning, en dokumentärfilm, en utställning och denna bok

Johannesburg, ha funnits omkring tusentalet svenskar.
I april 1994 hade min fru och jag arbetat som
observatörer i det första demokratiska valet i Sydafrika,
mitt i det ultrakonservativa nordvästra distriktet i
TransvaaL När de tre valdagarna var över körde vi
söderut och strax efter bron över Vaalfloden fick vi se
en stor grön vägskylt med namnet Skandinawiédrif.
Vi stannade och funderade en stund och vände sedan
bilen och körde rakt tillbaka till staden Potchefstroom
som vi hade passerat ett par mil norrut. Där gick vi in
på museet och frågade om de visste något om de tidiga
svenskarna som hade bott här. Jag hade tidigare, på
arkivet i Kapstaden, läst några dokument som berättade
om en grupp svenskar som bosatt sig i Potchefstroom.
Jo, här kände man till en del om svenskarna. På
museets arkiv fanns inte bara dokument utan också
bilder. Dokumenten berättade om en Oscar Alarik
Forssman som tagit med sig ett 40-tal svenskar från
Kalmar till Vaalfloden söder om Potchefstroom år
1863, för att starta ett jordbrukssamhälle som de
kallade Skandinavia.
Sex år senare träffade jag Marika Griehsel på
föreningen Reportrar utan gränser där hon höll ett
föredrag om sitt joumalistarbete i södra Afrika.
Efter föredraget pratade vi en stund. Då berättade
Marika att hon hade upptäckt en spännande historia
om svenskar som utvandrat till Potchefstroom.
-”Forssmanska Expeditionen!” fyllde jag i. Vi
hade båda fastnat för denna märkliga utvandrargrupp
och deras öden och äventyr och beslöt oss snabbt för
att starta ett samarbete.

Jag ville göra en utställning om svenskarna som
utvandrat till Sydafrika och basera den på Forssman
och hans koloniseringsexpedition och Marika ville
göra en dokumentärfilm. Hon hade stött på skylten
Skandinawiédrif under en reportageresa i Transvaal
när hon dokumenterade de ultrakonservativa
boergruppema i Transvaal redan år 1991.
Både film och utställning kom i hög grad att handla
om just denna speciella utvandring år 1863, från Kalmar
till staden Potchefstroom i Sydafrika. Dokument och
material hade mycket att berätta omkring denna grupp
av svenskar, i huvudsak smålänningar, som gav sig av
från Kalmar till Transvaal år 1863.
Under arbetet och filmningen kom fler detaljer fram
i brev och dokument från nutida släktingar. Släktingar
till de utvandrade svenskarna hade hört talas om vårt
arbete genom artiklar i press och radio och hörde
av sig. Vi fick låna brev och foton, dagböcker och
manuskript som inte bara bekräftade stora delar av
historien som vi kände till, men som också gav oss
mycket mer detaljer och insikt i denna utvandring till
södra Afrika på 1860-talet.
Först fick vi tillgång till Anna Forssmans berättelse
om resan från Kalmar till Afrika. Anna var dotter till
Magnus Forssman och 10 år gammal under resan. På
äldre dagar skrev hon ner sin berättelse, säkerligen
med en egen dagbok från resan, som stöd för minnet.
Det var Inger-Marie Ahlström i Stockholm som lånade
ut detta unika originaldokument.
Senare ringde släktingar till Viktor Norén som
under 1860-talet var anställd som informator för
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Oscar Alarik Forssmans barn på resan och sedan ett
par år i Potchefstroom. Från Ulla Weman-Pertoft i
Katrineholm, en släkting till Viktor Norén, fick vi låna
en bunt med 4 års brevskrivande från Milda (född
Helling) och Viktor Norén till släkten i Lidköping.
Viktor och Milda gifte sig i Potchefstroom och där
föddes också sonen Gustaf. Dessa dokument och brev
var en guldgruva för undersökningen omkring de
svenska utvandrarna till Transvaal och Potchefstroom.
Svenska Emigrantinstitutet i Växjö accepte
rade mitt förslag till en utställning om denna i
huvudsak småländska utvandring och så började ett
produktionsarbete som tog mer än ett och ett halvt år.
Det största problemet var som alltid finansieringen.
Till slut hjälpte Länsutvecklingen vid Landstinget i
Kronoberg till och byggandet kunde börja. Formgivaren
Björn Ed ställde upp gratis, han var fascinerad av idén
och skapade en lay-out och uppläggning som gjorde
det stora materialet spännande, begripligt och visuellt.
Till slut öppnades utställningen Afrikafararna den
24 april 2004 på Svenska Emigrantinstitutet i Växjö
av dåvarande borgmästaren i Potchefstroom, Mr.
Timane Mampe som då också gjorde sitt första besök i
Sverige. Ett år senare flyttade utställningen till Kalmar
Läns Museum där vi lade till en hel del lokalt material
från gamla Kalmar. Från de stora fönstren på museets
första våning kunde man se ut över gamla hamnen i
Kalmar. Där nere vid kajen låg skeppet Octavia, 143
år tidigare och lastade fraktgods och emigranter.
Den 10:e augusti 1863, bogserades Octavia ut i
Kalmarsund och startade sin långa resa.
Marikas 60 minuter långa dokumentärfilm,
Afrikafararna, visades på TV2 den 8 september 2004
och sedan följde flera repriser. Den skapade ett stort
intresse och Marika fick många fina lovord.
Svenskarna som utvandrade och bosatte sig i
Sydafrika var naturligtvis varken bättre eller sämre än
kolonisterna från andra länder. Många av svenskarna
var rasister som utgick ifrån att de vita européerna var
ett naturligt herrefolk med en överlägsen civilisation
som hade full rätt att sätta sig över afrikaner och
människor med annan hudfärg. De allra flesta av de
utvandrade svenskarna hade aldrig tidigare kommit
i kontakt med afrikaner. De förutfattade idéer om
afrikaner som svenskarna hade med sig kom från
skola och samhälle i Sverige under 16-, 17- och 1800talet. Mötet mellan svenskarna och afrikanerna blev
chockartat när livsstilar och levnadsförhållanden skilde
sig så drastiskt från allt man var van vid i Sverige och
Europa. Med det stora intresse som fanns och finns i
Sverige för Afrika och i synnerhet Sydafrika är det bra
att vi ser och förstår att även vi svenskar, på gott och
ont, har varit med och format utvecklingen i Sydafrika.
Våra förfäder har varit rasister och kolonisatörer. De
har gjort sig skyldiga till samma våldsdåd och förtryck
som alla andra vita i Afrika. Men en del av dem har
också, som många andra européer i Afrika, sett längre

6

och skapat naturliga relationer och hjälpt till att bygga
upp ett nytt land.
En direkt följd av de historiska relationerna mellan
Småland och Transvaal, som kom fram i film och
utställning och Borgmästare Mampes besök i Växjö
är också det nya samarbetsprojekt som uppstått mellan
Kronobergs Län och North West Province i Sydafrika.
Det är det första samarbetsavtal som hittills gjorts
mellan ett län i Sverige och en hel provins i Sydafrika.
I denna bok finns nu några av de unika dokument
som kommit fram omkring de svenska utvandrarna. Till
dokumenten har jag också lagt mina kommentarer som
förhoppningsvis hjälper till att förstå helheten. Men
ändå, det måste understrykas, det som utställningen,
filmen och nu denna bok innehåller, är ändå bara en
liten del av ett stort och långt historiskt skeende.
Jag har valt att ge berättelserna en tidsgräns. Efter
1902 och det andra boerkrigets slut börjar en annan form
av utflyttning, emigration och bosättning i Sydafrika.
Det är nu de internationella företagen börjar etablera
sig på denna snabbt växande marknad. De svenska
bosättarna kom nu på företagens villkor och etablerade
sig som anställda med annorlunda motivationer och
förutsättningar. Det var en annan form av utflyttning
som kanske i framtiden far sin egen historieskrivning.
För den yngre generationen i Norden idag är
det kanske bara demokratiseringsprocessen och de
tidigare apartheidlagama, där den stora majoriteten av
svarta afrikaner förtrycktes av en liten vit minoritet,
som skapar bilden av Sydafrika.
Det är min förhoppning att den här boken ska lyckas
med att ge en bredare bild av Sydafrika och södra
Afrika. En bild, eller kanske snarare flera bilder, som
växer fram under berättelsernas gång. Berättelserna
om och kring de svenska utvandrarna som sedan blev
invandrare i södra Afrika. De far också själva hjälpa till
att berätta genom breven, dokumenten och bilderna.
Deras historia är svår att fånga i sin helhet. Det är från
detaljerna vi far bygga upp sammanhang och försöka
förstå vad som verkligen hände.
Den svenska utvandringen till Sydafrika från 1600talet fram till 1902 är en okänd historia som det har
skrivits mycket lite om. Förutom Alan Winquists
avhandling från 1976 ”Scandinavians and South
Africa” (Alan Winquist är amerikan vars farfar var
svensk) har Carl Gustaf Trotzig skrivit en del omkring
Forssman på 1970-talet. Han besökte Potchefstroom
år 1972. Lasse Bergh har också skrivit ”När Sverige
upptäckte Afrika” (Rabén Prisma 1997, Stockholm).
Den svenska utvandringen till Sydafrika är
fortfarande en okänd historia. Förhoppningsvis kan
denna bok ge inspiration till en bredare forskning och
framför allt hoppas jag att de som har brev, foton och
annan information om de tidiga svenskarna i södra
Afrika före 1902 letar i byrålådor och på vindarna. Det
är från dagböcker, brev och bilder som vi kan bygga
upp en bredare kunskap och historieskrivning.

är och hur lätt skrämda de blir av skotten från bössor
och gevär.
Detta är titelbladet av denna, den första svenska
resebeskrivningen med fantasifulla betraktelser
över befolkningen och djuren på Kaphalvön med en
översättning till en modernare stiltyp.
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Den första resebeskrivningen från fjärran länder på
svenska språket gavs ut av Pehr Brahe år 1667. Här
finns en mycket tidig och ganska fantasifull beskrivning
av Taffelbukten vid nuvarande Kapstaden från år 1656.

En kort Beskrivning uppå Trenne Resor och
Perigrationer samt Konungariket Japan:
Beskrives en Resa som genom Asia, Africa och
många andra hedniska Konungariken/ samt öar/ med
Flit är förrättat av
Nils Matson Kiöping/ Kungl: Majestäts före detta
Skeppslöjtnant.
Bilden från KungL Bibliotekets original av boken.

En kort Beskrivning uppå Trenne Resor och
Peregrinationer samt Konungariket Japan

Beskrives en Resa som genom Asia, Africa och
många andra Hedniska Konungariken samt öar. Med
flit är förrättat av Nils Mathson Kiöping, Kungl. Majt:
s före detta Skepps Lieutenant.
Förställes det stora och mäktiga Konungariket
Japan, samt dess Innevånares Handel och Vandel

Nils Mathieson Kiöping
Den första svensken vi känner till som har beskrivit
Kaplandet är Nils Mathieson Kiöping. Han passerade
Kaplandet redan år 1647 som flaggstyrman på ett av
Holländska Ostindiska Kompaniets fartyg, på väg
till Indonesien, Kina och Japan. År 1656, kom han
tillbaka och skrev senare en beskrivning av landet och
den urbefolkningen som han mötte.
Peer Brahe d.y. lät publicera berättelsen år 1667.
Den innefattar även den vidare resan till Japan. I
boken finns också en text av Olof Erickson Willman,
Kungl. Skeppskapten. Boken är tryckt på Wisingsborg
på Visingsö i Vättern av Brahes boktryckare Johann
Kankel. Det är den första beskrivning av främmande
länder som tryckts på svenska. I inledningen sägs
också att många reseberättelser utgivits på ”främmande
tungomål” och det vore ”godt och tiänligit” att ha
någon beskrivning på svenska.
Nils Mathieson Kiöping var född 1621 och bodde
som ung i Köping. Fadern var en prost vid namn
Mattias Nicolai Thunaemontanus. Nils Mathieson
fick anställning som flaggstyrman på Holländska
Ostindiska Kompaniet (VOC-Verenigde Oostindische
Compagnie) år 1647 och stannade där fram till 1656.
Nils Mathiesons beskrivning av de ”hottentotter”
han möter (khoikhoi, ett boskapsägande San-folk)
är tidstypiskt för européernas inställning till de vilda
naturfolken. Han förfasar sig över bristen på kläder
och därmed anständighet, hur fula och barbariska de

Beskrives en Resa till Ostindien och Kina och Japan,
gjord och beskriven av Olof Ericson Willman, Kungl
Majt:s Skepps Kapten Utföres en Resa ifrån Moskva
till Kina genom Mongul och Catanjia över Strömmen
Obij, förrättad av en Rysk Gesant som till den store
Tartaren---------- Den goda Läsaren till Nytta, Lust
och Tjänst, uti denna lilla Bok författad och

Tryckt på Wisingsborgh, av Hans Hög Grefl: Nådes
Riddare och Drossens egen Boktryckare--------Johan Rankel, Anno 1667.
Gunstige Läsare, Det haver alltid varit beröm värt
att man genom Resor till Sjöss och Land haver skaffat
sig förfarenhet uti åtskillige Folks och Landskapers
Natur och Egenskaper. Emedan igenom sådant icke
allenast de Resande själva hava gjort sig stort Gagn
utan och andre hava av dess förvärvade kunskap kunnat
hämta god Frukt till månge allmänne nyttigheters
uppfinnande och befordran. Men som icke alles
Legenhet tillåta sådane Resor att förrätta, särdeles till
de Orter som långt aflägsne och måsta besväret och
Faran är underskattade. Då äre slika Böcker vilka
andras resor hava beskrivit i dess ställe blefne högt
afhållna och verderade.
Serdeles finner man nu på en Tid åtskillige Berättelser
uti Tryck utgångne om de Landskaper uti Afrika, Asia,
China, Japan och de öar söder omkring som genom
den Engelske och Holländske samt någre fleres Sjöfart
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icke länge sedan hava begynnt att göras namnkunnige
och nogare bekännte. Men efter desamme äre alla af
Fremmande och uti deres Tungomål upplagte Och det
likväl skulle vara godt och tjänligt att man hade någon
sådan Beskrivning på Svenska. Så är det lyckeligen
hänt att någre af våre Infödde hava nyligen hafft
Lägenhet till desse ovanberörde Länder.och samma
deras Resor sedan skrifteligen författa. Vilka jag
och tvenne stycken haver överkommit och såsom
förmedelst Den Högbome Greves och Herres Herr Peer
Brahes, Greves till Wisingsborgh, Friherre till Cajana
(Tajana), Herres till Ridboholm, Lindholm, Brahelinna
och Bogesundh, etc. Sveriges Rikes Råds och Droset
samt Lagmans över Westmanneland, Bergslage och
Dalame, Min nådige Greves och Herres Nitälskan jag
vid dess förnämliga Schola här uppå Visingsö till en
Boktryckare är beställt bliven. Så haver jag nu med
hans Höggrevliga Nådes Lov och Samtycke och lika
som ett Prov av mitt Tryckeri densamma velat pränta
och också låta, havandes den goda tillförsikten till
var och en som denna Bok läsandes varder att de mitt
välmente Uppsåt till dess bästa uttyda och sig behaga
låta Till dess de med något förnämligare Arbete
kunna [will Guds] frambättre att mig betjänte bliva .
Uti vilken
förtröstan jag den gunstige Läraren uti Guds
mildaste Beskydd troligen befäster.
[ - ] Wisingsborg, Anno 1667.

Nils Mathsons Resas korta Beskrivning.
Anno 1647 seglade jag ifrån Holland igenom
Sundet mellan Frankrike, England och Holland och
den Spanska Sjön gåendes Kanarie Öama förbi. Vilka
höra Konungen av Hispanien till belägna uti Afrika
rätt under [tembna] Dag och Natt strecket och äro
allom väl betjänte. När vi kommo uti store Westerhavet
blevo vi av någre Sjöfarare jagade utur vår [Reedh]
och måste gå in uppå Guinee sidan. Ankommo altså
vid Kapo de Wärde i förre Tider kallat Hesperides om
vilket Ovidius skriver.
Invåname heta Kaffers ett mindert stort Folk och
grymt till anseendet. De kommo till oss där vi hemtade
Vatten i stor myckenhet. Alle hade Pilar och Bågar med
sig och bragte oss överflödige Boskap och Citroner
begärandes Järn igen i synnerhet Knivar. De gingo
och hel nakne inte skylandes någon lem och ehuru
väl de voro helsvarta så hade de likaväl blå och röda
Strimmor runt om kroppen vilka de hade uppskurit
med Knivar och sedan inslagit och låtit ingrodt sedan
farga. Deras Kvinnfolk voro mycket oförskämde. Ja
en födde barn i alles våras ögon och ingen var som
hjälpte henne. Ej heller såg man att hon skulle giva
sig det ringaste för någon [Werd] utan det var uti en
handvändning så beställt. Strax stod hon lika frisk upp
tog Fostret på Armen bar det till Sjön och tvättade

8

det kom sedan strax tillbaka igen med sitt Foster på
Ryggen bundit bärande med sig en hop Citroner uti en
korg sammanflätat av gröna Blad.
Ibland andra som besökte oss en stor hög ung Man
han hade sina Pilar och Bågar i Handen omgjordat
med en Rem uppå vilken han uti en Skjida hade
hängandes 6 stora Knivar. Denne talade ferdigt
Holländska sade sig hava varit uti Holland i synnerhet
Amsterdam Rotterdam Delft Haag etc. Han talade
och hårt till och befallte att vi skulle packa oss tädan
ty de ville intet lida oss uppå sitt Land. Här kunde
jag intet märka några Odjur ej heller vad uti Landet
var att hemta emedan jag ingen fann med vilken jag
tala kunde. Dock kunde man derav förnimma att der
skulle vara skadeliga Kreatur emedan de hade hängt
sina Barn insvepte inuti Korgar av blad gjorde högt
upp i Trän.
Några Klippor som kallas Öppna Ögonen. Det är
en hop blinda Klippor vilka ligga emellan Kapo de
Wärde och Kapo de Bon Esperanse. Det är en udde av
gott Hopp till Resans fullbordan sträcka sig wid pass
60 mil uti Sjön för vilka alla Sjömän sig högeligen
frukta och noga akta att de der uppå icke bliva drivna
med strömmen. Ty om de råda falla der in uppå så är
det ingen Utkomst utan alle måste där bliva.
När man nu dem förbi går haver så må man sedan
intet frukta för några blinda klippor uti det Ethiopiske
eller Österländske Havet. [Upfarelsens] holmen
eller [Affensjö] ön är en Ö vid pass 4 mil i rund utan
innebyggare. Här är intet annat bland Stenarna och
Sanden att finna än en stor Myckenhet av Sköldpaddor
och stora Fiskmåsar vilka låta taga sig med Händerna
och vore intet Stygga. Sköldpaddorna äro der meste
store, ja så att vi stode 5 personer uppå en, hon gick
dock ändock med oss vart hon ville. Vi samlade en
stor myckenhet av deras Ägg dem de hava grävit
ned uti Sanden och Solen sedan vårdar uti Unger.
Deras Ägg äro helt runda med en tunn hinna uppå
såsom (Vindägg] De äro och mesta terra uti sig själva
så att enär de äro kokade måste man steka dem uti
Olja. Hon haver tvenne hjärtan uti sig och deras Kött
smakar mäkta ljuvligt. Kunna och så leva uti 6 eller 7
veckors tid utan Mat allenast de fingo Vatten vilket vi
uppå Skeppet prövade och derav hade en lång tid vår
dagliga Förfriskning. Desse när de komma på Ryggen
kunna de intet vända sig om utan måste ligga och
svälta ihjäl.
Sankta Helena är en Ö av 8 eller 9 Mil i runden en
Bergaktig ort kan väl finnas enär klart år 30. Mitt ute
Sjön denne haver varit alltid obebygd Men nu för 4
eller 5 år sedan befatter med Folk av de Engelske vilke
där hava uppkastat 3 Skansar. Jorden är av Naturen så
skön att hon igenom ringa Bruk bär överflödig Frukt
som Kål, Salat, Persilja, Morötter Pomponer Meloner
etc. Allt vad man der sår växer strax. Allenast man
måste väl stänga därom för vilda Svin och Bockar som
där uti överflöd äro.

Uppå Bergen hava de [Spanter] som der hava
legat och förfriskat sig planterat Pomerans Citron
och Lemonad träd vilka allt frodigt bär Frukt. Och
ingen som tillförne dit kom tog något till Spis
av Landet utan han planterade icke annat igen i
samma stället andre efterkommande [Steep] till
Nytto i synnerhet Portugiser och Engelske. Men
Holländaren tog icke allenast så mycket som han
behövde utan och torde väl riva neder Stängslet
om det som var planeterat för den skuld det som
kvarlemnat var blev av Svinen förtärt sedan de voro
bortreste. Svin och Bockar haver der tillförne varit i
största myckenhet ja så [spake] at de hava låtit taga
sig med händerna. Men Anno 1656 å den Tiden
jag där var voro de mesta skygga för Folket så att
de somder tillförne varit hafna sig der högeligen
förhindrade. Men när vi omsider gingo emellan
Bergen uti de ljuvelige Dalar och Skogar funno vi
der många vilda Hundar löpandes vilka stor skada
hafna gjorde uppå desse ovanbemälte Kreatur.
Desse Hundar äro således uppå Landet kommne
Nemligen en Hollands Skeppare kommandes med
[Steep} tillbaka från Java sökte denne S. Helena om
Förfriskning. Men när han bortresa skulle och så
mycket bekommit som han hade behov släpte han
där viljandes en stor [Tåfva] (hund/tik) som var med
valpar vilken sedan uppå landet ynglat havervar
igenom Kreaturen icke allenast skygge blivit utan
och hundarna av dem hava haft sitt uppehälle. En
Holländares Osed och Oart är detta att allt evad som
länder androm i synnerhet Portugiser och Engelske
vilka själve hava uppfunnit denna Platsen och der
med sine Händer Landet planterat. Svin och Bockar
infört till att förökas icke allenast sig utan allom
nödträngom Sjöfarandom till nytta det söker han
utdöda och förderva oanset sig till ingen Fördel.
Detta är och ett mäkta sundt Land ja så att mången
som uppå Skeppen lågo helt för Döden enär de
kommo till Lands och der hade legat uti Gräset
kommo sig åter till och bliva friske. Det är för några
år sedan under ovanbemält S. Helena förgängit ett
Spanskt Skepp och folk bärgat sig där uppå Landet
sedan der varit uti ett År för än de hava blivit
tådan hämtade. De hava bekänt som deras Dagbok
förmålar att ingen av deras Folk (800) Manstarkt
skulle så länge de där vore hava någensin känt
sig den ringaste huvudvärk mycket mindre andra
Krämpor ej heller hafft der någon Dödan. De hava
der och uppbyggt ett litet Capell men Holländaren
rifuit det neder. Uppå denne Ön finns inga skadeliga
eller förgiftige Djur ja icke en Mygga eller Fluga.
Om nattetid bliver man alltid frestader av Spökeri
vilka sig uppenbarligen vid Elden låta se och
göra dock ingen Skada. Av de höga Bergen faller
det skönaste rinnande Vatten som en människa
någonsin i Werlden kan bekomma. Allehanda Fisk
finnes här vilken lätteligen kan fångas uti alltsom

största överflöd så att det intet står att beskriva, både
stora och små av åtskillige slag, ja med en krokot
Spjut utan något Bete eller Metkrok kan man fånga
dem. Vi bekommo så mycket att vi inte förmådde
salta allt. I synnerhet är där ett slags Makrill vilken
när någon Människa den äter så bliver han strax
betagen med en Fråssjuka eller Skälva och bliver
röd om hela Kroppen som ett Blod. Men det förgår
åter strax igen.
Den yttersta Udden uti Sjön utav Africa som eljest
kallas Kapo de bon Esperanso är en udde eller ett
Nääs 35 Grader Söder om (iembnan) Dag och Natt
strecket uthi Konungariket Monomotapa och är det
fasta landet. Dess innevånare är medelmåttigt stort
Folk och så barbariskt att det intet står till beskrifna.
De löpa hel nakne havandes intet mer uppå sitt Lif
än en Räffwerrumpa för sin Skamlighet hängandes.
Men Kvinnspersonerna intet. De äro rätt svarta
Och ehuru väl att deras Jordmån gjäma låter så och
plantera sig, likaväl arbeta de det inte. Sköta ej heller
om någon Lära, Överhet, Regementsstånd, Handel,
Hantverk eller det ringaste Näringsmedel utan värre
än oskälige Kreatur uppsöka As och obekvämlig
Föda. I synnerhet döda och ruttna Fiskar i Sjöstranden
dem de strax uppäta. Hava och ingen Hus eller Kulor.
Och ehuru väl de hava mycken skön Boskap, likaväl
skola de aldrig något därav slakta utan enär något
Kreatur är blivet själv dött så äta de det upp med Hull
och Hår. Enär någon Kristen som Holländare eller
Engländare dit kommer måste de grannt akta sig att
de intet skjuta något Skott varken med Musköt eller
något Stycke så framt de ville hava något Gott utav
dem, eljest så löpa de uti Bergen med sin Boskap där
ingen kan finna dem. Och enär man nu vill någon
Boskap av dem köpa så äska de ingen penningar,
om man vill giva dem så stort stycke Guld eller
Silver som Kon är stor till kan man henne och intet
bekomma utan allenast ett stycke Tobak eller och
grov Mässingstråd så lång som Kon är med svans,
rumpa och hela Kroppen, varutaf de göra sig Ringar
om Armarna och Fotterna. Dock betinga de snart att
de själva skola fa behålla Inälvorna vilka enär de
bekomma, låta de Orenligheten litet löpa derav och
strax äta dem råa upp. Vad de ej orka förtära det binda
de om sina Armar och Ben till dess de bliva hungriga
igen. Och enär de intet hava till att äta, löpa de som
tomma Hundar kring Stranden och söka efter Muslor
Ostron och död Fisk. Dessförutan komma de om Bord
med Struts ägg och Fjädrar samt små Sköldpaddor
intet begärandes annat än Tobak.
Anno 1656 låg jag der uti. [ Wekors?] tid uppå
ett Hollands Skepp i en Vik i Taffel[banjet]. Ibland
annat som i Sjön lät sig se såge vi en Valfisk och en
Svärdfisk fäkta där så Svärdfisken fick överhanden
och hade skurit upp Buken uppå Valenvartigenom
han kom Död i Landdrivandes, Tillkommo där
en stor Myckenhet av Invånarna (vilka ock bliva
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kallade Hottentotter, de där på en fjärdedels timma
åte honom slett upp. Denne Fisk var 35 famnar lång,
Svärdfisken kunde ungefär vara 9 eller 10 Alnar
lång, intet mycket tjock, vid pass halvannan Aln.
Han är trekantig och haver 4 Fenor mer än annan
Fisk. Uppå Näsan har han Svärdet vid pass en god
Aln lång och en Hand bred med stora skarpa taggar
på bägge Sidor besatt, även som
Vargetänder med vilken han går under Valen
och skär upp Buken på honom. Desse Innevånare
äro mäkta snälla Löpare så att en väl kan taga
upp en Hjort i längden uti Loppet. Där till ock så
mäkta vissa att kasta med stenar så att de må kunna
träffa en Fluga. De låta sig icke heller skrämmas
med någon Värja ty den kunna de undlöpa. Men
med en Pistol, om skönt han är oladdad kan man
förfara Tusenden. Det sägas att desse Hottentottar
skola vara Människoätare, men det finnes uti ingen
Sanning, Ty vi begrovo der många Döda vilka väl
fingo ligga för dem till Frid och orörde. Mer, enär
en Kvinnsperson skall hålla sig till en Man så måste
hon låta hugga av sig den främste leden uppå vänstre
Handens lille finger. Nattetid samlas tilsammans
såväl Män som Kvinnor över några hundraden där de
runt omkring en Eld dansa och klappar händerna för
skadeliga Vilddjur som Lejon och TigersDjur vilka
här finnas i stor Myckenhet. Där äro och mycket
av Strutsar dem Innevånarna mäkta artigt veta att
fånga. Elefantmästare eller Rinoceros är Elefantens
Arvefiende finnes så på denna Orten. Detta Kreatur
är ungefar halfander Aln högt och tre Alnar lång, så
skapat som en Elefant bärandes ett Hom framåm på
Näsan vilket han slipar emot Stenar enär han går i
Kamp med Elefanten och haver en snabel som en
annan Elefant vilken går under Hornet. Och ehuru
väl de som honom aldrig sett hava i synnerhet
Målare afmålat honom med Sköldar på Ryggen
och över Livet, så fara de dock mycket villa ty
hans hud är icke allenast uti sig själv tjock och slät
utan ligger i Fällar var uppå annan. Fäll utanpå Fäll
ifrån Huvudet in till Rumpan så att den starkaste
Karl intet kan hugga igenom hans Hud med någon
Värja om skönt hon vore aldrig så skarp. Uppå detta
Kreaturet finns ingen Ting som icke är tjänligt uti
Läkedom, såväl hans Träck som annat. Hans Blod
har jag uppå Java sett säljas för en Riksdaler Lodet.
Han är av Aske Färgo dock litet svartaktigare.
Denne stora Udde kan man se 8 eller 9. [Intill uti
Sjön, vilken består uti tvenne höga Bergh. Det ena
kallas Taffelberget, vilket är hel slät, även som ett
Bord. Det andra är Lejonberget, av Orsak att det är
så likt ett Lejon både med Huvud, Rygg och Rumpa,
ben och Klor, liggandes på Buken havandes på sitt
Huvud en Krona. Uti detta Berget eller Inviken
det vi lågo med Skeppen, låto esomoftast sig se
allehanda Sjödjur som Sjöhästar, Sjökor vilka uti
allt vore som andra Hästar och Kor undantagandes
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att de hade intet Hår och deras Fötter som[ Sfale ]
eller Gåsefötter men Hästen hade Man som en annan
Häst men nedan som en Fisk. Kon gick uppå Landet
att äta och blev av våra ihjälslagen. Här funnos och
Sjöhundar, Sjökattor, Sjöråttor etc. Uti en Summa
intet Kreatur finns på Jorden som ju icke haver sin
Liknelse uti sjön. Här faller och överflödigt Fisk i
synnerhet enär Valfisken driver dem in uti Inviken,
enär högt Vatten är, dem han så uppäter. Undertiden
händer det sig att han går för högt upp och Vattnet
faller ifrån honom så måste han fastna der kvar och
bliva Innevånarna till Rovs. Uti dessa Bergen är stor
liknelse att här skall finnas sjön Malm. Men för Ved
och Skoglösa kunna de slätt intet uträtta.

De Sweedse Vlag
Krogen ”Svenska flaggan”
nder 17- och 1800-talet kom allt fler européer
till
Kapstaden.
Holländska
Ostindiska
Kompaniets bunkringsstation växte snabbt. Det som
ursprungligen bara var några enkla hus och lador
började nu se ut som ett samhälle. Många sjömän
hoppade av sina fartyg eller blev permitterade och
stannade kvar på Godahoppsudden. Klimatet var bra
och jorden bördig. Klart och friskt vatten rann ner
för Taffelberget i flera åar och strömmar. Kompaniet
hade brist på arbetskraft och började importera
arbetare. De fraktades till Kaplandet, mer eller
mindre frivilligt, från de holländska besittningarna
i Indonesien.
Kapstaden blev en verkligt internationell stad
där en mängd olika språk talades på gator och torg.
Sjömännen kallade Kapstaden ”The Tavem of the
Seas” (oceanernas taverna). En mängd olika krogar
växte upp. För att locka till sig kunder kallades
krogama ofta med namn som kunde kopplas till något
visst europeiskt land. Där kunde landsmän träffas och
umgås. Krogama eller tavernorna hade namn som
Den Wurtenburgska Flaggan, Den Franska Kasernen,
Det Blåa Ankaret, Kungen av Preussen, Enhörningen,
Kejsarens Krona och Sista Styvem. Tavernorna
blev informationscentraler där de senaste nyheterna
ventilerades och där en nyligen anländ resenär kunde
fa hjälp från landsmän med råd för boende och arbete
eller hjälp att resa vidare i Kaplandet.
Från 1795 vet vi att krogen ”De Sweedse Vlag” (den
svenska flaggan) låg på Graave Straat (idag Parliament
Street). Ägare var Christiaan Bam och hans fru
Anna Höijer. Christiaan sägs komma från Schleswig
men det finns ingen information om varifrån Anna
Höijer kommer. På nationalarkivet finns en ansökan
(godkänd), från 1795, att fa sälja öl och vin på De
Sweedse Vlag. Hit kom säkert de flesta svenskar som
under slutet av 1700- och början av 1800-talet på ett
eller annat sätt kom till Kapstaden.

U

Jakob Letterstedt och Anders Ohlsson.
venskar som rest i södra Afrika under de senaste
åren fram till 2002 har säkert lagt märke till att
det fanns ett öl som helt enkelt hette ”Ohlsson.” Det
kom till för många år sedan som ett minne över Anders
Ohlsson som hade ett stort bryggeri i Kapstaden.
Under mitten av 1900-talet gjordes en samman
slagning av Ohlssons Cape Brewery och ett stort
bryggeri i Transvaal. Resultatet blev South African
Breweries som idag kallas SAB eller SAB-Miller
efter att den senare bryggerijätten Miller kommit
med i koncernen. Detta är idag ett av världens största
bryggerier.
Anders Ohlsson köpte år 1888 ett kapstadsbryggeri
från Jacob Letterstedts dotter Corinne som var gift
med en fransk adelsman Loppin de Montmort.
Anders Ohlsson kallade sitt moderniserade bryggeri
för Anneberg, kanske efter Anneberg utanför Malmö
där han växte upp. Ohlsson reste till Kapstaden år
1864 tillsammans med Carl Wilhelm Borgström (född
27/9, 1838) från Oxie Prosteri i Malmö.
Det var skildringarna av jakt och äventyr som
skapade intresset att jaga och göra affärer på export
och import i södra Afrika som lockade flera svenskar
under 1800-talet.
Anders Ohlsson och Borgström jagade en del själva
men köpte mest strutsfjädrar och elfenben från jägare
och handelsmän i Sydafrika, Namibia och Botswana
som skickades hem till Europa. Ohlsson och Borgström
tjänade också ganska ordentligt med pengar på detta.
Men Borgström som också hade gjort ett försök att
gräva diamanter vid Kimberly fick en svår feber
(antagligen malaria) som han fick dras med under flera
år. Han åkte i slutet av 1880-talet tillbaka till Sverige
och bosatte sig i Kristianstad där han levde på räntor
från den förmögenhet han gjort sig i Sydafrika.
Anders Ohlsson stannade dock kvar i Kaplandet.
Det bryggeri som han köpt av Jacob Letterstedts
efterlämnade dotter, byggdes upp i stor skala och
moderniserades med den senaste europeiska tekniken.
Bryggeriet gick mycket bra och företagets öl såldes
över hela Sydafrika. Det fanns en stor marknad för
gott öl, inte minst bland guldgrävare i Johannesburg
och diamantletare i Kimberly.
Ohlsson blev så småningom politiker och är
faktiskt ansvarig för att den antilop som man idag
ofta ser på Kaphalvöns reservat, fortfarande finns
kvar. Under sekelskiftet höll Bontebocken på att dö
ut på grund av en okontrollerad jakt. Bontebocken är
specifik för just detta område i Kap. Anders Ohlsson
samlade in de sista 20-30 exemplaren av antilopen
och släppte ut dem på sin gård som låg mellan
Kapstaden och staden Hermanus. Där fick stammen
leva i fred och utvecklades under många år tills de
kunde återföras i flera hundratal till Kaphalvön där
de nu är fridlysta.

S

Anders Ohlsson blev politiker i Kapstaden och även
ganska rund om magen. Han var ett tacksamt objekt
för tidningarnas tecknare

Jacob Letterstedt kom till Kapstaden redan år 1820.
Han hade rymt från Sverige med polisen i hälarna
då han gjort av med det kapital han hade lånat för
att driva ett brännvinsbränneri på Överjärva Gård i
Solna. I sin levnadsbeskrivning berättar han att han
gjort några okloka affärer och insåg att han aldrig
skulle kunna återbetala det kapital han lånat genom att
arbeta som anställd även om någon skulle ha erbjudit
honom arbete. Den enda möjligheten var att rymma
och hoppas på möjlighet att tjäna större pengar i något
annat land.
En länsman från Enköping berättade för rätten
i Stockholm att Jacob hade ”synts i Enköping
ridande på en egen häst”. Jacob var säkerligen
förtvivlad och red mot ett okändt mål utanför
Sverige. Föräldrar och syskon bodde kvar i Mjölby
och Vallerstad där han var född. På flykten genom
Sverige vågade han inte stanna i Mjölby, inte ens
för att säga adjö.
Under resan ändrade han också sitt efternamn
genom att ändra några bokstäver. Lallerstedt som
var hans ursprungliga namn, blev Letterstedt. I
London kom han med i den engelska utvandringen
till Kaplandet år 1820 och väl där arbetade han
som bokhållare hos en vingrossist. Efter några
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står kvar idag i Newlands utanför Kapstaden och är
restaurerad av Kapstadens Historiska Förening. På
ytterväggen sitter en stenplatta med texten ”Byggd av
Jacob Letterstedt år 1840”.
Jacob Letterstedt blev med åren mycket välbärgad
genom handel mellan Sverige och Kaplandet, sin
kvarn och bryggeriet. När hans första fru, Maria,
dog på 1840-talet gifte han om sig med en yngre
engelska, Lydia. På ålderns höst reste Jacob
tillbaka till Europa med Lydia och dottern Corinne.
Jacob Letterstedt dog i Paris år 1862. Han hade
testamenterat en stor summa pengar till Kungl.
Vetenskapsakademien och hänger där i ett pampigt
porträtt i stora plenisalen.
Letterstedt hyrde huset Nr. 1, Avenue de 1 ’ Imperatrice
i Paris under de sista två åren av sitt liv. Under slutet av
1800-talet bytte denna gata namn och kallades i stället
Avenue Foch. Huset där Jacob Letterstedt tillbringade
sina sista år med familjen ligger kvar idag vid Place
Etoile i höman av Avenue Foch, med fin utsikt över
Triumfbågen.
Den Letterstedska Föreningen, som startades enligt
direktiv i Letterstedts testamente, är fortfarande
livaktig. Föreningen ger ut Nordisk Tidskrift för
Vetenskap, Konst och Industri och delar ut stipendier
för främst undersökning och utlandsstudier baserat på
nordiskt samarbete, från räntor av Jacob Letterstedts
kapital.

I Paris togs ett porträtt av Jacob Letterstedt
och hans dotter av de kejserliga hovfotograferna
Mayer & Pierson som hade sin ateljé på Boulevard
des Capucines 3, i Paris. Bilden är tagen 1860.
Bilden tillhör Mme A.B. Rouqui i södra Frankrike.
Hon är barnbarns barn till Jacob Letterstedt.

år träffade han en änka, Maria Bernhardina
Dreyer och de gifte sig. Jacob Letterstedt blev då
hemmansägare med en större gård i Rondebosch ett
par mil utanför Kapstaden som Maria Dreyer ärvt
efter en tidigare man. Här på gården utvecklade
han dels ett bryggeri som hade legat i träda dels
också en mjölkvarn som han utvecklade och
förbättrade.
År 1837, efter sjutton år i Kap återvände han
till Sverige, träffade sin mor som fortfarande var i
livet och alla syskon. Skulderna i Sverige hade han
tidigare kunnat betala genom sin bror. Affärerna
i Kap hade gått bra och han var nu ganska
välbärgad . I Sverige fick han träffa den kungliga
familjen och kronprinsessan Josephine på slottet
i Stockholm genom Anders Retzius, ledamot av
Kungliga Vetenskapsakademien som han träffat i
Stockholm.
När Jacob nu återvände till Kap byggde han en
ny kvarn som han kallade The Josephine Mill. Den
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Öletikett från 1890-talet i Kapstaden.
Anders Ohlsson kallade sitt moderniserade bryggeri
för Anneberg. Förmodligen efter samhället Anneberg
utanför Malmö där han hade tillbringat sin ungdom.
Bilderna kommerfrån Sydafrikanska Nationalarkivets
Bildavdelning i Kapstaden.

Vita kolonialister och svarta afrikaner.

detta fortsatte det under många år i avlägsna byar och
småstäder.
Under 1860 och -70 talet arbetade tiotusentals svarta
en växande befolkningen i Transvaal behövde
under fruktansvärt dåliga förhållanden i Kimberly där
importera allt tänkbart material och alla möjliga
produkter för att bygga städer, starta industrier man upptäckt diamanter. Det som skulle bli världens
största handgrävda grop hade startats. Diamantrushen
och utveckla lantgårdar i den nya Sydafrikanska
följdes av guldrushen då guldgruvorna också slukade
Republiken. Någon egentlig producerande industri
tiotusentals
arbetare, de allra flesta svarta.
hade under 1800-talet inte kommit igång i landet.
I kölvattnet till industrialismen och gruvdriften
I mitten av 1860-talet upptäcktes diamanter vid du
följde också en ökad polarisering mellan rika och
Toits pan, söder om Vaalfloden och en stad växte upp
fattiga och mellan vita och svarta och alla olika
på några månader. Namnet ändrades efter några år till
schatteringar där emellan.
Kimberly. Allt som behövdes för att hålla tusentalet
Under 1800-talet fanns inte apartheid som begrepp
diamantgrävareigångskullefraktasfrånKapstadeneller
eller lag i Sydafrika.
hamnarna på östkusten till Potchefstroom i Transvaal
Det fanns en stor klasskillnad mellan rika och
som utvecklades till ett stort handelscentrum.
fattiga och mellan svarta och vita. Men det hände att
Hela tiden gick oxvagnar i hård trafik mellan
vita gifte sig med svarta och tvärtom. Afrikaner ägde
Durban, Delagoa Bay och Transvaal. På festerna och
företag och fastigheter och de urbana afrikaner som
balerna i Potchefstroom visade de välbärgade 1800var utbildade och framför allt tjänade gott om pengar
tals-damema upp det senaste Parisermodet, stora yviga
var ofta också socialt accepterade.
parisiska hattar och långa franska aftonkreationer.
Innan det stora Mount Nelson hotellet i Kapstaden
Några av dessa damer är förevigade på fotografen
fanns var Hotel d’Europe ett av de mer berömda i
d’Astre’s fotografiska glasplåtar längre fram i boken.
staden. Hotellet låg vid nr 1, Plein Street och öppnade
Hos handelseliten, Forssmans, Landsbergs, Schikdörrarna för första gången år 1861. Ägaren av Hotel
kerling och många andra av stadens honoratiores
d’Europe var en frigiven slav som hette Lawrence
var det baler och soiréer på kvällarna. Man dansade,
spelade, sjöng och gjorde affärer.
Kannemeyer. Det var på den tiden vanligt att slavar fick
engelska eller holländska namn av sina husbönder.
Afrikanerna levde ett helt annat liv. De flesta bodde
fortfarande kvar ute på landet i traditionella afrikanska
Kannemeyer annonserade i tidningen The Cape
byar. De vita européerna stakade ut gränser för sina
Argus, att de ämnade ” med all den förmåga som stod
gårdar och förbjöd sedan afrikanerna att låta sina djur
till buds” samt att ”all tänkbar energi” skulle läggas
beta inom det som de kallade sin mark. För afrikanerna
ned för att skapa en ”delaktighet av publikens gunst”.
var detta obegripligt. Afrikanerna såg över huvudtaget
Därunder stod ”OBS. Billiard och Badmöjligheter
inte på land som någonting man kunde äga. Land
finns inom hotellets väggar”. Några år senare, år
var lika självklart till för alla som luften och vattnet.
1867, såldes hotellet och namnet ändrades till Royal
Savannen var viktig som betesmark för boskapen och
Hotel för att hedra och välkomna Prins Alfred till
jakten. Marken och de vilda djuren tillhörde ingen och
Sydafrika. Hotellet sålde då fatöl för 6 d. (pence) och
alla enligt den afrikanska traditionella lagen.
Amerikanska Drinkar.
Kolonialisterna hade en helt annan uppfattning.
I reseskildringar från 1800-talet och i äldre texter
I Sydafrika på 1800-talet var det vanligt att de vita
används ofta ordet ”kaffer” för afrikaner. Ordet
kolonialister som ville starta en boskapsfarm, red en
kommer ursprungligen från arabiskan och betyder
hel dag i rak linje. På kvällen vid solnedgången sattes
”otroende” och betecknade, i de arabiska länderna,
en påle ned i marken som markerade en gräns för det
alla som inte tillhörde den islamska religionen.
land de nu tagit. Nästa dag red man ytterligare en dag i
Under 17- och 1800-talet började detta ord användas
90 graders vinkel och satte på kvällen ned en ny påle.
som ett samlingsnamn för alla svarta afrikaner. Idag
När kvadraten var klar och hörnen markerade, hade
är det belagt med böter eller i värsta fall fängelse
man stakat ut den nya mark man tagit och bestämt som
och i vissa länder spöstraff, att använda ordet för att
sin egen. Detta blev nu ”vit” mark, där det helt plötsligt
tilltala en afrikan. Det har blivit ett mycket starkt
blev förbjudet för afrikanerna att låta sin boskap beta.
laddat rasistiskt uttryck. Men i tidiga skrifter, brev
Det orsakade många kraftiga uppror och mindre krig
och dokument fanns inte samma negativa laddning i
mellan vita nybyggare och svarta boskapsägare. Både
ordet. Det användes, kanske utan kunskap om ordets
vita och afrikaner stal och tog tillbaka djur från varandra
ursprung, helt enkelt som en beskrivning på en svart
afrikansk person.
med våld. Gårdar brändes, människor dödades. Vita
patruller tog ibland med sig svarta barn tillbaka från
Ett stort antal emigranter och vita sydafrikaner gifte
raider och överfall. Barnen fick växa upp med de vita
sig med eller bodde ihop med svarta afrikaner. Detta
familjerna för att sedan i tio-årsåldern bli tjänare.
skedde i mycket högre grad än vad den traditionella,
Slaveriet hade förbjudits av den brittiska
vita sydafrikanska historieskrivningen har velat
administrationen i Kap under 1830-talet men trots
medge. Författaren och historikem Noel Mostert tar
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bland annat upp detta i sin bok ”Frontiers” en 1200sidig nyskapande undersökning om afrikanernas och
de afrikanska stammarnas historia och mötet mellan
svarta och vita kulturer. Enligt Noel Mostert var det
ganska vanligt att boer som flyttat ut i det afrikanska
inlandet och österut från Kapstaden under 1800talet, bodde med afrikanska kvinnor på ett afrikanskt
traditionellt sätt, i afrikanska traditionella byar, fick
barn och delade den afrikanska kulturen. Det är kanske
detta, och den skam som efterlevande afrikander/boer
kände för sina förfäders ”primitiva levnadssätt” som
har gjort att de idag helt har förskjutit dessa fakta från
sin egen historia och skapat en kraftigt avståndstagande
gentemot de svarta och den svarta kulturen. Mostert
pekar på att den stora befolkning av färgade som
finns, bland annat i området omkring Grahamstown
idag skulle ha sin orsak i att vita boer här bodde i de
afrikanska byarna under många år.
Den kalvinistiska sydafrikanska statskyrkan byggde
upp och bekräftade boernas och de vitas naturliga rätt
att vara landets herrar och deras rätt att ”med Guds
hjälp” styra över de svarta, sin omedelbara omgivning
och landet i sin helhet. Apartheidlagama som sedan
kom blev en följd av detta tänkande.
De vita européer som reste i det inre av Sydafrika
fram till slutet av 1800-talet kände sig i allmänhet
inte som herrar med rätt att bestämma över den svarta
befolkningen. De fick oftast be om lov att genomkorsa ett
område som en afrikansk stam kontrollerade och höll sig
väl med stamhövdingarna. Många av de vita resenärerna
lärde sig både afrikanska språk och afrikanska kulturer.
David Livingstone, Thomas Baines, Johan August
Wahlberg och Charles John Andersson berättar ingående
om sina goda relationer med afrikanerna.
Under början av 1830-talet upphävdes slaveriet
officiellt i Sydafrika likaväl som i resten av den brittiska
och västerländskt dominerade världen. Fram tills dess
var det vanligt att bärgade familjer i Kaplandet och
i de nya provinserna som utvecklades längre österut
hade slavar. Slavar köptes och såldes, bland annat i
Kapstaden. En känd slavmarknad låg vid Church
Square, snett bakom det Kulturhistoriska Museet
på Adderly Street. Det var oftast slavar från Ghana,
Angola, Madagaskar och Mocambique (Portugisiska
Östafrika) som såldes i Kaplandet. Ute i landet, utanför
städernas jurisdiktion, hade de vita nybyggarna sedan
länge tillbaka tagit barn och unga från kringliggande
stammar eller köpt fångar som dessa stammar tagit i
överfall och krig med andra stammar. De fick ett liv
som till alla delar liknade slavarnas och blev ibland en
sorts lägre stående familjemedlemmar.
”Den Stora Trekken” år 1838, då flera tusen boer
med sina oxvagnar lämnade Kapstaden för att utvandra
till nya betesmarker nord och nordöst om Kap berodde
bland annat på att den brittiska regeringen nu upphävt
slaveriet. Boerna ansåg att de hade moralisk rätt att
hålla obetalda svarta afrikaner som arbetare på livstid.
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Men detta bruk fortsatte med ihållande envishet under
lång tid utanför de större städerna.
”The South African history is a pack of lies”- sade
den sydafrikanska historieprofessorn Dr. Lekhele
när jag talade med honom i Potchefstroom i januari
2003. Dr. Lekhele är Sydafrikas första svarta
historieprofessor. Tills för något tiotal år sedan var den
sydafrikanska historia som lärdes ut i skolorna mest
legender och berättelser. Ofta utan några större krav på
källundersökning, objektivitet eller analys av historiska
skeenden. Den lokala historieskrivning som lärdes ut i
både de vita och de svarta segregerade skolorna var ofta
baserade på mer eller mindre sannfärdiga berättelser
omkring de stora sydafrikanska vita hjältarna.
Paul Kriiger, en av Sydafrikanska Republikens
presidenter, är en av de historiska personer som har
omgivits med en gloria av stordåd, som krigare,
diplomat, ständigt kaffedrickande landsfader och
livsföraktande jägare. Det var många av det här slagets
skrönor som de sydafrikanska barnen fick med sig från
skolornas historieundervisning, men alla handlade om
vita berömda män.
Louis Trichardt var också en stor och mycket känd
vit hjälte i den sydafrikanska historien och kulturen. I
skolorna för svarta och vita fick barnen läsa berättelser
om Louis Trichardt, som ställde sig i spetsen för boernas
utvandring från Kapstaden år 1836. Trichardt var en
skicklig jägare och hade gjort många resor i inlandet.
Han kunde vägarna och var en stor boerledare. Men
engelsmännen kallade honom ”boerskurken” (the boer
villain) då han många gånger opponerat sig mot den
engelska administrationens sätt att behandla boerna.
Hundratals oxvagnar drog i trekken mot östra delen
av Kaplandet, mot norr och mot nordöst, inåt landet,
för att bygga nya jordbruksområden och skapa nya
samhällen. I norra Transvaal slog en större grupp
sig ner i en vacker och ganska bördig trakt där bra
bete fanns för boskapen. Här byggde de ett samhälle
som några år senare fick namn efter sin ledare. Louis
Trichard är idag en stad med en växande turistindustri
(namnet har nu ändrats till Makhado).
Louis Trichards farfars namn var Carl Gustaf
Trägårdh. Han var svensk, född i Ängelholm och
kom ut till Kap år 1742 som anställd i Holländska
Ostindiska Kompaniet. Sydafrikas största boerledare
hade alltså svensk bakgrund.
Någon realistisk historieskrivning från den svarta
befolkningens liv och Kaplandets ursprungsbefolkning,
bushmen, KhoiKhoi eller Khoi-san som de också
kallas, fanns över huvud taget inte i skolorna, varken
för de vita eller de svarta barnen.
Här i Sverige är många äldre människors uppfattning
av Sydafrika färgad av boken ”Den unge Boerhjälten”
en berättelse från sekelskiftets sydafrikanska krig mellan
boer och engelsmän. Det var en mycket populär och
mycket romantisk ungdomsbok om en ung boer som
går med i kriget för att kämpa mot den enorma brittiska

övermakten. I Sverige och i hela norden gick en folkrörelse
fram under Boerkriget, åren omkring sekelskiftet 1899
och 1900. Stora delar av nordens befolkning kände
sympatier för det lilla boer-folket, minoriteten, som
slogs för sina rättigheter, sin religiösa tro och sin kultur
mot det övermäktiga brittiska imperiet.
Svenskar gick också med i kriget både på den
boerska och den engelska sidan.

Apartheid blir lag.
egregationen och rasismen kulminerade år 1948
då det boer-dominerade politiska partiet National
Party fick majoritet i valet. Inte långt därefter infördes
den ökända apartheid-lagen där den vita minoriteten i
landet skapade apartheidlagama och därmed fick total
makt i landet. Apartheid betydde total segregation.
Afrikanerna skulle flyttas till så kallade hemländer
där de skulle ”utvecklas” på egna premisser. För de
svarta uppsattes en rad regler, lagar och förordningar
som skulle hålla afrikanerna underordnade de vita.
Lagarna var också verktyg för att utnyttja den svarta
befolkningen till ett minimum av kostnader i de
vitas industrier och lantbruk. Afrikanerna utgjorde
dock 90% av landets innevånare. Apartheidlagama
var absurda. Afrikaner fick exempelvis inte befinna
sig inne i städerna efter klockan 19 på kvällen utan
speciellt tillstånd. Speciella så kallade ”hemländer”
upprättades på flera områden i Sydafrika. Här skulle
de svarta bo och utvecklas under svart marionettstyre
och efter egen förmåga.
Svarta och vita fick inte gifta sig och knappast ens
umgås. En afrikansk kvinna fick inte sitta bredvid
en vit förare i bilen. Naturligtvis heller inte tvärtom,
men det var mycket sällsynt med svarta kvinnliga
bilförare. Svarta fick inte sitta på de vitas bänkar på
offentliga platser och heller inte använda de vitas
offentliga toaletter. Det vansinniga förtrycket skapade
ett kraftigt växande motstånd och den internationella
anti-apartheidrörelsen föddes.
Hela denna senare historieskrivning är väl
dokumenterad och väl känd. Sedan mitten av 1960talet har informationen omkring apartheid, de
svarta afrikanernas förtvivlade situation och sedan
demokratiseringsprocessen som ledde fram till den
mirakulöst fredliga övergången till en demokratiskt
majoritetsstyrd regering år 1994, blivit känd över hela
världen.
Sverige bidrog också i hög grad till demokratiser
ingsprocessen. Först genom hjälp till de afrikaner
som varit tvungna att fly från Sydafrika för att slippa
långvariga fängelsestraff på grund av sitt motstånd och
sin opposition mot regimen. Senare också till bistånd
direkt till ANC och andra afrikanska organisationer
som arbetade för demokratiseringen i Sydafrika.
Sverige har också i hög grad bidragit till tillkomsten
av Sydafrikas nya konstitution.
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Sammanställning av in- och utflyttning
från prästen i Ojver Enhörna, 1865

Regeringen, prästerna och utvandringen.
nder 1850-talet började de svenska tidningarna
publicera artiklar om de utvandrare som nått
fram till Amerika. Speciellt de småländska tidningarna
skrev gärna om de utvandrade smålänningarna och
publicerade brev från flera av dem som de hade gott
ganska bra för.
Tidningarna rapporterade om priset på säd och utsäde
i Amerika, om tillgången på mat och möjligheten att
skaffa sig en egen gård. I tidningarna förekom många
historier om guldfynden i Kalifornien och guldgrävande
emigranter som blivit rika på kort tid.
Tidningarnas informationer kom ofta från
emigrationsagentema. Dessa agenter arbetade för
rederier som specialiserat sig på att transportera
emigranter över Atlanten. Det låg förstås i agenternas
intresse att framställa emigrantlandet Amerika så
positivt som möjligt. Både rederier och agenter
annonserade flitigt i den svenska pressen vilket
också gjorde chefredaktörerna mindre kritiska till de
lovordande berättelserna.
Under 1850 och -60-talet ökade utvandringen
drastiskt. Missväxt och hungersnöd under 1867 och 68
gav många den slutliga desperata impulsen att lämna
fäderneslandet.
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För enkelt folk, kvinnor som slet som pigor eller
männen som knappt förmådde försörja sina familjer
på en full dags arbete, var emigration en ny möjlighet.
En dörr hade öppnats på glänt och kunde ge chans till
ett nytt och bättre liv.
Yngre döttrar i en familj kunde bli helt utlämnade
åt äldre bröders nycker när fadern dog och gården
traditionsenligt gick i arv till de äldsta sönerna. En
yngre syster kunde stå inför mycket tveksamma
framtidsutsikter, om hon inte hade en hyfsad
utbildning. Hade hon sedan inte möjlighet att bli gift
och fa bilda ett eget hem, kunde följden lätt bli att hon
som oavlönad piga fick arbeta vidare i det tidigare
föräldrahemmet men nu med en eller flera av bröderna
som arbetsgivare.
Det var otänkbart att en yngre syster skulle flytta
hemifrån för att ta arbete annat än då möjligen som piga
i ett annat hem. Med den svåra situation som många
flickor hade, är det kanske inte så märkligt att man
finner många ensamma unga kvinnor i församlingarnas
utflyttnings- och emigrantlängder.
Under perioden 1850 fram till 1880 hade
omkring en million svenskar utvandrat, det var en
fjärdedel av hela landets befolkning och naturligtvis
en allvarlig minskning av skatteunderlaget och
landets tillgångar. Det var också oftast de mer
företagsamma av befolkningen som gav sig av.
Just de som i svåra tider hade behövts i landet.
Regeringen i Stockholm blev allvarligt oroad
och medborgarna blev på olika sätt varnade och
förmanade över de risker som utvandringen
kunde föra med sig. Regeringen tillsatte också
en emigrationsutredning med syfte att finna
möjligheter att hämma utvandringen.
År 1860 hade passtvånget upphört och det var i
princip möjligt att lämna landet utan några officiella
handlingar.
I många församlingar var prästerna negativa till
att församlingsboma utvandrade till främmande
länder. Det såg inte bra ut gentemot biskopen
och domkyrkan att många hade lämnat prästens
församling. Samtidigt ansågs det som ganska viktigt
för emigranterna att skriva ut sig från kyrkans böcker
och kyrkans administration och även få prästen
att utfärda ett så kallat arbetsbetyg eller frejdbrev
som visade att man hade levt och arbetat ordentligt
i församlingen. Det var i en del fall viktigt att ha
dessa papper i det nya landet när man skulle söka
arbete och bostad.
År 1865 begärde Statistiska Centralbyrån i
Stockholm ett sammandrag av all utflyttning från
församlingarna för åren 1860-1865. Alla församlingar
skulle skicka in en blankett med samtliga in- och
utflyttningar för de fem åren. Ett intressant exempel
på den ofta förekommande klerikala inställningen
till emigrationen är rapporten från prästen i Öfvre
Enhöma från år 1865:
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Kommentar av prästen i Lidköping till sin
sammanställning av in- och utflyttning med
två rader skrivna lodrätt över formuläret

Från Pastorsexpeditionen i Öfver Enhörna, 1865.
Under de fem åren 1861-1865 har af Öfvre
Enhörna personal ingen utflyttning från Riket skett,
presterskapet veterligen.
De Ö. Enhörningar älska sitt fosterland, när de
låta sitt brödfara öfver vatten för vinning sker det på
Mälarevågor med ånga, segel eller roddarekraft-.
De äro i allmänhet inga äfventyrare, som vilja
”ställa sig under Fremmande Herrskap”- de må
snarare räknas till de stilla i landena, som föda sig
redeliga, - temmeligen nöjda med det watten, det vin
och det bröd, som Sabbatshvilan i Gud och sex dagars
arbete i anletets svett gifver.
Förnöjsamheten är en blomma, som växer uti Öfvre
Enhörna små-täppor.
Extro Sueciam nulla vita, si est vita, non est eta.
Så ungefär tänka de Ö. Enhörningar, och må denna
fromhet inte räknas dem till last. En 70 årig gubbe
tillägger.....om Utvandringsfebren........
Qui non habit Ecclesiam in terris matrem
Non habelit Deum in coelis patron.
[Auxilio] Lares.

I ett annat fall skrev en präst triumferande.

”enligt hörsägen kom familjen ej längre än
Norrköping hwarvidpengarna togo slut. ”
Man kan nog förutsätta att prästerna hade en viss
påtryckning från högre ort att lägga in ett varningens
ord i kyrkan och i församlingsarbetet för att försöka
hejda utvandringsvågen. Det såg ju heller inte så bra
ut i församlingens rapportering till högre ort att ett
stort antal personer flyttat ut från prästens flock.
Prästen kanske var orolig att biskopen skulle börja
undra hur det egentligen stod till i församlingen och
om han inte lyckades hålla samman sin församling.
Det är lätt att sätta sig in i tveksamheten hos den
20-åriga piga som skulle berätta för prästen i Öfver
Enhöma eller hans like, att hon skall skriva ut sig från
församlingen och emigrera till ett annat land, eller
kanske ännu värre....till Afrika.
Det är nog mer än troligt att många präster gjorde vad
de kunde för att stoppa församlingsboma att utvandra
till andra länder. Detta kan också vara åtminstone en
bidragande orsak till att det är ganska få anteckningar
i de Öländska församlingsböckema och i de öländska
prästernas sammanställningarna över utflyttningen
som skickades till Statistiska Centralbyrån.
Däremot har ett ganska stort antal ölänningar
valt att skriva ut sig från exempelvis Kalmar
Domkyrkoförsamling.
Under perioden 1881-1890 var det inte mindre än
4.786 ölänningar som utvandrade. I Kalmar var de inte
så kända och behövde inte stå till svars för intrikata
frågor och prästens förmaningar. Att ta beslutet att
lämna familj, hem och land måste ha varit tillräckligt
svårt för de som valt att lämna familj och hem, utan
att dessutom behöva bli utsatta för förmaningar och
påtryckningar från prästen i församlingen.
En något mer filosofiskt lagd präst i Lidköping skrev
nedanstående text med snirklig handstil på formuläret för
rapportering till Statens Statistiska Centralbyrå år 1865. Det
gällde den 23-åriga Emilia (Milda) Emerentia Helling som
lämnat staden för att resa iväg med Octavia till Sydafrika år
1863. (mer om Milda följer längre fram i boken)

Under det senast förflutna quinquennium hafver
blott 2:nne personer utflyttat härifrån till utrikes ort,
nämligen en Man till America och en Quinna till
Africa, bortom Hottentotternas land.

Det är lätt att föreställa sig prästen där han tittar
ut genom pastorsexpeditionens spröjsade fönster och
blicken fortsätter över snön och granarna till Afrika
och långt därbortom till hottentotternas land, dit där
hans församlingsbo nu hade flyttat. Vad kunde det nu
ha blivit av henne?

Att resa i Sydafrika på 1800-talet,
med häst och oxvagn.
nnan vägar och järnväg fanns i Sydafrika, var
oxvagnar den vanligaste formen av transportmedel.
Oxvagnarna följde i bästa fall upptrampade stigar i
det inre av landet. Men gräset växte snabbt igen och
de flesta transportridama och oxvagnsförama använde
sina egna vägar, stigar och landmärken.
Under den sydafrikanska sommaren, från oktober
fram till april, är det regnperiod i Transvaal och på
the Highveld,( högplatån). Då forsar vattnet fram i
floderna och utan broar var det ett äventyr att ta sig
över med oxvagnarna. De stora och till synes klumpiga
vagnarna var väl utvecklade och konstruerade för
just detta. De var byggda i tungt solitt trä. Tyngden
gjorde dem stabila och hållbara på dåligt och lutande
underlag. Det gick ofta att snabbt ta isär vagnarna.
När det inte gick att komma över en forsande flod
eller ett hinder utmed bergssidan så lyftes all last av
och hela vagnen monterade ned i mindre delar.
Sidor, golvplank, skaklar och axlar var ofta
hopfåstade med starka träsprintar. När sprintama
slogs ur, föll vagnen isär i olika bitar. Så kunde de
olika delarna, en i taget, dras över de forsande floderna
med rep, block och taljor. De passagerare som inte
kunde simma fick hålla sig fast i ett trähjul eller ett
par plankor och blev halade över floden. Likadant fick
man göra med lasten. Oxar och människor fick simma,
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Fram till dess attjärnvägarna började byggas i Transvaal under 1890-talet var oxvagnarna de enda transportmedlen
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Bildtext: Oxvagnarna var ofta konstruerade så att de ganska lätt kunde plockas isär vid svåra
flodövergångar eller bergspass. Från träsnitt av William John Burchell (1781-1863)

vada eller blev också dragna över floderna med rep.
Väl på andra sidan monterades hela vagnen ihop igen.
Den lastades upp på nytt och färden kunde fortsätta.
Var strömmen så stark att det inte gick att fa över
last och vagnsdelar fick man helt enkelt slå läger och
vänta på att vattnet i floden skulle gå ned så pass
att det gick att köra över med oxarnas hjälp. Det
kunde ta några dagar eller några veckor. En resa på
den ca 70 svenska mil långa vägen från östkusten
till Transvaalrepublikens huvudstad Potchefstroom,
kunde ta mellan tre och tio veckor.
På nättema sov alla vuxna helst ute under bar himmel
vid lägerelden om det inte regnade. De små barnen
och de kvinnor som ville, sov inne i vagnarna. Det var
naturligtvis säkrare med tanke på hyenor, ormar och
annat afrikanskt vilt som kunde störa nattsömnen. På
dagen skyddade det välvda segeldukstaket på vagnarna
för den starka solen.
Vagnarna drogs av spann på upp till 10 eller 12 par
oxar. Föraren hade inga tömmar att styra med. Men
med en lång piska, helst av flodhästskinn och 10 meter
lång eller mer, slog föraren i luften på den ena eller
andra sidan om de främsta paret oxar och fick på så
sätt hela ekipaget att svänga. En duktig förare skulle,
säger skrönorna, ”kunna slå en fluga av öronen på den
främsta oxen”. Passagerarna åkte sällan på vagnen. För
det mesta gick och promenerade alla bredvid vagnarna
och farten var inte mer än 4-5 kilometer per timme.
Patruller gav sig ibland iväg till häst för att jaga
och skaffa kött till karavanen. Ofta behövde de också
undersöka framkomligheten för vagnarna och hitta
vattenställen för oxar och människor utmed vägen.
Ibland kunde de vara borta flera dagar i sträck.
Karavanen skulle ha mat varje dag. Torrvaror och
mjöl låg i säckar i vagnarna och bröd bakades i askan
efter lägerelden. Hade jägarna haft tur kunde alla fa äta
antilopstek grillad över lägereldens kol. Framför allt
var det viktigt att hitta vatten för oxarna utmed vägen.
De behövde vatten åtminstone varannan eller var
tredje dag. På kvällarna slogs läger, eldar tändes. Man
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lagade mat och bakade bröd medan oxarna betade och
på kvällarna blev det långa diskussioner, bibelläsning
och sång vid lägereldarna. Ibland stannade hela
karavanen flera dagar eller veckor på en lägerplats.
På afrikaans, boernas språk som utvecklats från
holländskan, finns två bra begrepp som fortfarande
lever kvar i språket i Sydafrika och används även i
den sydafrikanska engelskan,- inspan och outspan.
Outspan har betydelsen koppla från oxarna och Inspan
det motsatta. Men det har också fatt en vidare modem
betydelse. I det första fallet att sätta igång och arbeta
och i det andra att koppla av och lägga sig i soffan eller
hängmattan. Uttrycken på afrikaans är ju begripliga
även på svenska.
Boema talade ett språk som inte ligger så långt
från svenskan. Med lite kunskap i tyska, blev den
sydafrikanska holländskan som idag kallas afrikaans,
ganska begriplig för de svenska invandrama. Tyska
var på den tiden vanligare än engelska i de svenska
skolorna.

Svenskarna i andra boerkriget 1899-1902.
Europa berättades under 1890-talet om boema
och deras kamp mot den engelska övermakten. De
talade om sin mark, sina gårdar, sina familjer, bibelns
ord och rätten att fa styra över sitt eget land. Det var
lätta begrepp att förstå för svenskar på den tiden.
Boema hade skapat en egen republik, en Boerstat,
i centrala och norra delen av landet efter den stora
trekken från 1836. De kallade området Transvaal
(över Vaal-floden). Denna republik som också
blev erkänd av den brittiska regeringen, kallades
Sydafrikanska Republiken eller ibland Boerrepubliken.
Potchefstroom, som blev stad redan 1838, var i början
huvudstad för den Sydafrikanska Republiken, senare
på 1860-talet byggdes Pretoria och tog då över rollen
som huvudstad. Republiken var självständig, först
från 1857 till 1877 och sedan åter igen 1881 till 1900
då Storbritannien annexerade hela området.
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Den Skandinaviska Kåren i andra Boerkriget (1899-1902). Bilden från Christer Uggla, Stockholm, sonson till Kårens
ledare med samma namn. Det har inte varit möjligt att identifiera var och en i bilden men i en bilaga i slutet av boken
finns en lista över de skandinaviska deltagarna i Scandinavia Corps.

En annan boerstat hade också skapats söder om
Vaalfloden,Orangefristaten. Diamanter hade hittats i
Kimberly söder om Vaalfloden och flera guldfyndigheter
hade upptäckts på olika platser i Transvaal. Nu blev
området intressant för den engelska regeringen och
republiken annekterades första gången år 1877. De skäl
som framfördes var Boerrepublikens svaga ekonomi
och ett visst hot från Zulustammen. Boerna ville ha
sin självständighet och efter många kontroverser
proklamerade boerna sin självständighet igen 1880
samtidigt som det brittiska lilla fortet i Potchefstroom
belägrades av 800 upprörda boer. Här började då det
första Boerkriget. Efter tre månader ingick man från
båda håll ett fredsavtal och Boerstaten fick fortsätta med
visst inflytande från den engelska administrationen.
År 1886 gjordes den mycket stora guldfyndigheten
i Witwatersrand och staden Johannesburg började
byggas. 1899, efter flera incidenter mellan boer
och engelsmän bröt så det andra boerkriget ut. Den
Sydafrikanska Republiken, denna nya stat som
engelsmännen till och med hade erkänt 45 år tidigare
likaväl som många andra länder i Europa, Sverige
inkluderat, skulle nu försvaras av boerna mot den
övermäktiga brittiska arméen.
Det var många svenskar som raskt bestämde sig att
som frivilliga gå med på boernas sida i kriget. För de
flesta svenskar som bodde i Transvaal var valet snabbt
gjort. De gick med i lokala boerkommandon.
Svenskar gick också med på den engelska sidan och
den svenska krigsmakten skickade ut flera observatörer.
I Pretoria organiserade skandinaver, med ingenjören
Christer Uggla i spetsen, The Scandinavian Corps, som
i november 1899, ställde upp 67 frivilliga skandinaver
på Church Street framför den dåvarande Presidenten
Paul Kriigers hus. Johannes Flygare, son till svenska

missionärer och född i Sydafrika, blev utsedd till
Kommendant för kåren.
Delar av Scandinavian Corps var med vid
belägringen av Mafeking i oktober 1899, där en brittisk
armékår var instängd av boerna. I Mafeking var Robert
Baden-Powell överste för de brittiska trupperna. Han
organiserade ungdomar i den belägrade staden som
arbetade som ordonnanser och budbärare. De kallades
scouter och detta var också början till scoutrörelsen.
Hela Scandinavian Corps förflyttades till
Magersfontein utanför Kimberly vid nyåret -99. I
slaget om Magersfontein förlorade 41 skandinaver
livet eller blev tillfångatagna.
Diskussionerna i Sverige, för och emot britter och
boer var intensiva och hetsiga. Tidningarna tog ställning
för eller emot. På kaféer och restauranger gick vågorna
höga under hösten -99 och våren 1900. Den svenska
bondesjälen höll gärna på boerna. De var ganska lika
svenskarna och boerna var i minoritet vilket rörde
den svenska känslan för rättvisa. Många affärsmän
och företagare trodde dock att framåtskridandet
och utvecklingen skulle bli bättre i Transvaal, med
engelsmännen vid makten. Argumenten i pressen för
ett brittiskt Transvaal gick ut på att det egentligen bara
var engelsmännen som kunde ta hand om de otroligt
rika guld och diamantfyndighetema i Sydafrika.
Dåvarande Kungen, Oscar den II, uttalade officiellt
att engelsmännen var de enda riktiga och kunniga
kolonisatörerna. På Rydbergs Café vid Gustav Adolfs
Torg,dåtidensOperabaren,gicksäkerligendiskussionens
vågor höga. De viktiga nationalekonomiska intressena
måste skötas av kunniga handelsmän och det, sade man
allmänt var just vad engelsmännen var, se bara på deras
handel med Indien och Fjärran Östern. Svenskarna tog
ett stort intresse i kriget.
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Familjen Forssman i Kalmar
Oscar Alarik börjar sin karriär i Sydafrika.
Oscar Alarik Forssman var tretton år gammal när
hans far dog på Öbbestorp i Ljungby socken, Kalmar
Län, den 3:e april 1835. Hans bror Magnus var 15.
De hade fyra systrar, Emilie, Hildegarde, Jenny och
Sofia. Mamman, Anna Catharina (född Möller) levde
kvar i Kalmar till 1871.
Det finns en notering i boken ”Kalmar Nation i Lund”,
att godemännen som skulle sköta bouppteckningen och
avyttringen av de 4 gårdar som fadern Samuel Forssman
hade ägt, för de efterlevande barnen och änkans räkning,
-”sålde dessa för en spottstyver”*, (enl. Kalmar Nation
i Lund 1640-1914. av Viktor Ekstrand och Svenska
Lantmätare 1628-1900,
Biografisk förteckning,
Uppsala 1903). Om det var riktigt, att godemännen
sålde gårdarna till sina vänner för underpris i bedrägligt
syfte, så var det inte på något sätt någonting ovanligt.
Men det kan också förklara en hel del i Oscar Alarik
Forssmans framtida liv.
Oscar Alarik Forssman blev nämligen, i
femtioårsåldem, södra Afrikas största landägare. Vid
slutet av 1870-talet ägde han mer än 200 gårdar i
Transvaal och Natal. Den totala ytan av hans egendomar
lär ha varit mer än 250.000 hektar. Kanske var detta
Oscar Alariks revansch efter förbittringen i sina unga år
då familjen blev av med fyra gårdar i Kalmar Län.
Efter faderns död 1835, fortsatte Oscar Alarik och
brodern Magnus sina skolor under några år men redan
tio år senare hade Oskar emigrerat till Sydafrika.
Han var då bara några och tjugo år gammal. Under
mitten av 1840-talet dyker de första spåren av
Oscar Alarik upp bland dokument i Sydafrika och
noteringar i släkthandlingar. Men spåren är bara korta
omnämnanden. Vi vet inte varför han valde Sydafrika
och hur han kom dit så tidigt som på 1840-talet. Vi vet
inte vad han egentligen arbetade med i början och var
han bodde. Det var heller knappast troligt att han skulle
ha kunnat ta med sig några större penningsummor från
Sverige. I brev och i dokument finns inga uppgifter
om hans första tid i Afrika. Enligt en senare ättlings
undersökningar på 1950-talet, en sydafrikan, som
också bar namnet Alaric, lär Oscar ha arbetat inom
sockerindustrin i Sydafrikas östligaste provins, Natal,
under mitten av 1840-talet.
En annan släkthistoria berättar om familjen Landsberg.
Emst Gottfried Landsberg var son till en invandrare från
Tyskland. Han ägde en gård i Natal, där han odlade
rörsocker. Det är inte omöjligt att det var denna farm
som Oscar Alarik arbetade på och på så sätt blev
bekant med familjen Landsberg. Det var Emst Gottfrids
brorsdotter, Emelia Henrietta Amalia, som Oscar
Forssman senare gifte sig med i den ganska nybildade
pionjärstaden Potchefstroom i Transvaal. Nu börjar de
första informationerna om Oscar Alaric uppenbara sig
från Potchefstroom i början av 1850-talet.
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Oscar Alarik måste ha utvecklat en stark känsla och
kunskap för affärer i Sydafrika. Kanske hade han talang
för detta redan i Sverige men i Afrika blev han under
tjugo år inte bara den största landägaren i södra Afrika
utan också en av landets allra rikaste handelsmän.

Något om handeln och städerna Durban
och Potchefstroom
Under 1800-talet var den sträcka som oxvagnarna
färdades mellan Potchefstroom och kusten med Port
Natal (Durban) eller Delagoa Bay (Maputo), omkring
70-80 svenska mil. Idag med rakare vägar handlar det
snarare om ca 60 mil. Resan tog på 1800-talet omkring
en månad. Med bil kör man idag samma sträcka på 5
- 6 timmar.
Oscar Alariks oxvagnar lastades med handelsvaror
som han köpte i Port Natal. Det var en stor hamnstad
redan på den tiden. I Port Natal fanns också ett smalt
sund som ledde in från havet till en lagun. Vid rätt
vind och om det inte stormade kunde ett fartyg ta sig
in genom det smala sundet och hade sedan totalt skydd
för all grov sjö. Viken var dock ganska grund så större
fartyg hade svårt att ankra i lagunen.
I Durban kunde handelsvaror köpas till ett mycket
lägre pris än i inlandet.
Alla basvaror som inte kunde tillverkas i de ännu
ganska små samhällen som hade börjat växa upp
i Transvaal och det inre av Afrika, var eftertraktat
handelsgods. Järnspisar och sågade trävaror, verktyg,
vapen och ammunition, porslin, kläder och öl var det
stor och snabbt ökande efterfrågan på.
Potchefstroom var då huvudstaden i boernas nya
självständiga stat, som kallades Den Sydafrikanska
Republiken eller ibland Republiken Transvaal. I
Potchefstroom startade Oscar Alarik ett handelsbolag
och en affär där han sålde de varor han köpt från
hamnarna i Durban och Kapstaden.
På återresan till Durban tog vagnarna med de
varor som Oscar Alarik köpt från bönder och jägare
i Transvaal. Det var elfenben, strutsfjädrar och skinn
från antiloper och annat vilt, som sedan exporterades
till Europa. StrutsQädrama började få en rykande
åtgång i Europas kvinnliga klädmode. Oscar Alarik
köpte också ull från fårfarmare och skickade sina varor
i allt större mängder med oxvagnarna till Durban och
Delagoa Bay ( idag Maputo) för export till Europa. I
London och i Göteborg skaffade han sig senare agenter
som skötte hanteringen av varorna. De sålde varorna
vidare till grossister och affärer och hade också hand
om inköp av de varor som Oscar Alarik behövde till
försäljning i Potchefstroom.
En av de kända agenterna i Sverige var handelsfirman
och agentföretaget Arvidssons i Göteborg. Jacob
Letterstedt, handelsman och senare svensk-norsk
generalkonsul i Kapstaden, arbetade vid samma tid med
import och export mellan Kapstaden och Sverige. Han

hade under många år kontakt med Arvidsson. Det är
troligt att Forssman också arbetade med samma agent.
Potchefstroom var en snabbt växande stad i mitten
av 1800-talet. Den sydafrikanska historikern Gert van
der Bergh, som specialiserat sig på Potchefstrooms
historia, berättade att här mitt i Transvaal, kunde
kvinnorna under senare hälften av 1800-talet köpa de
senaste modet från Paris. Affärerna i Potch var också
välförsedda i allt som hade att göra med heminredning,
jordbruksmaskiner och verktyg. Transportvagnarna
gick fram och tillbaka i skytteltrafik. Många blev
rika på bara på att arbeta med transporten med
oxvagnarna. Durban och i viss mån Delagoa Bay i
Portugisiska Östafrika, som senare skulle komma att
kallas Laurenco Marques och ännu senare Maputo,
var de närmast liggande hamnarna för Republiken
Transvaal.
Den största delen av transporterna till och från
Transvaal gick till Durban eller Delagoa Bay hellre än
Kapstaden dit avståndet över land var nästan det dubbla,
och där engelsmännen helt dominerade hamntrafiken.
Afrikandema eller boerna hade fortfarande, efter den
stora trekken 1838, (utflyttningen från Kapstaden) en
viss misstro mot engelsmännen även om den nu riktade
sig mer mot den brittiska administrationen än mot
enskilda engelsmän. Men vägen till Delagoa Bay och
Port Natal var besvärlig. Bland annat skulle man ta sig
över passen i den stora bergskedjan Drakensbergen.
Några av bergen har höga toppar på 1500 till 2000
meter. Vägarna och stigarna slingrade sig utefter
bergssidorna och genom passen på tusen meters höjd.
Man kan väl reflektera över det faktum att de
europeiska damerna i Potchefstroom gick till fester
och baler i hattar av det senaste Parisermodet. Och att
hattarna hade fraktats till Potchefstroom i oxvagnar
från hamnarna i Durban eller Delagoa Bay, väl
skyddade, var och en i sin egen hattask av trä.

Oscar Alarik Forssman i Potch.
Oscar Alarik köpte sig en tomt i Potchefstroom
1852. Köpekontraktet är daterat den 17 december
1852 och huset låg på Greylingstraat med tomtnummer
219. Gatan finns kvar och löper rakt igenom staden.
De flesta av husen utmed den här gatan är fortfarande
enfamiljsvillor, ofta med ganska stora tomter på ca
1200-2500 kvadratmeter. Där gatan löper igenom
centrum har idag större hyreshus ersatt den tidigare
villabebyggelsen.
Under året 1853, gifte sig Oscar Alarik med
Emelia Landsberg. Hennes föräldrar ägde en större
handelsaffär i Potch sedan 1846, som låg på Market
Square, mitt i staden. 1847 föddes det första barnet
som fick namnet Johann Comelius Oscar och därefter
följde ytterligare 10 barn. Två av barnen dog under
belägringen av Potchefstroom. Det sist födda barnet
dog samma år han föddes år 1875.

Emelia talade både engelska och holländska och
förmodligen använde Oscar och Emelia båda språken
när de talade med varandra. Genom giftermålet med
Emelia blev Oskar Alarik också släkt med familjen
Jeppe. Emelias kusin, Anna Maria Wilhelmina hade
gift sig 1849, med Herman Otto Carl Friedrich Jeppe
som var apotekare i staden Swellendam i Kap. Anna
Maria var dotter till Emelias farbror Otto Landsberg,
en i Sydafrika mycket känd målare och dessutom
snusfabrikant. Kusin Anna Maria och Herman Otto
fick sonen Julius Otto Jeppe (1855-1938), som under
många år var Generalkonsul för Grekland, Danmark,
Rumänien och Japan i Transvaal. Det är från honom
som den östra stadsdelen Jeppestown i Johannesburg
är uppkallad.

Oscar Alarik blir Portugisisk Konsul
och reser till Sverige
Under året 1862 sökte den portugisiska staten efter
en lämplig person för posten som generalkonsul i
den nya boerrepubliken. Oskar Alarik Forssman blev
utvald och utnämnd till konsul och femton år senare
generalkonsul, en titel och en uppgift han behöll
under 18 år.
Under början av år 1862 gav sig Oscar Alarik av
till Sverige med sin familj. Han var nu en mycket
välbeställd man i Potchefstroom. Affärerna hade gått
bra och undan för undan hade han börjat köpa upp
mark och gårdar över hela republiken. Republikens
regering hade också blivit hans största kund och till
boerregeringen hade han levererat stora mängder
importerade varor som behövdes i statsapparaten,
bland annat ammunition och vapen. Striderna
med afrikanska stammar, som oftast utlöstes av
anklagelser från båda håll om boskapsstölder, var
nu en del av vardagen och rädslan för att republiken
skulle bli ockuperad av engelsmännen och de
brittiska trupperna från Kaplandet var hela tiden
närvarande. Boerstaten behövde stora mängder vapen
och ammunition. I sina affärer med boerstaten fick
Forssman ofta betalt i landområden och gårdar för
sina varor. Boerregeringen hade ofta helt enkelt inga
kontanta pengar att betala med.
Oscar Alaric hade i alla fall köpt (eller möjligen
fatt av staten), ett område, flera hundra hektar stort,
utmed södra sidan av Vaalfloden ungefär 30 kilometer
söder om Potchefstroom. Området var bördigt och
låg direkt utmed den stora floden. Med just den här
biten mark i tankarna hade han fått en strålande idé.
Han skulle skapa ett svenskt jordbrukssamhälle
av sin mark utmed Vaalfloden. Han skulle kalla
området för Skandinavia. Med denna idé i bagaget
reste han till Kalmar med sin familj för att besöka
sin hemstad, sin mor, sina syskon och familj och
för att samla ihop lämpliga bönder, hantverkare och

21

Svarta Saras dotter Cecilia (efter Cecilia Fryxell) växte
upp tillsammans med sin mor i Kalmar och blev en
välkänd pianolärarinna i staden där hon kallades för
Millan. Bilden från Kalmar Läns Museum

allmänt kunniga emigranter till Skandinavia.
Oscar Alarik hade säkerligen introducerat sin idé
för Transvaalrepublikens regering och presidenten,
Marthinus Wessel Pretorius, som han personligen
kände mycket väl. Idéen att ta ut svenska invandrare
till Potchefstroom passade också Transvaalrepubliken
alldeles utmärkt. Svenskar, kände man till, var hårt
arbetande, protestanter och i huvudsak också en
bondebefolkning. Många tidigare svenska invandrare
i södra Afrika hade bekräftat uppfattningen och visat
att de också var uppfinningsrika, goda affärsmän och
duktiga hantverkare. Svenskarna och svenskorna var
välkomna.
Oscar Alarik var stadd vid god kassa och reste
antagligen med ångbåt till England och därefter,
med familjen till Kalmar, hans hemstad, som han nu
besökte för första gången på 17 år. Under uppehållet i
England lät han lät sy upp sin nya konsulsuniform. Det
är svårt att tro att det inte var i marknadsföringssyfte
som han också tog med sig två afrikanska kvinnor
på resan. De var anställda i familjen och kallades för
Dina Maria och Sara Magdalena och var 15 respektive
17 år gamla. Säkerligen visste han att de två svarta
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afrikanska kvinnorna skulle skapa stor förundran och
uppståndelse i Kalmar. Och det var ju precis vad han
ville åstadkomma för att få reklam för sin idé med
Skandinavia.
Under hösten 1862 anlände Oscar Alarik med
sin familj med fartyg till Kalmar. Det blev stor
uppståndelse när Oskar Alarik kom tillbaka till
Kalmar år 1862 med hela sin familj, efter att ha bott
17 år i Afrika. Han möttes av modem och syskonen.
De två svarta kvinnorna skapade mycket riktigt en
stor sensation i Kalmar och i hela Småland. Här
i Kalmar hade man nog aldrig förut sett svarta
människor.
Under det kommande året blev det också två stora
”hednadop” i Kalmar Domkyrka när först Dina Maria
och sedan Sara Magdalena döptes. Händelsen är
väl omskriven i Kalmar Läns historia. Det är också
Sara Makatemele som stått modell för Lina Sandells
missionssång ”Svarta Sara”.
Under vintem 1862 och våren 1863 sökte Forssman
efter intresserade emigranter till Afrika. Nyheten
om det planerade afrikanska jordbrukssamhället
spreds i Småland och även personer från Norrköping,
Mönsterås och Stockholm anmälde sig. Han valde ut
duktiga hantverkare, bönder, lantarbetare, bokhållare
och affärsbiträden som helst var kända i den
Forssmanska familjen och dess bekanta i Kalmar och
hade goda vitsord.
En stor del av svenskarna var på 1860-talet
skriv och läskunniga. Folkskoleplikten hade ju
börjat redan på 1840-talet. Redan här hade de en
stark fördel framför vita bönder och hantverkare i
Transvaalrepubliken som ofta varken kunde läsa
eller skriva. I Transvaal fanns det bara skolor i de
större städerna och söner och döttrar behövdes i
hemmen och på gårdarna. Där fick barnen lära sig
stora delar av Bibeln utantill. Det var också oftast
den enda boken som fanns i hemmen.

Lina Sandell inspirerades av Sara Makatemele till sin
missionssång ”Svarta Sara ”

Magnus Wilhelm Forssman

Brodern Magnus med fru Gustafva och
fem döttrar följer med till Afrika
Oscar Alarics två år äldre bror Magnus Forssman
var kronolantmätare i Kalmar. Han var också medlem i
styrelsen för Kalmar Hushållningssällskap och en aktad
medborgare i staden. Magnus och hans fru Gustafva
(född Lewenhagen) hade fem döttrar, Anna, den äldsta
var 10 år gammal, Hilma, född 1855, Jenny, 1856, Gerda,
1858 och Kjerstin, 1861, hon blev den allra yngsta på
resan, bara två år gammal. Oscar Alarik berättade i
detalj för Magnus och hans familj om sitt liv i Sydafrika.
Magnus skulle säkert klara sig bra i Sydafrika, berättade
Oscar Alarik, det var stor efterfrågan det på duktiga
lantmätare. Magnus och familjen bestämde sig för att
följa med. Han tog tjänstledigt från sitt arbete i Kalmar
och familjen började förbereda sig för den långa resan
och ett nytt liv i Afrika.
Lantmäteri, var ett yrke som gått i arv i den Forssmanska
släkten i Kalmar Län under ett par generationer. Oscar
Alarik visste att det fanns ett stort behov av lantmätare
i den nya sydafrikanska republiken. Det hade varit lätt
att komma över gårdar och landområden. Men land och
gårdar skulle alla behöva mätas upp och ytor och gränser
införas i lagfarter för att framöver kunna säljas och senare
även för att fa lån i bankerna. Även tomterna i staden
Potchefstroom skulle behöva mätas upp av kvalificerade
lantmätare och stadsplaneringar behövde göras.
Detta gällde ju också för hela den nya Sydafrikanska
Republiken där samhällen växte upp på flera platser.
Brodem Magnus kunde säkert se fram mot en lönande
framtid i den nya Sydafrikanska Republiken.

Väl framme i Transvaal fick också Magnus
Forssman gott om uppdrag och efter några år blev
han Generallantmätare och anställd direkt under
boerregeringen. Ett av hans första viktiga arbeten
var att reglera stadsplaneringen i Potchefstroom. De
äldre boerna hade ingen tillit till moderna metoder och
instrument. Det blev upplopp omkring honom när han
använde en teodolit, (ett lantmätarinstrument). Boerna
trodde att han höll på med magiska verktyg. Han fick
också tillbringa en stor del av sin tid på månadslånga
resor i olika delar av Transvaal för att mäta upp gårdar
och gränser och ta fram underlag för de kartor över
landet som började produceras.
Magnus Forssman medverkade i arbetet med
gränsbestämmningen mellan Sydafrikanska Repub
liken och Mocambique, en gräns som är i stort sett
densamma idag och där numera Krugerparken följer
en stor del av gränsen på den Sydafrikanska sidan.
Kopior av åtminstone en av de kartor över Transvaal
som han arbetat med finns på flera arkiv och bibliotek
i Sverige, bl.a. Kungl. Biblioteket och Uppsala
Universitetsbibliotek. Idag hänger hans porträtt på
Nationella Lantmätarkontoret i Pretoria. En annan
svensk, F. J. Hammar, som också hade följt med Forssman
och Octavia arbetade som assistent till Magnus och finns
också med i texten till den första Transvaalkartan.
Efter tre år i Potchefstroom bestämde sig Gustafva
för att, trots allt, återvända till Sverige med sina fem
flickor. Gustafva hade fött en sjätte flicka, Maria.
Men lilla Maria dog, bara ett par år gammal. Hon är
begravd på gamla kyrkogården i Potchefstroom och
på gravstenen står texten på svenska.
Gustafva längtade hela tiden till Kalmar och Sverige.
Till slut år 1867 reste hon iväg med sina barn. Magnus
hade bestämt sig för att stanna kvar. Kanske hade han
planer på att återvända till Sverige efter några år med
en mindre förmögenhet. Han hade ju ett väl betalt
arbete i Sydafrika. Men redan 1874 dog Magnus utan
att ha fått se sina barn eller sin fru sedan de lämnade
Potchefstroom 1867.
Det är troligt att han dog på grund av svåra magbesvär
från den diet av viltkött som han och många andra
europeiska forskningsresande och jägare var hänvisade
till under långa månader. Ett märkbart stort antal av
dessa jägare och resenärer dog, fortfarande relativt
unga. Några forskare i Sydafrika har framfört tanken
att våra europeiska ”civiliserade” magar inte tålde det
kraftiga viltköttet under flera månader i sträck.
Gustava var gravid när hon återvände till Kalmar och
där föddes en pojke, John, år 1868. John Forssman blev
berömd läkare och professor vid Lunds Universitet.
Anna Forssman gifte sig med Olof Ahlström som blev
borgmästare i Malmö. Annas lillasyster Jenny gifte sig
så småningom i Kalmar med Ernst Kreuger. Han var
delägare i rederiet Kreuger och Jennings som hade
köpt skeppet Octavia under tiden det seglade med
Forssmanska Expeditionen till Durban.
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Anna Forssman, till vänster, dotter till Gustafva och
Magnus Forssman, 10 år gammal skrev dagbok under resan
och i vuxen ålder skrev hon ut sin berättelse om resan med
Octavia och med oxvagn till Skandinavia. System Jenny,
till höger, gifte sig ett tiotal år efter hemkomsten till Sverige
med Ernst Kreuger och fick barnen Ivar och Torsten. Men
det är, som man säger, en annan historia.

sig att bli något annat under sitt liv. För de yngre
kvinnorna utan speciell utbildning, fanns oftast bara två
alternativ. Antingen att tjäna som piga i broderns eller
någon annans hus sedan fadern hade dött och äldsta
sonen ärvt gården, eller också att gifta sig. En ung kvinna
från en fattig familj hade mycket små möjligheter att
utbilda sig och hitta ett arbete utanför hemmet.
Det var fem ensamma unga kvinnor som ansökte
hos Forssman att fa följa med till Afrika och därmed
emigrera från Sverige. Två kom från Öland, Helena
Sohlberg och Emma Christina Berggren, en kom
från Jacobs och Johannes församling i Stockholm,
Vilhelmina E. Jonsson. Cathrina C.G. Gustafsdotter
var född i Ljuders församling, Kronobergs Län och
Johanna Christina Petterson kom från Kalmar. De reste
ut som pigor men hoppades och trodde att de skulle
kunna fa ett bättre liv och kanske andra möjligheter
ibland de vita pionjärerna i det svarta Afrika.
Vi vet att Helena Sohlberg gifte sig, redan sex månader
efter det de kommit fram till Potchefstroom, med
Christian Egen som då var 40 år gammal. Själv var hon
då 36 år gammal men ljög lite grann och sade sig bara
vara 30. Vilhelmina Jonsson från Stockholm gifte sig med
teknikern och mekanikern Gustaf Dehm som Forssmans
hade anställt. De båda stannade kvar i Potch. Cathrina
C.G. Gustafsdotter från Ljuder gifte sig med Olaus
Andersson från Öland. Han var också med på skeppet
Octavia. På museet i Potch hittade jag ett porträtt av de
båda på äldre dagar. Bilden är tagen i Potchefstroom, där
de också antagligen stannade för resten av sina liv.

Fem ensamstående kvinnor bestämmer sig
för att bryta upp och följa med.
e flesta av emigranterna som Oscar Alarik hade
rekryterat i Sverige fick skriva på ett avtal där
man lovade att arbeta på Skandinavia för Forssman
under en period av två eller alternativt tre år med en
bestämd lön, bostad och lite fickpengar. Därefter var
emigranterna fria att göra som de själva ville.
För de flesta, som under mitten av 1800-talet
emigrerade till Afrika, lämnade Sverige för alltid.
Familjer och vänner, hus, hem och gårdar lämnade de
bakom sig. Vid utresan räknade de med att aldrig mer
återkomma till Sverige. Kostnaden för resan var stor
Gustafva och Magnus Forssman förlorade en dotter i
och avståndet så långt att de flesta ansåg det otänkbart
Potchefstroom. Gravstenen står på gamla kyrkogården i
att kunna återvända under sin livstid om man nu inte
Potchefstroom. Texten lyder:
skulle komma att tjäna väldigt mycket pengar. Men
redan på 1860-talet gick det rykten om guldfyndigheter
Jag går till himmeln hwar jag går
i södra Afrika så kanske skulle det ändå kunna bli
Maria
möjligt att bli riktigt rik. Det gick ju för sig att hoppas.
2 V2 år gammal
dog Potchefstroom den 29 Sept. 1867
Möjligheterna och framtidsutsikterna i Afrika vägdes
djupt sörjd afföräldrarna
upp av den hopplösa situation som många befann sig i
här hemma. Sverige var fattigt och starkt klassindelat på
Magnus och Gustafva Forssman
1800-talet. En enkel lantarbetare kunde aldrig förvänta
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Älskade lilla Milda!

unit

iktor Norén, en ung man från Lidköping, hade
fått anställning som informator till Oscar
Alariks Forssmans söner och skulle följa med den
l
Forssmanska Kolonialexpeditionen och segelskeppet
Octavia till Sydafrika och Transvaal för flera år
framåt. Han hade kanske räknat med att tjäna bra
med pengar genom sin uppfinningsrikedom för att
Ett Kalmarskepp på väg till Afrika
efter några år kunna återvända till Lidköping och sin
ungdomskärlek Milda med tillräckligt mycket pengar
scar Alarik chartrade fregattskeppet Octavia för
för att kunna gifta sig.
Oscar Alariks barn hade växt upp i Transvaal.
£ 1.000 från Kapten Carl Axel Mannerskantz i
Kalmar. Octavia var byggd på Vämanäs varv år 1858 Barnen talade holländska och engelska. Viktor var
musikalisk och talade tyska och även lite engelska,
och var alltså bara 5 år gammal när hon gjorde resan
vilket inte var så vanligt i Sverige under mitten av
till Afrika för Forssman. Tidigare hade hon redan varit
i Bahia och under några år gjort långseglingar under
1800-talet. Fru Gustafva ville dock också fa med sig
sekundlöjtnanten Lagervall men från 1862 var Kapten
en duktig guvernant för sina 5 flickor. Speciellt viktigt
A.E. Palander befälhavare.
tyckte hon det var att barnen skulle få fortsätta sin
Den 25 juli 1863 publicerades en stor annons i
musikutbildning. Men bara ett par veckor innan den
tidningen Barometern i Kalmar.
planerade avresan blev det panik. Det visade sig att
Under flera dagar hade Octavia tagit in en stor
den som ursprungligen hade utsetts till guvernant för
last som helt och hållet tillhörde Oscar Alarik. Han
Magnus och Gustafvas fem flickor faktiskt inte kunde
hade köpt sådant som han visste behövdes i Sydafrika
spela piano bättre än Anna, den äldsta flickan. Nu
och som skulle ge en god förtjänst. Det var sågat trä
letade Magnus och hans fru Gustafva desperat efter
(som visade sig vara sågat efter en annan standard
en duktig ersättare. Musik och pianospel var viktigt
än den engelska som nu gällde i Sydafrika), järn i
för Gustafva. Viktor, som var snabbtänkt, hade en
olika former, sten från Öland, lantbruksredskap, tjära,
lösning som alla skulle bli nöjda med. Hans käresta i
Nordstjärnans öl från Kalmar, ostarjärnspisar, vagnar
Lidköping, sedan flera år tillbaka, Milda Helling, var
och kärror samt 60 kaggar ”Fjellbacka Ansjovis”.
ju musikalisk och mycket duktig på att spela piano.
Hur Oscar Alaric hade planerat att sälja ansjovisen i
Vad som sedan exakt hände och hur det gick till är
Sydafrika är fortfarande ett mysterium.
det ingen som riktigt vet.
Från den 1 augusti och tio dagar framåt låg
Men frågorna staplar upp sig. Gav verkligen
Octavia i hamnen i Kalmar och väntade på rätta vindar
föräldrarna Milda tillstånd att resa iväg till Afrika
för seglatsen söderut genom Kalmar sund. Den 10
med sin barndomskärlek för att kanske aldrig komma
augusti på morgonen bogserades till slut Octavia ut
tillbaka? Och även om föräldrarna känt Viktor sedan
från hamnen och satte segel mot Afrika. Ombord var
många år och de två älskade varandra så var de ju
båda familjerna Forssman och ett 40-tal emigranter.
varken gifta eller förlovade? Skulle det kunna gå an?
Den svarta tjänarinnan Dina Maria var också med
Eller var sanningen den att Milda reste utan att säga
men hennes vän Sara Magdalena stannade kvar i
något till föräldrarna? Att döma av det första brevet till
Kalmar där hon under hösten 1862 hade fött en dotter.
föräldrarna från Kalmar utgår hon i alla fall ifrån att
Sara hade fatt både arbete och bostad hos Cecilia
de vet eller har fatt reda på att hon är på väg till Afrika
Fryxell på Rostad där också dottern växte upp. Både
med Viktor för flera år framåt. Kanske brodern Gustav
Sara och dottern Millan (vars riktiga namn var Cecilia)
fick det besvärliga uppdraget att berätta sanningen för
är begravda på Kalmar Kyrkogård vid Slottet.
föräldrarna när det redan var för sent och Milda hade
Octavia seglade med staden Deal i England som
åkt och föräldrarna inte kunde göra något åt det hela.
första hamn. Här lämnade Oscar Alarik och hans
Milda reste från Lidköping först med tåg till
familj Octavia för att själva resa vidare med en mycket
Stockholm sedan med båt till Kalmar. Hon promenerade
snabbare ångbåt till Sydafrika. Brodern Magnus och
genom Stockholm med en god vän till Viktor som har
hans familj och emigranterna fortsatte dock resan med
hämtat henne på Centralstationen. Själv var Viktor
Octavia. Resan med segelskeppet till Durban skulle
försenad och hade telegraferat att han skulle komma
komma att ta 92 dagar. Därefter följde en 10 veckor lång
senare. Milda berättar att Viktors vän ville ta med
vandring med flera oxvagnar, lastade med utvandrarnas
henne in på Café Berns i Berzelieparken. Men så blev
tillhörigheter och en del av Oscar Alariks handelsvaror.
det inte. Kanske var det Milda som inte ville gå på
De svenska utvandrarna vandrade med oxvagnarna rakt
café med en ganska okänd man även om han var en
igenom den afrikanska bushen. Från Annas berättelse
vän till Viktor. Men hon visste tydligen inte att Café
får vi en aning om denna hisnande upplevelse.
Berns hade slagit upp sina dörrar för första gången
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bara tre dagar innan de gick förbi. Det kunde ha blivit
ytterligare ett intressant stycke i hennes brev. Som
Sara, i Jonas Love Almquists ”Det går an”, tog Milda
båten söderut mot ett nytt liv med en man hon inte ens
var förlovad med. Båten till Kalmar gick antagligen
från Skeppsbron. Milda berättar livfullt om
resan till Kalmar i sina brev till familjen.
Väl framme i Kalmar ger hon oss en
inblick i livet på kajen när segelskeppet
Octavia lastas och man väntar på förlig
vind. Hon skriver att Viktor spikar fast
pianot i skeppets salong så att Milda
ska kunna hålla sina musikklasser
med flickorna under de tre månaderna
till sjöss.
Under de följande fyra åren
skriver Milda ganska regelbundet till
sina föräldrar och berättar mest om
de små händelserna i livet omedelbart
omkring henne. Det är älskliga brev,
för att använda ett gammalt men i detta
sammanhang passande ord. Hon må dock
vara förlåten att hon inte berättar för oss till
exempel, vad som verkligen hände med Skandinavia
och så mycket annat viktigt i verkligheten omkring
henne. Men hon skrev till sina oroliga föräldrar
lyckligt ovetande om att hennes brev skulle läsas 140
år senare.
Milda berättar också hur Viktor kommer gående de
30 kilometrarna till Skandinavia från Potchefstroom
där han bor och arbetar i Oscar Alariks familj. Han
simmar över floden, där det då fanns krokodiler, vilket
Milda inte verkar ha vetat om när hon skrev brevet
och sedan vandrar han tillbaka till Potchefstroom och
sitt arbete igen på söndag kväll för att komma fram på
måndag morgon.

Mildas brev har givit oss en intressant insikt i
det vardagliga livet och i en del fall svenskarnas
relationer till varandra. Hon lärde sig aldrig engelska
eller holländska och umgicks mest med de andra
svenska familjerna, framför allt med Magnus och
Gustafva Forssman. Milda och Viktor gifte
sig i den anglikanska kyrkan St Mary’s i
Potchefstroom. De fick också en son som
fick namnet Gustav, kanske efter både
Mildas bror och Gustafva som Milda
hade blivit mycket nära vän med.
När Magnus var bortrest på sina
förrättningar bodde Milda och Viktor
ibland i samma hus som fru Gustafva
och barnen. Något år senare bodde de
i ett hus de hyrt alldeles i närheten.
Idag heter gatan Lombard Street.
Under åren i Potchefstroom hann
Viktor med en hel del. Förutom sitt
arbete som informator och lärare startade
han också en skola i Potchefstroom. Det
var en av de första skolorna i staden. Han
var intresserad av naturen och gjorde många
utflykter i omgivningarna och samlade också fjärilar
som han satte upp i en fin samling. Han skrev ihop
en spännande rövarhistoria med inspiration från deras
egna liv i Potchefstroom, vad de såg och det som
hände omkring dem.
Efter fyra år bestämde sig Viktor och Milda att
också återvända till Sverige. Viktor hade lyckats fa
ihop tillräckligt med pengar för att betala för resan. De
ville helst följa med Gustafva som skulle resa med alla
sina flickor. Det sägs att när de till slut kom tillbaka
till Kalmar stod många och väntade på kajen när båten
lade till. Och alla förundrade sig över att de inte blivit
svarta efter så många år i Afrika.
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När skeppet lämnade Kalmar läste
Viktor Norén en nyskriven dikt.
Den publicerades också i tidningen
Barometern den 12 augusti 1863.
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En stockholmare i vildmarken.

med två kompanjoner, Hicks och Nicholls gjordes på
traditionelltafrikansktsättenmuntligöverenskommelse
i augusti 1889, om koncessionen. Antagligen skrev
ur Johan Oscar Strömbom fick höra talas om
Strömbom och hans kompanjoner också ut avtalet för
den ”Forssmanska Kolonialexpeditionen” vet
vi ingenting om. Han var född i Stockholm och hans hand.
Strömbom hade gift sig med Amy, en engelsk
far och förmodligen även familjen bodde år 1862
kvinna och en flicka föddes, förmodligen i lägret vid
på Västerlånggatan 41 i Gamla Staden i Stockholm.
Ngami. Men bara ett par månader gammal, år 1892,
Fadern står som resebetjänt i husförhörslängden.
dog flickan och efter ytterligare två månader var
När skeppet Octavia lämnar Kalmar är Johan Oscar
Strömbom själv död. Dödsattesten ger ingen orsak.
med ombord och har fått i uppdrag att vara steward
Hicks och Nicholls försvann.
under resan. Under ett par år arbetade han som de
En advokat, Frank Whitley, från Pretoria, blev
andra emigranterna för Forssman på Skandinavia men
tillsatt som förvaltare över dödsboet som var
omkring år 1865 skaffade han sig en vagn med åsnor
konkursmässigt med skulder på £1.262. 13s. lOp och
och kanske även oxar. På vagnen lastade han varor
med tillgångar av endast av en oxvagn som stod i byn
som han planerade att sälja i det afrikanska inlandet
Palapye ungefär 35 mil norr om Mafeking plus 1/3 av
och sedan började han en lång resa rakt norrut.
mineralkoncessionen i Ngamiland.
Omkring 30 mil norr om Potchefstroom börjar den
Whitley såg till att koncessionen blev lagstadgad i
stora Kalahariöknen. Den sträcker sig 140 mil norrut
Mafeking av den brittiska administrationen men detta
genom centrala Botswana. Den större centrala delen av
blev inte klart förrän två år senare. Det var antagligen
Kalahari är inte en sandöken utan en stor gräsbevuxen
vid det tillfället som koncessionsavtalet skrevs ut på
slätt utan grundvatten. Västerut, i Namibia går
en skrivmaskin. Nu erbjöd sig en av fordringsägarna
grässlätten över i en sandöken med dyner som sträcker
att ta över koncessionen för £750 men vid ett möte av
sig ned mot den atlantiska stranden.
alla fordringsägare och förmodligen även Strömboms
Johan Oscar reste säkerligen på den östra sidan
fru avslogs detta erbjudande. En nytt erbjudande lades
av Kalahari och följde den gamla huvudleden från
Sydafrika norrut utmed Limpopofloden.
fram med den något högre summan av £ 10.000 och det
Han tog sig så småningom fram till Sjön Ngami i
accepterades, men köparna kunde till slut inte komma
södra Okavangodeltat som Charles John Andersson
fram med den totala summan så affären avbröts.
har skrivit om i sina böcker Sjön Ngami och Floden
Nu fick Frank Whitley besked om att Strömboms
Okavango från 1850-talet. Ngami fick då sitt vatten
tidigare kompanjoner Nicholls och Hicks hade sålt
från det stora Okavangodeltat, men det var bara vissa
en del av koncessionen i London för en stor summa
år med mycket regn som spillvattnet nådde fram. Under
pengar, utan att meddela dödsboet. Frank Whitley reste
de senaste åren har Lake Ngami bara varit en torr slätt.
till London men kunde bara få tag på Nicholls advokat
Några år överlevde Strömbom som kringresande
som meddelade att Nicholls hade lämnat landet utan
handelsman i vildmarken. Han försökte sig också
att lämna någon adress.
ett tag på att gräva diamanter i Kimberly men till
Från advokaten fick han dock ett erbjudande
slut återvände han till Sjön Ngami där han startade
på först £ 1.000 och sedan när han avböjt detta, ett
en handelsstation. En svensk Afrikaresenär och
nytt erbjudande på £ 6.000 för Strömboms del i
koncessionen. Även det senare erbjudandet avböjdes
lantmätare, August Hammar, träffade Strömbom
år 1884 vid Ngami. Strömbom hade då drivit sin
av dödsboet i Mafeking.
handelsstation under tjugo år. Hammar kunde notera
Frank Whitley fick också reda på att Nicholls och
att det fanns gott om varor som filtar, tryckta tyger,
Hicks hade i London gjort ett försök att bilda bolag
tobak och mässingsvaror på stationen. Det var dessa
med £ 300.000 i kapital för att börja arbeta med
varor som Strömbom bytte mot strutsfjädrar, oxar,
koncessionen. Whitley föreslog dödsboet att man
boskap, elfenben och flodhästhudar. Men August
skulle stämma Nicholls och Hicks i England. När
Hammar noterade också att Strömbom kom mycket
Strömboms änka Amy några år senare reste tillbaka
bra överens med afrikanerna i området. Strömbom
till England dog hon på båten mellan Kapstaden och
lär ha talat flera av traktens språk som setswana och
Southhampton.
oshivambo.
Hur historien slutade vet vi inte. Men i Ngamiland
Dokument som jag fann på arkivet i Kapstaden
har man ännu inte hittat varken guld eller diamanter.
berättar fragment av en historia omkring Strömbom
Men de fragment som kommer fram i dokumenten ger
som troligtvis aldrig kommer att bli helt utredd.
i alla fall en aning om hur guld och diamantletandet i
Genom sina goda kontakter med Tawanastammen
kolonierna ibland gick till.
och den unga hövdingen Moremi som Strömbom av
I kapitlet Bilder och Dokument i slutet av boken
dennes fader blivit förmyndare för, fick han löfte om
finns hela texten till det kontrakt som Strömbom och
en koncession för att söka efter ädelstenar och guld
hans kompanjoner gjorde med hövdingen av Tawana
i stammens hela område, Ngamiland. Tillsammans
stammen, Chief Moremi år 1889.
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Adolf Fredrik Lönngren,
en guldgrävare i Transvaal.

Carl Magnus Lönngren hade gift sig med den
tretton år yngre flickan Anna Cajsa Jonsdotter tjugo år
tidigare i Kristvalla, utanför Kalmar. Anna Cajsa var
född i Högsby Socken den 2 februari 1819 medan Carl
arl Magnus Lönngren och hans hustru Anna Cajsa
Magnus kom från Mörlunda och var född redan 1806.
hade i Kalmar hört talas om att O.W.A. Forssman
sökte redigt folk för att bygga upp ett jordbrukssamhälle På nationalarkivet i Pretoria finns dödsattesten
över Carl Magnus Lönngren kvar. Där kan man läsa
i södra Afrika. De hade bestämt sig för att ansöka hos
på engelska,-”född i Kalmar av okända föräldrar,
Forssman att bli antagna och få emigrera till Afrika
död i Potchefstroom den 6/4 1886, 79 år gammal”.
emigrera, om det nu gick, med sina fyra barn. Den
I Sverige finns det lite mer informationer om Carl
minsta, Jenny, var bara tre år gammal.
Magnus Lönngren och hans familj i kyrkböckerna.
Hela den Lönngrenska familjen blev antagen
Carl Magnus var, enligt dödsattesten i Sydafrika,
av OWA Forssman. Han skulle ju bygga ett nytt
smed. Men i de svenska kyrkoregisterna står han också
jordbrukssamhälle och var säkert intresserad att ta
under perioden 1852 - 1854 som rättare i Algutsboda.
med hela familjer. Carl Magnus var 57 år och redan för
En rättare var förman för lantarbetarna på en gård.
gammal för att ge sig in på ett så stort företag. Anna
Carl Magnus och hans Anna Cajsa flyttade runt
Cajsa var 44 år. Tillsammans ville de kanske ge sina
mycket
i södra Sverige under sina tjugo år tillsammans.
barn möjlighet till ett bättre liv och större möjligheter
Kanske var Carl Magnus utlärd smed som det stod i
i det nya landet.
dödsattesten och fick flytta dit där det fanns arbete.
Den 7 juli 1863 skrev han ut sig själv och hela
Sex barn fick de tillsammans. Två av barnen dog i ung
sin familj från Kalmar på Domkyrkoförsamlingens
ålder i den tidens ganska vanliga sjukdomar, kolera
expedition. Carl Magnus och Anna Cajsa sålde det
och smittkoppor. Den första sonen Carl Johan föddes i
de inte kunde ta med sig och packade sitt lilla bohag
Kristvalla 1843 och sedan följde nästa, Per August, år
ombord på skeppet Octavia som låg i hamnen nedanför
1848 i Ljungby där de bodde till 1852.
Ångkvamen.
Så föddes Adolf Fredrik, som skulle bli guldgrävare
Som de andra emigranterna hade Carl Magnus
i Sydafrika, år 1851, också i Ljungby. Lilla Ida
fatt skriva på ett avtal där han lovade att arbeta för
Mathilda föddes 1853 i Algutsboda och dog sedan,
Forssmans jordbruksprojekt under två år för att på
fem år gammal i smittkoppor. Det dröjde sex år tills
det sättet återgälda resekostnaderna. Sedan skulle han
nästa barn föddes. Hon döptes i Kalmar till Emilie.
vara fri att göra vad han ville.
Men dog också mycket ung, bara två år gammal, nu
Under den här sista veckan i juli träffade de
var det koleran som härjade. Slutligen föddes också
flera av de andra emigranterna nere vid hamnen.
Jenny år 1860 i Kalmar.
Fregattskeppet Octavia låg och lastade trävaror och
Carl Magnus och Anna Cajsa hade nu fyra barn
sill, plogar, öl, järnspisar och mycket annat. De här
kvar.
De var båda strax över den tidens medelålder när
sista dagarna innan den långa resan skulle starta var
de beslöt sig för att starta ett helt nytt liv i Afrika. Båda
det mycket att göra omkring skeppet.
makarna hade lagt större delen av sina liv bakom sig.
Oscar Forssman hade satt in en annons i tidningen
Alla fyra barn hade gått i folkskolan och kunde läsa
Barometern att alla som skulle följa med honom
och skriva hjälpligt.
på resan till Afrika skulle infinna sig ombord den 1
När Carl Magnus anmälde sitt intresse till Oskar
augusti.
Forssman
att följa med på resan med hela sin familj
Carl Magnus och Anna Cajsa mötte den ena efter den
blev
han
nog
väl mottagen. Han hade lång erfarenhet
andra av emigranterna som kom farandes och gåendes
även om han var lite väl gammal men hans kunskap
från trakten omkring Kalmar. Men också folk som
som smed och rättare var nyttiga kunskaper i det nya
kom från Mönsterås, Norrköping och Stockholm.
landet.
Johan Oskar Strömbom hade kommit resande från
I Kalmar rådde, under slutet av 1862 och på våren
Stockholm och Gustaf Dehm från Finland, även om
1863 en afrikafeber. Dels hade Oscar Forssman talat
det senare visade sig att han ursprungligen kom från
med många av stadens honoratiores om sina planer och
Polen. Där var några unga pigor från Öland och familjen
nyheten om Kalmarsonen som återvänt från Afrika,
Hellström från Östergötland. Från Kalmar stad kände
där han hade förtjänat stora pengar spreds snabbt ut
han igen bokhållaren Per August Westergren, pigan
över hela staden och ryktet fortsatte långt ut i Småland
Christina Pettersson och Nils Petter Magnusson från
och södra Sverige.
Förlösa utanför Kalmar. Den 17-åriga drängen Carl
Sedan var det den stora sensationen med de två
Ludvig Olen kom också från Kalmar och hade på
afrikanska kvinnorna som kommit till Kalmar med
grund av sin unga ålder fått skriftligt tillstånd av sin
Forssmans. De två svarta, afrikanska kvinnorna
mor att emigrera. Carl Ludvig tyckte mycket om barn
gick omkring på stadens gator och höll rykten och
och fick bra kontakt med Lönngrenska familjen och
samtalsämnen om Afrika igång.
tyckte det var skojigt att leka med barnen.
Det var naturligtvis fantastiskt att se de afrikanska
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Med hacka och spade grävde man sig in i berget
och försökte att följa guldådern. Gruvgången är
bara så hög att man kan gå nedhukad.

kvinnorna i sina färgglada och brokiga kläder med
stora turbaner på huvudet.
Efter utskrivningen i Kalmar tar spåren i
arkiv och handlingar slut för familjen Lönngren. De
finns med på ett litet tackbrev till Kapten Palander på
Octavia som skrevs när skeppet hade lagt till i Durban.
Men sedan finns inga dokument förrän Carl Magnus
hade dött och hans dödsattest utfärdats. Nu hade
Anna Cajsa fått tillnamnet Jones i de sydafrikanska
registren, det kommer förstås från hennes namn som
ogift, Jonsdotter.
Från Carl Magnus Lönngren’s dödsattest år 1886
framgår det att han och Anna Cajsa ägde ett hus och
en liten tomt på Rivierstraat i Potchefstroom och deras
samlade tillgångar översteg £25. Dödsattesten var
undertecknad av Comelis Jansen Taljaard och Jenny
Lönngren. Comelis Taljaard var Carl Magnus svärson
och gift med yngsta flickan Jenny. I dödsattesten
nämns bara tre av de fyra barnen. Den äldsta, Carl
Johan, finns inte omnämnd.
Vi vet inte vad som kan ha hänt med honom. Det är
till och med möjligt att han inte ens följde med familjen
på Octavia år 1863. Han var ju då redan i tjugoårsåldem
och hade kanske hittat ett arbete i Sverige som han
inte ville lämna. Han kan ju också ha dött under de
tjugotre åren som familjen nu hade bott i Sydafrika.
Men i dödsattesten finns de andra barnen nämnda:
Peter August Lönngren, Adolf Fredrik Lönngren och
Jenny Lönngren. I början av 1950-talet fick Museet i

Potchefstrom fick ett brev från en J.S. Gaffney som
berättar att Mrs. C.J. Taljaard (född Lönngren) var
hans mormor och att hon var född i Kalmar.
Det första dokumentet omkring Adolf Fredrik
Lönngren, den näst äldsta sonen, är en fullmakt där
Adolf Fredrik år 1897 ger i uppdrag åt Advokaten
Fleischack att avsluta inköp av två tomter i
Potchefstroom. Den ena hade nummer 1159 utmed
Wiljoensstreet (en halv erf), den andra i hörnan av
Boom och Lowestreet, nummer 424 (också en halv
erf).
Från de första åren på det nya seklet, 1900-talet,
fanns Lönngren igen på ett dokument i Potchefstroom.
Adolf Fredrik hade nu köpt en bit mark, några hus och
mineralrättigheterna vid Buffelskloof, alldeles vid
Vaalfloden och blivit guldgrävare.
Adolf Fredrik skulle leta guld i bergen och kullama
som omger den märkliga meteorkratem Vredefort
Dome utmed Vaalfloden, 30 km söder om Potch.
Under 1880 och 1890-talet hade man upptäckt
att den geologiska beskaffenheten av bergarten
här i Vredefort var ganska lik den som fans i
Witwatersrand där enorma guldfyndigheter redan
hade gjorts år 1886. Vid Witwatersrand hade en hel
tält och skjul-stad, som fatt namnet Johannesburg,
vuxit upp på bara några månader under 1886 och
1887. Under åren fram till sekelskiftet hade en hel
stad med gator, stenhus, affärer, krogar och även
ett par teatrar byggts på rekordtid. ”Guldstaden”
låg bara 120 kilometer nordöst om Potchefstroom.
Där i Johannesburg grävde nu ett par hundra olika
gruvbolag. Schakthissamas typiska tom med det stora
hisshjulet högst upp, kunde ses i långa rader utmed
den så kallade Main Reef Road som gick i öst-västlig
riktning utmed ”Randen” Witte Waters Rand, den ås
som hade blivit så berömd på bara några månader.
Nu var staden befolkad av nästan etthundratusen
människor.
I Vredefort hade man också haft en guldrush, men
resultatet blev inte vad man hoppats. Det fanns guld
i bergen men inte så mycket som man räknat med.
Förhoppningarna var högt uppskruvade efter de
sensationella fyndighetema i Johannesburg.
Guldrushen vid Vaalfloden hade börjat redan
1887 på farmen Lindequesfontein på andra sidan om
Vaalfloden. Farmaren D.H. Marx hade hittat hittat
tecken på guld och den 1 :a december samma år hade
hans mark öppnats upp som allmänt guldfält och
inmutningar hyrdes ut för 10 shilling per styck och
månad.
Det är intressant att namnet Lindeque också har
svensk anknytning. Släkten kommer ursprungligen
från Sverige med namnet Lindequist. Barend
Lindequist bodde på ön Rügen utanför Pommern på
Österjökusten och kom till Kaplandet under första
delen av 1700-talet. Släkten spreds sedan över hela
landet. En Lindeque, som namnet senare ändrades till,
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var ägare till farmen Braamfontein, ett område som
inte är helt okänt för de som besökt Johannesburg.
I början av 1900-talet, när upphetsningen i
Witwatersrand hade lugnat ner sig och geologer och
guldletare började se sig om i allt vidare cirklar efter
nya fyndigheter i omgivningarna utanför Johannesburg
togs guldprospekteringen upp igen i bergen runt
Vredefort.
Meteoren som slog ned här för 2 miljarder år sedan
hade skapat en krater med en diameter på 40 kilometer.
Detta måste ha varit en fruktansvärd naturkatastrof där
höga berg sköt upp som en jättelik bergkrans ett par
tusen meter högt, runt nedslagsplatsen. Under tvåtusen
millioner år vittrade bergen sedan ner till de skrovliga
kullar på några hundra meters höjd som man kan se
idag.
Adolf Fredrik var en av det hundratalet förhopp
ningsfulla guldletare som drogs till de nya fyndigheterna alldeles i början av 1900-talet. Han flyttade
till sin köpta tomtmark vid Buffelskloof och började
bygga ett hus för sin fru, Mary Ann och barnen.
Uppe i bergen strax ovanför Adolf Fredriks hus låg
de steniga och ganska oländiga kullarna delade,
som av ett yxhygg, till en klyfta som fatt namnet
Buffelskloof. Då som nu fanns det babianer och
leoparder där. Men för hundra år sedan kunde
man också jaga antiloper och på slätterna nedanför
bergen fanns zebror, giraffer och elefanter. Det fanns
då, liksom nu, bra fiske i Vaalfloden ett par hundra
meter nedanför husen.
Adolf Fredrik grävde och sprängde gruvgångar
horisontellt rakt in i bergssidan ovanför sin gård vid
Buffelskloof. Gruvgångarna finns kvar ännu idag.
Gångarna är inte högre än att man kan gå in med
huvudet något böjt. Längre in i gångarna får man
krypa på knäna.
Gruvgångarna är inte längre än 30-40 meter. En
geolog kan ganska lätt följa den guldförande ådern
i gångens väggar och tak. Under regntiden som
här infaller på sommaren mellan oktober och april,
rinner bäckar i svackorna utmed berget. Det var här
under de första åren som guldgrävama satt på huk i
långa rader utmed det porlande vattnet och vaskade
det krossade gruset från gruvgångarna. Malmen
krossades först för hand med hammare och släggor
under ett drygt och även oekonomiskt arbete.
En halv spade krossat grus östes ned i den öppna
vaskpannan som såg ut som en stor sopptallrik
av zinkplåt. När ”tallriken” sattes i en sakta
cirkelformad rörelse med en halvliter vatten ovanpå
gruset gick vattnet i en liten våg runt kanten och tog
med sig det tunna gruset. Efter några påfyllningar
av nytt vatten låg ibland några kom av lysande guld
i tallrikens centrum.
Några år senare slogs sig guldgrävama i trakten
ihop och skaffade en ångstamp som ställdes nere vid
Vaalfloden. Men avståndet var gott och väl 3 kilometer
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Fröken P Lönngren. Porträttet är taget av Auguste d’Astre
i hans atelje. I Potchefstroom Museums arkiv står bara P
Lönngren angivet som damens namn. Troligtvis är det Adolf
Fredrik och Mary Anns dotter som växte upp i Buffelskloof
vid Vaalfloden. Bilden från Potchefstrooms Museum

från gruvgångarna uppe i berget och malmen måste
nu fraktas ned i kärror som drogs av åsnor. Stampen
krossade malmen och gruset kunde sedan vaskas i
långa rännor med en botten av finmaskigt stålnät där
vattnet från floden tvättade sanden. Det viktigaste
arbetet var nu att stå vid rännan och plocka upp de
guldkorn som blänkte till då och då.
För att kunna fa ner åsnekärroma från bergsidan
var man tvungen att först bygga en stig utmed
sidorna av det skrovliga berget. Bara det arbetet
tog flera månader. Varje kärra lastades utanför
gruvgången med omkring 400 kilo malm och sedan
fick åsnan fick arbeta hårt i de branta sluttningarna
för att fa ner lasten till floden. Vid floden stod
ångmaskinen och pustade. Den drev stampen som
krossade malmen som sedan östes ut på en ränna
med vatten. I snitt gav guldådem i berget ungefar 1
gram guld per ton malm.
Under de första tio åren av 1900-talet hade det
blivit ett riktigt guldgrävarsamhälle vid Venterskroon
som bara ligger ett par kilometer från Buffelskloof.
Idag kan man se ett något överrestaurerat men ändå
anspråkslöst trähus vid sidan av vägen som fortfarande
bär skylten ”The Imperial Inn”. Runt omkring ligger
några äldre gårdhus, där några av husen är kvar från
sekelskiftet.

Hit kom guldgrävama efter dagar av mycket hårt
arbete i gruvgångarna uppe i bergen och från stampen
vid floden. Det lär ha gått ganska livligt till i det lilla
samhället Venterskroon. Guldgrävare och uppköpare
möttes och gjorde upp sina affärer. Små läderpåsar
med vaskat guld bytte ägare på många olika sätt och
av många olika anledningar. Och ölen och spriten
flödade på The Imperial Inn.
Mitt i den lilla byn låg Postkontoret och därifrån
gick en postdiligens med passagerartrafik en gång om
dagen de ca 30 kilometrarna till Potchefstroom.
Enligt Tina Jooste en äldre kvinna i Potchefstroom
med gott minne var det också Adolf Fredriks son som
drev Postkontoret i Venterskroon.
Ivor Hjul var en rik dansk som under flera år hade
försökt komma över den mark som Adolf Fredrik
Lönngren hade köpt i Buffelskloof. Lönngrens mark
så gott som omgärdade den mark som Hjul och hans
kompanjoner ägde.
Det hela utvecklades till en långvarig rättslig
process mellan Hjul och Lönngren. Adolf Fredrik och
hans fru Mary Ann på ena sidan och Ivor Hjul med
sina kompanjoner på den andra.
År 1904 dog Adolf Fredrik. Förmodligen dog han
i Buffelskloof men någon gravsten har jag inte hittat
och det fanns ingen förklaring till varför han dog.
Mary Ann och barnen ärvde gården och marken
vid Buffelskloof. Under de följande åren böljade
åtal och rättstvister fram och tillbaka med två stora
advokatkontor i Potchefstroom inblandade.
Ivor Hjul hade anlitat advokatfirman Fleischack
& Co. Fleischack var svärson till den tidigare
distriktsdomaren i Potchefstroom, Goetz, som
efter Oskar Forssmans död 1889, hade gift sig med
Forssmans änka Emelia. Men vid den här tiden, det
första årtiondet på 1900-talet, hade Domaren Goetz
och Emelia flyttat till Kapstaden.
Adolf Fredrik Lönngren hade anlitat advokatfirman
van der Hoff & Du Toit, Solicitors, Notaries etc. i
Potchefstroom som juridiskt ombud i förhandlingarna
med Ivor Hjul och dennes kompanjoner och Mary Ann
fortsatte med samma advokatfirma efter makens död.
Ivor Hjul ville starta ett gruvbolag tillsammans med
flera kompanjoner med sina egna och kompanjonernas
inmutningar. Men Lönngrens inmutning låg i mitten
av dessa. För att Ivor Hjul skulle kunna genomföra sin
Mynpacht eller bilda gruvbolag med sina kompanjoner
krävdes det att alla inom området skulle visa upp
sina respektive lagfartsbevis för myndigheterna
och därmed bekräfta sitt godkännande av Hjuls
”mynpacht”. Mary Ann Lönngren som inte tidigare
gått med på att varken sälja sin mark eller bidraga
med sin lagfart, hade alltså under flera år stoppat Hjul
och hans kompanjoner.
Det dröjde ända till 1909 innan Mary Ann Lönngren
till slut, den 10 juli 1909 accepterade ett bud på £400
från Ivor Hjul och slutligen sålde marken till denne.

Men strax efter det att avtalet hade skrivits på och
pengarna betalts fick Mary Ann till stånd ett hyresavtal
där hon fick hyra gården med alla uthus och en liten
bit mark runt omkring för £25 per år. Mary Ann kunde
nu stanna kvar på gården med sina barn.
År 1909, efter köpet av Lönngrens mark, fick
Ivor Hjul ett lån med Buffelskloof som säkerhet från
Nederländska Banken i Sydafrika och bankdirektören,
Hendrik Jorissen i Potchefstroom. Summan var på
£5.000 för Buffelskloof Nr. 24, på totalt 1443 morgen
och 233 square roods.
Buffelskloof finns kvar än idag. Numera heter den
lilla gården Thabela Thabeng. Den nuvarande ägaren
heter Johannes van der Merwe. Han är arkitekt från
Kroonstad och driver en liten turistanläggning med en
enkel konferensanläggning och ett vandrarhärberge på
gården. Här finns också en utställning som beskriver
det stora meteoritnedslaget för 2 miljarder år sedan
och den betydelse detta har fatt för den geologiska
förändringen i trakten. Johannes van der Merwe
har, tillsammans med andra boende och verksamma
inom området ansökt att nedslagsplatsen och
området Vredefort skall bli ett av UNESCOs
Världsarvsområden. I slutet av september 2005 fick
de till slut en bekräftelse från UNESCO att Vredefort
Dome blivit accepterat som ett världsarvsområde.
Nedslagsplatsen med den stora kratern som
idag är rätt svårt att urskilja, har bland annat
skapat flera olika unika växtområden inom
ett område av ett par kvadratmil. Bergen runt
omkring nedslagsplatsen ligger som en ring runt
kratern och innehåller bergarter och geologiska
formationer som kastats upp vid nedslaget från
mer än två kilometer under markytan.
Mellan huvudbyggnaderna vid Thabela
Thabeng och Vaalfloden löper en dalgång med ett
par meters djup. Här flyter det samlade regnvattnet
från bergen omkring Buffelskloof fram under
sommarmånaderna efter regnen.
På en liten höjd utmed floddalen ligger, numera
gömd under en buske, graven för Johannes Gerardt
Schoeman som föddes 1809 och dog här 1872.
Det var från denne Schoemans familj som Adolf
Fredrik köpte marken. Kanske finns här någonstans
i det täta buskaget också Adolf Fredrik Lönngrens
grav. Som i fallet med Schoeman’s grav där det var
hans fru som grävde graven och reste stenen, var
det kanske också Mary Ann som här själv begravde
sin man.
I en bok som skrevs år 1939 av den unge författaren
Geoffrey Jenkins, ”A Century of History”, nämns
namnet Longrin i ett kort stycke om den skandinaviska
gruppen i Potchefstroom. Namnet Lönngren hade
under åren ändrats till det kanske lättare och mer
begripliga ”Longrin”. Dottern Jennys barnbarns barn
finns kvar i dag i Sydafrika. Men vi har ännu inte hittat
någon släkt till familjen Lönngren i Sverige.
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Skeppet Octaviaforsarfram utanför Kapstaden. Bilden är tagen av en oljemålning gjord under mitten av 1900-talet på
beställning av Bill Forssman, en ättling i Sydafrika till Oscar Alarik Forssman. Målningen ägs idag av hans son i Johannesburg

OMKRING FREGATTSKEPPET
OCTAVIA OCH RESAN

lade man sig på en sydvästlig kurs för att fånga norra
halvklotets passadvindar. När man siktade land i
Sydamerika (Brasilien) lades kursen om till sydöstlig
keppet Octavia gick från Kalmar hamn på
och skeppet fick, söder om ekvatorn nya passadvindar
morgonen den 10 augusti 1863. Skeppet var
mot Afrikas sydspets.
chartrat (hyrt) för £1.000 (18.000 kronor i dåtidens
Den första landkänningen i Afrika blev Port
valutakurs) av Oscar Alarik Forssman för att frakta
Elisabeth, Här fanns det då inte någon pir eller kaj
last och passagerare till staden Port Natal (Durban)
lägga till vid. Roddbåtar fraktade varor och passagerare
på Sydafrikas östkust. Ombord fanns 40-talet
utifrån på redden där skeppen ankrade, in till land. Det
var ofta en äventyrlig fard där roddbåtarna fick rida in
passagerare, de flesta från Småland. Tyvärr saknas
tullverkets journal från just denna period. Journalen
på de höga vågorna som slog in mot stranden.
borde innehålla uppgifter på last och namn på alla
Den 17 november 1863 lät Kapten Palander ankaret
passagerare, vilket hade varit ett mycket intressant
gå utanför Port Natal (Durban).
dokument i undersökningen.
Fregattskeppet Octavia på 1.700 ton, var byggt
När fartyget lade till i Durban skrev passagerarna
på Vämanäs, utanför Kalmar, 1858 och hade
ett tackbrev till Kapten Palander och brevet
tidigare gått på traden Ostindien och Brasilien.
undertecknades av de flesta emigranterna. Det är
Det var snabbseglande och hörde till de större
dessa uppgifter vi idag har och som också har legat
i Kalmarrederiemas flotta. Vid utfärden ägdes
till grund för våra vidare undersökningar. Det kan ha
Octavia av Kapten Carl Axel Mannerskantz
funnits andra emigranter som medföljt skeppet men
som också var ägare till Vämanäs skeppsvarv.
som inte skrev under brevet. De kan ju exempelvis
Men då Octavia återkom till Sverige köptes hon
ha varit iland när brevet skrevs och överlämnades.
av rederiet och handelsföretaget Kreuger och
Seglingen till Durban tog 92 dagar. Som första hamn
Jennings i Kalmar.
År 1872 sprang Octavia läck utanför Mauritius
lade man till i staden Deal på engelska sydkusten.
Därefter följde Octavia den vanliga kursen för
och kondemnerades, enligt uppgifter på Sjöhistoriska
segelskepp mot Godahoppsudden. Från Kanarieöarna
Museet i Stockholm, (det finns också andra uppgifter
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som säger att hon skall ha gått under med man och allt
utanför Kap Verdeöama)
Octavia förde en ganska stor last till Sydafrika.
Det var Oscar Alarik Forssmans handelsvaror som
han skulle sälja vid framkomsten men också material,
verktyg och lantbruksutrustning som skulle användas
i Skandinavia:.
Trävaror, sågade plank
Plogar
Järnspisar
Plogar och jordbruksverktyg
Nordstjemans öl från Kalmarbryggeriet
Ölandssten
Tjära
Kärror och vagnar
60 tunnor ansjovis från Fjellbacka
Salt sill och ost
ett helt konstbevattningsverk för Skandinavia
Besättningen ombord (efter information från
Sjöfartsmuseet i Kalmar) från 11 Juli 1863.
Befälhavare
1. Styrman
2. Styrman
Konstapel
Timmerman
Båtsman
Matros
Matros
Kock
1 :e Matros
Matros
Matros T.
Matros
Jungman
Jungman
Timmerman

Kapten A.E. Palander
J. Lagerwall, Karlskrona
G.J. Jonsson, Karlshamn
J.P. Lindström, Kalmar
S.G. Pettersson, Kalmar
A.P. Samuelsson, Kalmar
C.E Sjögren, Kalmar
N. Jonsson, Christianopel
M.N. Wemberg, Kalmar
F.W. Svensson, Mönsterås
G. Sandström, Kalmar
Moberg, Karlskrona
C.G. Lundberg, Segerstad
A. Pettersson, Kalmar
M.H.C. Ram, Orust
C.J. Dahlström, Kalmar

Kaptenen A.E. Palander var en avlägsen släkting
till Louis Palander, befälhavare ombord på Vega som
1878-79 seglade med Nordenskiöld genom Ishavet
och Nordostpassagen.
Möjligen gick ytterligare två skepp med flera
emigranter och frakt till Sydafrika och Skandinavia
under det påföljande året 1864. Det finns anteckningar
i flera skrifter omkring skepp och sjöfart i Kalmar, att
ytterligare två skepp, Sjötrollet och Hazard, båda från
Kalmarrederier, tog både last och flera småländska
kvinnor till Sydafrika år 1864, ett år efter Octavia.
De svenska ungkarlarna lär ha klagat till Forssman
angående bristen på ogifta kvinnor i Potchefstroom.
Det är då möjligt att Forssman lät ytterligare
passagerare följa med de handelsfartyg som han
skickade laster med.

Jordbrukssamhället Skandinavia
går under
scar Alarik Forssman var portugisisk general
konsul i den sydafrikanska boerrepubliken
sedan 1879 och konsul för Portugal sedan 1862. Han
var en mycket aktad och rik man i den sydafrikanska
republikens första huvudstad Potchefstroom. Efter
mer än tjugo år i Transvaal hade Forssman blivit en
av södra Afrikas största landägare. Han ägde närmare
200 gårdar i Transvaal under slutet av 1870-talet.
En normal storlek för en gård i denna del av landet
räknades till ca 1000 hektar. Forssman hade också sin
egen handelsstation med en stor butik och egen import
och exportverksamhet. På export gick mest skinn,
strutsfjädrar och elfenben medan allt som behövdes för
att bygga upp ett nytt samhälle för européerna måste
importeras. Han hade också startat en diligens för
frakt och persontrafik, ”The Transvaal and Goldfields
Extension Transport Company, som också hade kontrakt
på all posttransport i Boerrepubliken. Forssman var
nära god vän med den första Presidenten i republiken
Martinus Wessels Pretorius och de båda familjerna
träffades ofta på middagar hos varandra. Forssmans
hörde till staden Potchefsrooms översta grädda.
Oscar Alariks dröm om att starta ett svenskt
jordbrukssamhälle hade dock gått om intet. Efter ett par år
hade Forssmans dröm om det svenska jordbrukssamhället
Skandinavia gått upp i rök och damm. Vi är inte helt
säkra på vad som egentligen gick snett men den allmänna
förklaringen i Potch är flerårig torka. Från Mildas brev
förstår vi att det varit osämja och slitningar mellan
familjerna på Skandinavia. Dåliga utrustningar, brist
på hus och felaktiga grödor är andra förklaringar jag har
hört i Potch. För att fa fram mer underlag frågade jag
det sydafrikanska meteorologiska institutet om de kunde
hjälpa till. -Var det verkligen så att det var svår torka
under åren 1865 - 1866? Svaret jag fick från institutet
var att den svåra torkan började först 1868. Men enligt
Milda Helling/Noréns brev till föräldrarna i Lidköping
hade de flesta redan då flyttat ifrån Skandinavia. Milda
berättar också om en brand på Skandinavia där flera av
de enkla hus man byggt gick upp i rök.
Idag finns ingenting kvar av den gamla svenska
bosättningen på Skandinavia. Det finns dock en gård med
några hektar mark omkring, med namnet Skandinavia.
Där, några hundra meter från Vaalfloden hittade vi
några husgrunder och bonden som ägde marken kunde
berätta var Forssmans stora bevattningsanläggning som
han tagit med sig från Sverige, hade stått. De flesta av
de svenskar som flyttade från Skandinavia bosatte sig
i staden Potchefstroom och arbetade som hantverkare.
De fick här använda alla de hantverkskunskaper de
hade från hemlandet för att kunna försörja sina familjer.
Flera ensamma kvinnor som hade rest ut som pigor
gifte sig i Potch. De svenska invandrarna blev snabbt
sydafrikanska boers.
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Carl Ludvig Olen, en 17-årig utvandrare från Kalmar
Det ärfotografen Aguste dAs tre som ca 1890 har tagit dennafamiljebild av den åldrande Carl Ludvig Olen och hans
fru som varfrån boersläkten Kotze. Av sönerna blev den äldsta Carl Ludvig (Charlie) borgmästare och Mortimer en
känd kompositör som skrivit bland annat the Mooi River Waltz, en känd sydafrikansk melodi som beskriver floden
som flyter genom Potchefstroom kantad av stora hängpilar. Mooi betyder just vacker, på afrikaans.
igan Johanna Gustava Lundquist i Kalmar hade givit
sin 17-åriga son Carl Ludvig tillåtelse att utvandra
med Octavia till Sydafrika. När Carl Ludvig föddes 1846,
var hon inte gift och 1860, tre år innan avresan, hade
hon nu gift sig med en skräddargesäll som var tjugo år
yngre än henne själv och bara sex år äldre än sonen Carl
Ludvig. För sonen fanns mycket små möjligheter att hitta
en stadigvarande försörjning i Kalmar. Möjligen kunde
han se fram mot ett liv som underbetald dräng eller enkel
arbetare för resten av sitt liv. Men Carl Ludvig verkar ha
haft stor drivkraft och var snabbtänkt.
Modem och sonen hade flyttat många gånger i
Kalmar Län. Hon hade fatt ta de tillfälliga arbeten som
gick att fa. De hade haft det svårt och fattigt. I Kalmar
Domkyrkoförsamlings utflyttningslängd står han som
”dräng”, född den 7 oktober 1846 i Helgerum, Västrums
socken. Det är fullt möjligt att han inte kom speciellt
bra överens med sin nya styvfar och ett nytt liv i Afrika
måste ha hägrat för en tonåring.
Han lämnade säkert Kalmar, som så många andra,
övertygad om att han aldrig skulle kunna komma tillbaka
igen. Carl Ludvig beskrivs som snabb och rask under
resan med skeppet. Han hjälpte till där han kunde och
lekte med barnen. Han blev omtyckt redan under resan.
I Potchefstroom startade han efter några år på
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Skandinavia, ett transportföretag med oxvagnar där
han fraktade varor runt om i Transvaal och till och
från hamnarna på östkusten. Det gick ganska bra för
transportföretaget. Efter några år lär han ha haft 25
oxvagnar och flera anställda. Företaget utvecklades
sedan med en vattenkvarn i Potchefstroom.
Han gifte sig med en boerkvinna och fick flera barn
som föräldrarna gav den utbildning han själv aldrig
hade fatt. En av sönerna blev borgmästare i Potch år
1938. Rugby stadion i Potch och en gata bär fortfarande
namn efter sonen Carl Ludvig (Charlie) Olen Junior.
Spåren efter svenskarna som bodde och arbetade i Potch
finns kvar. En sonsons sonson, Andries Nel, är idag
parlamentsledamot för ANC i Kapstaden.
Under filmningen och forskandet i Sydafrika träffade
vi Nilette Nel, en 60-års dam som var född Olen och
barnbarnsbarn till Carl Ludvig. Hon har alltid varit
fascinerad av sin anfader. Hon visste att han ursprungligen
hade kommit från Sverige men hade inga detaljer. Vi hade
möjlighet att berätta det vi visste om hans födelseort och
mor. År 2002 kom Nilette med sin man till Kalmar för att
se och uppleva det land som Carl Ludvig var bördig från.
Idag arbetar hon intensivt med släktforskning omkring
släkten i Sydafrika och försöker förstås också hitta fler
rötter i Sverige.

BELÄGRINGEN AV POTCHEFSTROOM
under första boerkriget 1880-1881

å länge den stora högplatån Transvaal var
befolkad av fattiga bönder som försökte att
skapa sin egen stat och republik lät den engelska
administrationen i Kapstaden dom vara i fred och hade
även godkänt och ratificerat självständighetsavtalet
med boerrepubliken. I Potchefstroom bodde även
ett ganska stort antal engelsmän. Flera av dessa
hade affärer, handelsbodar och gårdar. Relationerna
mellan boer och engelsmän på det lokala planet
fungerade ganska bra.
1867 hittades de första diamanterna i du Toits
Pan, som senare skulle komma att kallas Kimberly.
Rykten började också gå om guldfyndigheter
på olika ställen i Transvaal. I det lilla samhället
Pilgrims Rest, i nordöstra delen av Transvaal, hade
flera guldsökare gjort sig stora förmögenheter
och i många fall lika snabbt förlorat dom. Redan
1876 skrev OWA Forssman själv, att han besökt en
plats 53 engelska mil öster om Potchefstroom som
”verkar vara mycket lovande för guldfyndigheter”.
Det område han besökte och då skrev om, var just
den bit mark där man tio år senare skulle upptäcka
världens största guldåder, platsen heter idag
Johannesburg och ligger just 50-talet engelska mil
öster om Potchefstroom.
Beväpnademedenhelradavdiplomatiskaochpolitiska
anledningar, bland annat den dåligt skötta ekonomin i
republiken, annekterade England hela Transvaal och
Boerrepubliken 1877. Den egentliga anledningen enligt
modem sydafrikansk historieskrivning var att England
ville ha kontroll över de stora mineralfyndighetema.
Flera regementen av engelska soldater skickades från
Kap till Transvaal för att hålla ordning på irriterade vita
boer och upproriska afrikaner.
För Oscar Alarik var ockupationen till en början
inte så illa. Han hade en väl utvecklad känsla och
förståelse för affärer och såg att med engelsmännen
skulle Transvaal kunna utvecklas bättre och snabbare.
Hans landområden skulle bli ännu mer värdefulla,
export och import skulle sätta ny fart och med den
nya brittiska administrationen i Transvaal skulle man
ha tillgång till både investeringskapital och bättre
internationella kontakter.
Sedan många år tillbaka hade Oscar Alarik
bearbetat både den portugisiska regeringen och
regeringen i Boerrepubliken för att få båda parter
att samarbeta i projektet att bygga en järnväg från
Delagoa Bay, som idag är Maputo i Mocambique,
rakt igenom nordöstra Transvaal till Potchefstroom
och staden Pretoria som hade börjat byggas på
1860-talet. Forssman insåg att en järnväg från
Portugisiska Östafrika (Mocambique) som var den
närmaste hamnen till centrala Transvaal skulle
skapa en snabb utveckling i landet och både export
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och import skulle öka dramatiskt. Hans egna bolag
och affärsintressen stod i centrum av utvecklingen
och han skulle kunna vinna mycket på detta, både
i sin roll som portugisisk generalkonsul och som
land- och före tagsägare.
OWA Forssman ställde sig på ockupanternas sida.
Han blev också tillfrågad att vara med i den nya
lagstadgande församlingen, som skapades av britterna
och han tackade ja, år 1879. Oscar Alarik hade levt mer
än tjugo år bland boerbefolkningen i Transvaal. Han
var mycket välkänd, hade många affärer igång med
både boerregeringen och affärsbekanta i Transvaal,
han gick i kyrkan, talade boernas språk, holländskan,
men såg fördelarna med den engelska administrationen
i Transvaal.
Det var just denna engelska administration som
boerna hade brutit upp från i Kapstaden på 1830-talet
och i tusental lämnat västra Kap med sina oxvagnar
under den stora ”\rekkeri” mot norr och nordöst för att
bryta nytt land och få möjlighet att leva på sitt eget
traditionella sätt med jordbruket som så gott som enda
centrala försörjning.
Det kan inte ha varit något lätt beslut för Forssman
att öppet visa sina sympatier för engelsmännen och
han förstod säkert också vilken reaktion han skulle fa
hos sina vänner och bekanta även om många andra
säkerligen tänkte i liknande banor.
Den engelska administrationen som nu uppstod
från 1877, i Transvaal sköttes inte med någon större
diplomati gentemot innevånarna. Snart bestämdes att
en ökad skatt skulle utkrävas från samtliga innevånare.
Kunde inte skatten betalas i kontanter tog man betalning
i varor och inventarier i stället. Transvaal hade ju
notoriskt dålig tillgång på kontanter. Boerregeringen
hade inte kunnat enas om att trycka egna sedlar utan
använde fortfarande engelska pund som kontanter.
Men mynt och sedlar var sällsynta och handeln sköttes
i hög grad med provisoriska skuldsedlar.
Under november och december 1880 vägrade en
av bönderna utanför Potch hårdnackat att betala sin
skatt till den brittiska administrationen och utan vidare
diskussioner togs hans häst och vagn i beslag. Detta,
säger legenden och den boerska historieskrivningen,
var anledningen till utbrottet av det första Boerkriget
1880-1881.
Den 14 december 1880 hade OWA Forssman och
hans familj middag med dans för officerarna i det
brittiska kompaniet som var förlagt i Potchefstroom.
De Forssmanska döttrarna sjöng, spelade piano och
fiol och dansade med välputsade engelska officerare.
Livet lekte, musiken flödade, cigarrerna och vinet var
av högsta klass.
På morgonen den 15 december red 800 beväpnade
boer in i Potchefstroom. De befäste snabbt land-
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Beskrivning till kartan
1.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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9-punds kanoner
Ammunitionsvagnar
Vagn
Vagn
Ammunitionsvagn
Ambulansvagn
Sjukhustält
Tält för skadade
Förrådstält
Ingång till Fortet
Jordvall för att försvara ingången
Förposteringsdike
Dike som förbinder fortet med förråd
Grund brunn för vatten 12 tum djup
Torr brunn, 37 tum djup
Bakugn
Jordvallar runt Fortet
Översten Winsloes stol,
bredvid kvinnornas skydd.

Skissen är gjord av författaren och historieforskaren lan
Bennet från Hampshire i England. Han har skrivit boken
"A rain of led” (ett regn av bly) som berättar om den 98
dagar långa belägringen av Potchefstroom under detförsta
Boerkriget (1880-1881)

drostens (motsvarar ungefar landshövding) kontor, post
och telegrafkontoret och Royal Hotel, mitt i staden.
Oscar Alarik fattade ett snabbt beslut att omedelbart
ta sin familj till det lilla, ännu inte färdigställda, fortet
strax utanför stadsgränsen och ställa sig under beskydd
av det brittiska kompaniet som befäst sig där.
I ett brev till den Portugisiska Utrikesministern
skriver han några månader senare, att den brittiska
befälhavaren givit honom rådet att ta sig till Fortet
snabbt. Det var viktigt för honom att fa det klar befäst
att befälhavaren uppmanat honom till detta, då han
kanske annars skulle ha blivit anklagad för att ha
lämnat sitt konsulat som tillhörde en stat vilken inte
alls var inblandad i den brittisk-boerska konflikten.
Men Oscar Alarik var, helt klart, rädd för sitt och
familjens liv, på grund av att han tagit parti för den
engelska ockupationen.

Under dagen den 15:e december trodde man
i Fortet att problemet med boerna i staden skulle
reda ut sig till nästa dag. Men så blev det inte. De
beridna boerna behöll sina befästningar i Potch och
började nu skjuta på fortet som de hade belägrat.
Krig hade brutit ut. Flera samhällen i Transvaal
hade blivit belägrade av beridna boer. Engelska
trupper hade blivit överfallna. Boema ville kasta
ut engelsmännen och fa tillbaka sitt tidigare
självständiga land och republik.
Den engelska befälhavaren Överste Winsloe fick
snabbt iväg en budbärare till den brittiska huvudstyrkan i
Transvaal med begäran om förstärkningar. De 200 soldater
som nu fanns i fortet hade en stor övermakt emot sig.
Det var också trångt i fortet på den lilla ytan av
25 gånger 25 meter mellan uppkastade jordvallar.
Här trängdes nu 200 soldater och 40-talet civila. I
den Forssmanska familjen var alla sju döttrarna och
hustrun Emelia med, plus den lilla pojken Alarik som
var nio år gammal. De två äldsta sönerna fanns vid
detta tillfälle på farmen Rickertsdam i nordvästra
Transvaal nära staden Zeerust.
I Fortet byggde soldaterna en enkel hydda av
säckar fyllda med jord för kvinnorna där de kunde
ta skydd och sova. Något ombyte av kläder hade de
inte med sig och några hygieniska toaletter fanns
inte. Det är lätt att föreställa sig de umbäranden som
speciellt kvinnorna utsattes för. De gick i samma
gångkläder i 98 dagar, Man svalt, saknade vatten
och blev beskjutna så gott som hela tiden. Två
av de Forssmanska barnen dog i dysenteri under
belägringen, den nioårige sonen Alarik och den gifta
21-åriga dottern Emilia.
Den 21 mars 1881 hissade den engelske kaptenen
Winsloe till slut upp den vita flaggan och efter en
förhandling med boergeneralen Cronjé, kapitulerade
det engelska kompaniet och så tågade den engelska
truppen två dagar senare ut ur Fortet, följt av
familjen Forssman. Efter 98 dagar var äntligen
belägringen över.
Detta vapenstillestånd beslöts dessutom mellan de
engelska och boerska styrkorna redan några dagar
innan Överste Winsloe kapitulerat och Boerledaren
Cronjé hade då avsiktligt hållit dem kvar i Fortet efter
det officiella fredsavtalet hade ingåtts.
Oscar Alarik och hans familj följde den brittiska
truppen ut ur Potchefstroom, rakt söderut mot
Vaalfloden och Oranjefristaten. Oscar Alarik Forssman
återkom sedan aldrig mer till Potchefstroom som
varit hans hem i mer än trettio år. Familjen följde
den engelska truppen till Kroonstadt på andra sidan
Vaalfloden, i Oranjefristaten. Det är därifrån som
han sedan bara två veckor efter belägringen skrev ett
förtvivlat brev till Utrikesminsitem i Portugal. I brevet
berättar han i detalj vad som hände under belägringen.
Brevet har icke tidigare varit känt och har aldrig
tidigare publicerats.

Oscar Alarik Forssman i sin uniform som
generalkonsul för Portugal i Transvaal.

Epilog
et gick nu sakta utför med OWA Forssman.
Både hans hälsa och hans affärsintressen
hade fatt en kraftig knäck. Efter staden Kroonstadt
i Oranjefristaten och sedan Kimberly, bodde han
också med familjen i Kapstaden där han arbetade
för att konsolidera sina tillgångar, sälja de väldiga
landområden i Transvaal som inte hade blivit
konfiskerade av boema och bygga upp ett nytt liv.
Men han var nu nästan 60 år gammal och det verkar
som om hans krafter var på upphällningen.
Oscar Alarik skickade ett krav till den engelska
regeringen för sitt förstörda hem och de gårdar och
lantegendomar han förlorat under detta, det första
boerkriget. Notan slutade på £219.000 vilket var en
oerhörd summa på den tiden.
Omkring år 1888 reste han till London där han
startade företaget ”The Transvaal Land Company”
som hade sitt huvudsakliga kapital i de stora
lantegendomarna i Transvaal. Bolaget ägnade sig åt att
sälja den mark han hade kvar på den europeiska och
brittiska marknaden, med eller utan guldfyndigheter.
OWA Forssmans engelska bolag gick igenom
en rad ägarbyten och sammanslagningar efter
OWA Forssmans död men det ursprungliga
organisationsnumret följde med och idag finns detta
bolag fortfarande kvar. Idag heter bolaget Hemscott
och arbetar med affärsinformation och media och
finns i södra London, www.hemscott.uk
Oskar Wilhelm Alarik Forssman dog 1889 i
Pretoria där han också är begravd tillsammans med
sin bror Magnus Forssman som hade dött redan 1874.

D
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Ägde Forssmans en Stradivariusfiol?
Bland de dokument och ägodelar efter familjen
Forssman som finns på Muséet i Potchefstroom finns
också en fiol med von Landsbergs namn på fodralet.
Men där finns också anteckningar i brev och biografier
av vänner till familjen som talar om en fiol, en
Stradivarius, som Oscar Alarik skulle ha ägt.

Berättelserna går isär i beskrivningarna omkring hur
fiolen försvann. Antingen såldes den eller så stals den
under det första boerkriget (1880 - 1881) från Oscar
Alariks gård Rickertsdam strax utanför staden Zeerust,
som idag ligger nästan på gränsen mellan Sydafrika
och Botswana.

Om det verkligen var en Stradivarius är det en
sensation, men det är inte omöjligt. Idag skulle den
förstås vara ovärderlig. En Stradivariusfiol lär dock ha
hittats i Sydafrika under böljan av 1900-talet.

Vi vet inte om Oscar Alarik själv kunde spela fiol.
Det troligaste är att det var Emalia som spelade.
Hon hade säkert lärt sig hemma som barn i den
musikaliska familjen Landsberg. Kanske hon i så fall
fick Stradivariusfiolen av Oscar Alaric.

Söner och döttrar från både Oskar Alarik och Magnus
skapade familjer både i Sydafrika och i Sverige.
Oscar Alariks fru Emelia (f. Landsberg) levde länge
efter Forssmans död och dog inte förrän 1910, den 16/7,
i Kapstaden. Emelia gifte om sig med domaren Goetz i
Potchefstroom. Hon reste till Sverige efter makens död
och hälsade på familjen i Kalmar. Där köpte hon ett
svenskt hus, antagligen i halvfabrikat, vilket bland annat
den berömde arkitekten Fredrik Blom var duktig på.
Huset fraktades till Kapstaden och stod kvar där under
många år som ”the Kalmar House” i förorten Kelvin.
Inför produktionen av film och utställning träffade
Marika och jag många av dessa Forssmanska ättlingar
som alla tagit stort intresse i undersökningen omkring
deras äventyrliga förfader Oskar Alarik och den
vänlige och snälle Magnus.

Den kända 1800-talsviolinisten Wilhelmina (Wilma)
Neruda Hallé (1838-1911) gifte sig andra gången med
pianisten Sir Charles Hallé. De gjorde tillsammans,
under året 1895, en turné i Sydafrika och Australien.
Mr. John Huber sakkunnig på fioler och tidigare vid
Musikmuseet i Stockholm antydde för mig att paret
möjligen skulle ha köpt en Stradivarius under sin tid i
Sydafrika. Men detta är naturligtvis bara kuriosa och
en ren spekulation...

På Kungl. Biblioteket i Stockholm beställde jag fram
Fredrik Jeppes häfte ”A manual of the Transvaal,
A new field of enterprise for Agriculturists, capitalists
& miners”, med ett förord av Oscar Alarik Forssman.

Det var inte förrän efter ett par timmars läsning som
jag upptäckte att just detta exemplar hade Forssman
själv givit till sin gode vän Kommendören Engström
och hade även skrivit en dedikation till Engström på
första sidan.
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BILDER OCH DOKUMENT

Den 10-åriga Anna Forssman, Magnus och Gustafvas äldsta dotter, skrev säkerligen dagbok under hela sjöresan till Durban
och sedan även under vandringen över land från Durban till Potchefstroom som på den tiden var ungefär 70 svenska mil
lång och tog 10 veckor. Det är i så fall denna dagbok som ligger till grundför den berättelse som hon i 5 O-årsåldern sedan
skrev om hela denna resa, inför ettföredrag på Malmö Damförening, strax efter det sekelskiftet. Detaljerna är många och den
unga Anna hade en skarp uppfattningsförmåga och en stor nyfikenhet. Anna skrev tydligenflera original till denna berättelse.
De är ställda till olika personer i hennes egen familj. Det original som finns i bild här i boken, kommer från Inger-Marie
Ahlström i Stockholm. Annas berättelse är ställd till ”Min käre Ove ” en sonson till Anna Ahlström.

Till min käre Ove från Farmor

havet. Jag tyckte det var hemskt men kände mig likväl
trygg när jag var sluten i hans armar. Var känner också
”Barndomsminnen från en resa till Syd Afrika
barnet sig tryggare än i faderns armar?!
Sedan vi passerat Kanalen och hunnit ut i större
och 5 års vistelse där”
farvatten samt kommit genom Biscaya bukten och
Föredrag hållit i Malmö Damsällskap d 12 april 1913
Spanska sjön, både stormiga ställen, voro_vi ute i
Atlanten och snart inne i Nordost passaden där vinden
ad jag kommer att berätta ligger så långt bort i
ständigt blåser åt samma håll.
Något härrligare än att resa på ett segelfartyg då det
tiden som mellan åren 1863 - 68. Det var den
10 augusti 1863 som skeppet Octavia lättade ankar på föres av passadvindama kan man knappast tänka sig.
Kalmar redd och började sin långa resa, målet var Port
Det går då med fyllda segel stadigt och stolt och under
Natal och staden Durban i Syd Afrika.
veckor behöver ej seglen röras eller vändas då man har
Atlanten att kryssa på där inga skär eller grund lura.
Fartygets chef och second voro sjöofficerare med
Nu hade vi sällskap av tumlare eller_springvalar som i
namnenPalanderoch Lagervall, älskevärdapersonligheter
som mycket bidrog till trevnaden under resan. Ombord
stora stim slogo sina kullerbyttor kring fartyget och ofta
hoppade så högt att vi såga hela fiskarna över vattenytan.
voro utom besättningen, ett trettio tal personer av olika
Flygfiskarna visade sig även i stora flockar en och
samhällsklasser och åldrar, alla svenska.
en annat slog ned på däck, till stor fröjd för oss barn
Upplysningsvis får jag nämna att en farbror till mig,
som då nogare kunde skärskåda de vackra, skiftande
som vistats 18 år i Syd Afrika hemkommit med sin familj
fiskarna med sina genomskinliga vingar eller fenor.
för att gästa anhöriga och när han återvände, icke endast
Den stora Albatrossen kom ofta flygande och slag
övertalade mina föräldrar att medfölja, utan engagerade
ned i kölvattnet då vi tillkastade dem föda men också
även alla dessa människor och befraktade fartyget.
försökte fånga på krok, vilket någon gång lyckades,
Hårt väder fingo vi nästan strax och i Nordsjön
mötte oss den första stora stormen.
längre mot söder visade sig den lilla vackra Kapduvan.
Allt levande som visade sig i och över havet
Någorlunda fri från sjösjukans kval hade min far
följdes
med största intresse och gav omväxling åt en
tagit mig med sig upp på däck för att se det upprörda
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enformigheten som måste bliva det dominerande på
en sådan lång resa. Stor glädje rådde när vi mötte ett
fartyg. Då utbyttes hälsningar och förfrågningar om
varifrån man kom och vart man skulle gå etc. etc.
Havet hade nu antagit en djupare blågrön färg det
glittrade och hoppade som eldgnistor i alla regnbågens
färger långs ned fartygets sida. Det var fosforessensen
i havet och som verkade mycket trollskt i synnerhet
under en mörk natt.
När det var stiltje sågo vi flera gånger stora valar
som höjde sig på havsytan och utsprutade en hög
vattenstråle, ibland voro många i sällskap och någon
gång gingo_de så nära fartyget att man såg hela det
kolossala djuret. En motsats till valen hade vi i det lilla
blötdjur som kallas ”Portugisiska örlogsmannen” eller
”Bidevindaren”, vilket har en genomskinlig kropp och
en uppspänd skärm som ett litet segel.
Inget djur är av sjöfolket så hatat som hajen, hans fena
syntes ofta i vattenbrynet särskilt när det var hårt väder,
men på hemresan hade vi en i sällskap då det var en lugn
och vacker dag så det blev en välkommen sysselsättning
för besättningen att fånga odjuret vilket också lyckades,
medan vi satte vid relingen och såga på.
Det tillgick på så sätt att en stor krok med ett påfästat
fläskstycke sänktes i havet. Hajen närmade sig snart,
men först fingo vi se många små fiskar, stora som sillar,
komma fram till kroken dessa kallas hajens lotsar, ty
sådana lär han alltid ha med sig. Snart syntes också hajen
vid kroken, vända buken uppåt slök fläskstycket och satt
fast. Att hala upp den genast var ej rådligt, ty det var ett
stor exemplar och kunde möjligen slå sig fri från kroken,
när den kom på däck. En båt firades ned och en man däri
slog ett rep om odjuret då det var halv vägs ur vattnet.
Ur vattnet piskade den fartygets sida och sedan däcket
så att försiktigheten med repet syntes välbehövlig. Väl
på däck blev den snart dödad, styckad och kastad över
bord igen, ty köttet förtäres ej, endast käkarna, besatta
med flera rader vassa tänder och ryggraden behölls
som minnen.
När vi hade passerat Kräftans vändkrets och nalkades
Ekvatorn fingo vi en vacker dag besök av Neptunus,
härskaren med treudden och hans gemål vilka åtföljda
av en stor stab kommo för att högtidligen inviga och
förbereda oss till inträdet i hans rike.
Huvudsaken syntes vara att man skulle visa sig
riktigt ren och frisk. Därför hade han i sin suite,
intvålare, barberare, med en väldig sax och dito träkniv,
tanddoktom och annan doktor med instrumenter och
medikamenter, samt sekreteraren som med sin lista
sörjde för att ingen undslapp proceduren.
Länge stod jag och såg på hur alla tvålades, rakades,
klipptes och slutligen kastades i badkaret med kläderna
på eller fick en pyts vatten över sig och hade mycket
roligt åt det hela i synnerhet när någon kom trippande
som trodde sig skola gå fri, och det var flera som hade
den tanken, i en hast blev tagen mer eller mindre väl
behandlad och till sist badad.
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Slutligen kom även min tur men jag behövde endast
några stora ”välgörande” piller och en dusch.
Mycket roligt hade vi den dagen och fastän några
av passagerarna blev ganska illa åtgångna, vilket de
säkerligen under resan gjort sig förtjänta av så var det
ingen som tag humör utan stämningen var alltigenom
glad. Nu var vi alla värdiga att passera Ekvatorn och
snart vara vi också där.
Det är alls ej någon behaglig del av Oceanen. Lugnt
var där nog stundtals och stekande hett så att vi kunde
knappast vara i våra kojor under nättema, men flera
gånger på dygnet hände det att när man satt i ro, havet
låg som en spegel och seglen hängde slappa, kommo
sjömännen upp iklädda oljekläder och sydvester och
började reva seglen.
Förvånad spejade man då efter orsaken och såg
vid horisonten att litet svart moln som närmade sig
med förfårande fart så att seglen hade knappast hunnit
revas, innan vi hade en orkan över oss med regn, blixt
och åska. I de flesta fall varade ett sådant oväder ej så
länge, Vi timme eller så, men när man hade flera på
dygnet så var det högst obehagligt.
Befälet fick vara mycket uppmärksamt, så att
fartyget ej träffades oförberett av en sådan orkan, då
det lätt kunde gå illa. Skönt var det att komma ur den
otrevliga regionen och in i Södra passaden.
Vi hade emellertid varit så långt åt vester att vi voro
i närheten av Pemambuco och ännu står särskilt livligt
för mitt minne en härrlig dag då skeppet med alla segel
satta gled ut med kusten så nära att vi tydligen kunde
se palmerna på den röda sandstranden.
När vi sedan vände sattes kurs på Kap och under
vägen passerade vi Ascention en låg långstäckt ö i
Atlanten. Efter 3/2 månader resa ankrade vi i medio av
november på redden av Port Elisabeth, en stad i Kap
kolonin där vi första gången beträdde Afrikas jord.
Skeppet låg långt ute på redden och landningen
måste företagas med båtar. Då överallt på kusten stark
ebb och flod är rådande, stannade båtarna långt ute i
sunden och Kaffrer kommo vadande ut för att bära
oss i land. De äldre fingo bäras i så kallat gullstol oss
barn togo de rätt och slätt på ryggen och det var med
stor motvilja vi läto oss tagas, det kändes kusligt att
komma i så nära beröring med de svarta, i synnerhet
när man första gången såg så många tillsammans.
Härrligt var det att komma i land och vi voro mycket
ivriga att bese staden som ganska skön med vackra hus
och bra butiker, men värmen var svår så vi fingo ofta
vända om när vi vågat oss ut i solgasset mitt på dagen.
Efter några dagars uppehåll där fortsatte vi till Port
Natal och staden Durban. Här skulle vi nu lämna det
fartyg som blivit oss så kärt.
För mina föräldrar och alla de äldre kan jag tänka
mig att det kändes som den sista länken mellan det
gamla Sverige och den brast och säkerligen var det
med stort vemod de skildes därifrån. Vi barn tänkte
nog ej så mycket på den saken, då vi bara hade våra

föräldrar med oss. Det blev också så mycket nytt som
lockade och tog vår uppmärksamhet i anspråk.
Durban var redan då en vacker ganska stor stad
med flera kyrkor och stora hus samt vackra villor
inbäddade i härrliga trädgårdar. En vacker botanisk
trädgård fanns även. Hela trakten däromkring bestod
av sand men däri alstrades en växtlighet så rik att man
med skäl kunde säga att där var södem i sin prakt.
Livet där var mycket brokigt, människor av många
olika färger och raser. Zulukaffem mötte vi först där,
hans rike gränsar intill Natal och han levde även i små
samhällen överallt inom kolonin.
Strax inne staden voro några hyddor som vi voro
ute och sågo på. Där levde de ungefär som i Paradiset,
åtminstone vad beträffar kläder. In till stan fick männen
ej komma utan benkläder och kvinnorna någon sorts
klädning, men här ute solade de sina kroppar, männen
endast iklädda några brokiga tygremsan liknande
fransar som hängde fram och baktill fastade kring
midjan, med ett band.
Kvinnorna ett skynke om livet, men voro de unga
feta och sköna ja då hade de mest ingenting än man
ej räknar så som jag en gång såg några flickor ha en
fyrkantig lapp av ungefär 15 ctm. storlek broderad
med de grannaste pärlor och placerad nedanför magen.
Zulukaffem är ganska intelligent, ståtlig, stridlysten
och mycket bullersam.
De samlades ofta på gårdarna kring grytan med majs
ute, där rökte de sina vattenpipor, sjöngo och dansade
och pratade och skreko och det föreföll oss mycket
hemskt och fantastiskt så att vi var att början med
mycket rädda men man vänjer sig så småningom vid
allt och det gjorde vi också vid kaffemas sällskapsliv,
ty senare i Potchefstroom tyckte vi det var riktigt
trevlig när en stor skara Basutos var samlade på vår
gård kring eldar och grytor.
Zuluskaffem var ofta tatuerad, håret utkammat,
sedan konstrikt format samt färgat och prytt med
fjädrar , vilket gav honom ett vilt utseende. De är i
allmänhet grymt fula, men någon gång träffade man
på en som ej hade så platt näsa och då såg han genast
litet hyggligare ut. De är stora, starka och smidiga.
I Durban finns även en mängd kulies som i motsats
till kaffema voro så vackra och ståtliga i sina lätta
graciöst draperade dräkter och turbaner att det var
en glädje att se dem som ofta voro fruktförsäljare
komma bärande på huvudet sina korgar fyllda med de
härrligaste frukter. De användes mycket som kockar
och sades vara utmärkta sådana. Deras kvinnor voro
däremot ej vackra.
Gott om apor fanns det överallt i skogarna kring
staden och de små djuren gjorde mycket ofog i
trädgårdarna. Allt vad kan man tänka av sydländsk
frukt fanns och en rikedom därav.
De tropiska åskvädren funnos där även och det var
någonting förskräckligt. Medan vi voro i Durban, hade
vi nästan varje natt ett sådant oväder med åskskrällar

så vi voro lamslagna av rädsla och sökte med kuddar
göra oss döva för dem men förgäves, det var så
hemskt att det kan ej beskrivas och minskade betydligt
behaget av naturens skönhet och allt annat som fanns
av härdighet.
Klimatet skall vara sunt och platsen användes som
rekreationsort för dem som länge vistas i Öst Indien,
även för klena lungor skall det var hälsobringande.
Härifrån skulle vi nu börja vår färd upp till Transvaal,
målet för vår resa. Det var någon av de sista dagarna i
november som alla vagnarna voro lastade och oxarna
stodo färdiga att spännas för. Samtliga vagnar hade
en stor tältkur som skulle tjäna oss till bostad under
färden, men tält medfördes även.
Oxarna spändes nu för 6 å 7 par för somliga 8 å
9 par för andra, tyngre lastade vagnar och så bar det
iväg. Oxarna voro mycket stora med kolossala hom
och en hög puckel på nacken. Sättet att spänna för
dem var enkelt men säkerligen ett grymt djurplågeri.
Oket försett med två pinnar som gingo ned på ömse
sidan av djuret hals lades framför puckeln och fastes
under halsen med en rem som stramade åt alldeles
förskräckligt när djuret drog isynnerhet i de tunga
backarna då det därtill piskades och ansträngdes till
det yttersta. Det plågades oss mycket att se djuren
behandlas så grymt, men det stod ej till att ändra.
Nu var olyckan den att vi anlände till Durban
i regntiden och måste också företaga landresan i
samma olämpliga tid. Till att börja med voro vägarna
någorlunda farbara men alltefter som de gingo uppåt
blevo de överallt mycket svåra nästan omöjliga att
komma fram på ty de dåliga vägarna var alldeles
uppblötta av regnet.
Det hände när man skulle upp för en backe att
oxarna ej orkade draga vagnen upp då fick det sättas
för dubbla spann, komna halvvägs upp brast kedjan
och vagnen kunde då rulla tillbaka ett stycke och
med bråddjup vid sidan riskerade man att alltihop
skulle rulla ner i avgrunden. Vi vågade därför ej åka i
vagnarna under hela färden genom det bergiga Natal
men när vi kommo till floder och bäckar var ej annat
göra än sätta oss upp i vagnen för att komma över.
Huru många floder och bäckar vi passerade kan jag
ej minnas men det var i det oändliga. Alla Syd Afrikas
floder ha mycket höga bankar och vanligen var vägen
upp och ned för flodbanken så brant att det ej var
någon väg alls. När vi skulle ned i floderna var det så
att man kunde tro vagnen skulle göra en överkastning
eller vi själva trilla ur, ja, vi vågade mången gång ej se
på hur vi kommo ned.
Själva övergången var ej så svår om man ej vågade
sig i vattnet när vattnet var för högt eller där det var
stark ström men att på vägen upp för den branta backen
på andra sidan var värre och det hände många gånger
att kommen ett stycke upp brast kedjan och vagnen
gick tillbaka ned i floden och fastnade så att både spett
och spade måste till för att fa den loss.
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Genom regnet hade alla floder så mycket vatten
att det oftast var omöjligt att strax komma över med
vagnarna som ändå vare mycket höga utan det var att
ligga och vänta tills vattnet sjönk och man kan förstå
att under sådana förhållande kunde resan ej gå fort i
synnerhet som regnet alltjämt fortfor. Ingen enda av
de större och mindre floder vi passerade hade färja
utom Tugela omtalad i sista Boerkriget.
Vår färd genom Natal gick i ett stigande uppåt
Drakensberget. Härrligt var landet rikt på skog, bäckar
och floder, blommor, vackra fåglar och fjärilar men
även på ormar, skorpioner och några stora grå och
röda ludna spindlar. En grå sådan hade jag en gång
på min klädningskjol och min förskräckelse var stor.
Som väl var voro de rätt tröga i sina rörelser, dom satt
åtminstone stilla tills jag genom mitt skrik tillkallat
folk som dödade den.
Jag vet ej om de voro mycket giftig, obehagliga
voro de i varje fall. En gång i Potchefstroom, hos min
farbror, sutto vi ett stort sällskap, då en sådan föll ned
från taket men även den var rätt stillsam och fångades
lätt. Sådant hände ibland dock ej så ofta.
Tillföljd av regnet gick resan som jag förut sagt ej
fort först efter 4 veckor nåddes passet, där vi skulle över
Drakensberget. Passet har jag sett på en gammal karta
utarbetad av min Far var 5.467 fot = 2000 m över havet.
Det var julafton 1863, vi hade vandrat mycket
och hunnit upp till passet samt satt oss att vila med
förhoppning att även vagnarna skulle hinna upp innan
mörkrets inbrott. Våra tankar var säkerligen då i
Sverige hos slägt och vänner vi lämnat och även på
den föregående julafton och jämförde den med den vi
nu tillbragte uppe på ett berg i Afrika.
Lång tid till reflexioner fingo vi emellertid ej ty i
en hast omvärvdes vi av moln, åskan började att höras
och blixtar skar luften men några vagnar syntes ej
till utan vi måste skyndsammast gå tillbaka för att få
skydd mot ovädret. När det äntligen hunno vagnarna
hade de ena fastnat på vägen så att vi kunde ej komma
vidare den kvällen.
Komna över Drakensberget och in i Orange
Freestaten antog landet en helt annan karaktär. Ifrån det
vackra skogiga Natal kommo vi in på det s.k. Veldtet
med några ”kopjes” här och där samt sparsamma
grupper av tömträd men en rikedom på villebråd.
Många slag av antiloper, gnu, kwaggor och zebror
samt strutsar. Somliga trakter kallades lejonfålt men
vi sågo endast ett lejon på hela resan och det var på
ganska långt avstånd men vi såg spår av dem vid
floderna. Hyenor och schakaler var det gott om.
Schakalen hördes alltid skälla om kvällarna.
Det roligaste vi hade under resan var när vi kom
till någon Boerfarm det var ett välkommet avbrott i
enformigheten. Man mottogs alltid vänligt av hela
familjen som vanligen var mycket stora. Tilltalsordet
var för jämnåriga alltid ”kusin” de äldre kallade man
Tante och Oom, farbror.
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Man trakterades med kaffe kämjölk och frukt.
Välbehövligt var det om att skaffa oss tillökning i
provianten som minskats betydligt vid denna tid, då
den var beräknad för 4 å 5 veckor som redan voro
tilländalupna utan att vi hunnit halvvägs. Det värsta
var att bröd förrådet var klent men när vi hos Boers
fingo majsmjöl kunde vi baka en sorts kakor som
smakade mycket bra men det var förstås besvärligt att
på en stekpanna baka till så många människor som vår
karavan bestod av och det tog lång tid men vi reste
ju inte med snälltåg och då kunde det ju gå för sig.
Majs är förövrigt en god och utmärkt föda för både
människor och djur. Färsk majs kokt på kolvarna och
äten med smör är mycket gott.
Genom hela Freestaden hade vi dessa stora Velt att
färdas över, ibland var gräset avbränt på långa sträckor
och marken svart så att det såg ödsligt och i högsta grad
trist ut och här och där de vitnade benen och skallarna
av några stupade oxar gjorde trakten ej gladare.
Efter 10 veckor resa och sedan vi kommit över
de stora Vaalfloden var vi nu i Transval och den 7
februari 1864 anlände vi till staden Potchefstroom.
Staden var ej stor och husen små och oansenliga med
stora trädgårdarna överallt och gatorna kantade med
de härrligaste tårpilar.
Här skulle vi emellertid ej stanna denna gången ty
det egentliga målet för vår färd var en farm med det
välklingande namnet Skandinavien vilken skulle odlas
av svenskarna. När vi kommo dit fanns där visserligen
ett hus men det hade stått obebott 'ä år och allt omkring
växte vilt, mest gräset som var manshögt.
Det första man därför fick göra var att tända eld på
gräset och sedan fick det brinna så länge det ville. En
sådan åtgärd var alldeles nödvändig för att veta sig
vara fri från ormar och andra odjur som säkerligen
hade sitt tillhåll där. Likväl hände det en dag, då jag,
på en spång skulle gå över ett stort dike till arbetarnas
bostäder att jag hörde något väsa och till min stora
fasa såg jag i diket en stor orm som höjde sitt huvud
emot mig. Att jag ej i förskräckelsen föll ned till den
förundrar mig än i dag så rädd som jag är för ormar,
utan i stället kunde springa och ropa på folk som kom
och dödade den.
Det var den största orm jag såg där ute 3 alnar som
det då hette d.v.s nära 2 mtr lång tjock som en mansarm
och gulbrokig till fårgen. Mindre ormar träffade vi ofta
på men även om det finns gott om det slägtet äro de
nog ej så talrika och farliga som i Indien. När gräset var
avbränt sågo vi alnshöga skorstenar stiga upp överallt
i jorden och kom snart underfund med att marken var
underminerad av de vita myrorna, termiterna.
De aro rysliga skadedjur och trängde även i huset,
där mycket förstördes av dem. Hade man t.ex. en
paraply stående i ett höm så var viss om att när den
skulle användas fanns ej ett spår kvar av tyget och det
kunde vara förstört på en natt, längre tid behövdes ej
ty de voro legio. Stod en kista på golvet var botten

snart uppäten, trä voro de särskilt begärliga på, därför
måste alla kistor som vi använde till förvamingsrum
för kläder zinkbeklädas i botten för att ej förstöras.
Allt möjligt gjordes för att utrota dessa djur men
förgäves och förövrigt var hela farmen tillföljd av
vattenbrist ,omöjlig för odling så att min far övergav
den snart och flyttade in till Potchefstroom.
Republiken hade då fått en ny president med namnet
Pretorius, en boer som visade sig vara en kraftig man
och väl förstod sig på kaffema så att fred rådde under
den tid vi bodde där och litet därtill. Landet styrdes av
presidenten med Volksrådet som bestod av Boers.
Dessa Boers äro ättlingar av soldater och bönder
i tjänst hos Holländska Ostindiska Kompaniet som
1652 vid nuvarande Kapstaden anlade en hamnplats.
År 1687 ökades kolonisternas antal med en del
landsflyktiga franska Hugenotter, vilket man också
märkte på många franska familjenamn.
Missnöjda med det engelska väldet i Kap började
de redan i slutet av 1700 talet att draga i väpnade
flyttningståg mot nordost som i slutet av 1830 talet
tog form av en riktigt utvandring till norra Natal och
landet ovanför Orange och Vaal floderna och bildade
där samhällen samt självständiga republiker. Dessa s.k.
”Voortrekkers” eller Föregångare hade haft de första
striderna med kaffrema och där de segrande drog
fram tillfångatogo de kvinnor och barn som såldes
till tjänare men då där ej fanns några stora plantager
eller tungt åkerbruk användes de endast såsom tjänare
inomhus eller att sköta boskapen så att något svårt
slavliv har där aldrig funnits men Boers voro i alla fall
stränga herrar, vilket nog var bra.
Boers voro ett ståtlig folk ofta rent av vackra. De
voro enkla i sina vanor och ganska makliga särskilt
kvinnorna som mest sutto vid kaffepannorna och lade
armarna i kors.
Av jorden odlades ej stort mer än som de själva
behövde för det egna hushållet. De hade vanligen stor
familj gifta sig tidigt och slogo sig med på samma
farm som föräldrarna och bildade på så sätt små
patriarkaliska samhällen. Tillföljd av det avskilda liv
de förde voro de mycket efterblivna i kultur. Bibeln
var deras enda lektyr och de voro i allmänhet mycket
gudfruktiga en stor del voro Calvinister .
Ett par gånger om året kommo de in till städerna för
att begå Herrens Heliga nattvard och slogo då med tält
och vagnar läger kring kyrkorna. Genom sina strider
och jakter hade de blivit skickliga skyttar och sköto
vanligen till häst. Häri började Boerpojken tidigt att
öva sig. Hela familjen brukade stuva in sig i sina stora
tältvagnar och begiva sig på jakt många hade idkat
elefant och lejonjakt samt jagt på annat storvilt varav
det ännu funnos gott om i norra delen av Transval och
haft åtskilliga äventyr därunder som de buro spår av.
Deras bostäder var mycket enkla. Husen voro
av tegel med halmtak, dörrarna vanligen tudelade
och fönstren små, väggarna vitmenade. Något inre

tak funnos vanligen ej. Dörrarna inomhus var så
fa som möjligt ty det var ont om trä och det som
funnos mycket dyrt. Golvet var av jord men för att
det skulle bli hårt behandlades det på ett särskilt sätt.
Sedan det var väl tillstampat överströks det med en
lösning av kospillning som varit soltorkad och denna
bildade liksom en tunn skorpa på golvet och gjorde
det dammfritt. Ingen obehagligt lukt följde därmed.
Denna påstrykning förnyades var 14 dag eller så och
hade samma nytta på jordgolvet som en skurning på
ett trägolv. Ofta fanns det vackra skinnmattor som de
själva berett av djur som de skjutit. Möblerna voro av
enklaste slag träramar med rutning av skinremmar allt
hemarbetat liksom kläder och skor.
Att Boers blivit illa behandlade av engelsmän är
det ej tu tal om och Dr. Jamesons infall i Transval är
en bevis därpå. När landet visade sig äga rikedomar
av guld och diamanter blev det en lätt sak för
engelsmännen att fa någon anledning till krig för att
komma åt det.
För min del sympatiserade jag med Boers vid de
sista krigen och beundrade deras mod och skicklighet
att så länge kunna försvara sitt land som de dock
tillföljd av Englands stora övermakt efter hårdnackat
motstånd måste avstå ifrån. Jag tror dock att det för
landet och dess inombyggare var lyckligast att komma
under brittiskt herravälde ty med Boers som envist
fasthålla vid allt gammalt hade det säkert dröjt länge
innan landet fatt ordnade och tidsenliga administrativa
förhållande.
Bostäderna i Potchefstroom voro i allmänhet av
samma sort som Boers, endast de förmögna hade råd att
bestå sig med ett inre trätak, trägolv, stora skjutfönster
och dörrar mellan alla rummen. Vårt hus hörde till den
enklaste sorten dock hade vi vävtak i en del rum och
dörrar men skurade på samma sätt som Boers.
Det låg i en stor trädgård med en rikedom av de
härrligaste frukter, särskilt persiskor av många olika
slag men även aprikoser, fikon, mandel, granatäpplen,
kvitten och vanliga äpplen. De första åren hade vi
tjänare som följt med oss från Sverige men när de
gifte sig var det ej annat att göra än att skaffa kaffrer
och förövrigt hjälpa sig själv så mycket som möjligt.
Överallt inom Republiken fanns mindre kaffer-kraalar,
så och i närheten av Polehefstroom . Därifrån gingo de
unga männen in till städerna att söka sig arbete för
att fa penningar att köpa oxar och sedan att därmed
förvärva sig hustrur.
De uppenbarade sig i all sin nakenhet endast med ett
smalt skynke om livet det var Basutus nationalkostym
och ett litet skinn på ryggen som de bokstavligen
vände efter vinden när det blåste och var kallt. Inte ett
ord av engelska eller holländska språket kunde de utan
det var teckenspråket som genast kom till användning.
För att visa hur många shillings de skulle ha i månaden
höll de upp lika många fingrar, fem shillings var den
vanliga lönen.
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Vi fingo först en kaffer som hette Boy han bodde i en
koja på gården hade en fäll till täcke och en urholkad
trä stubbe till kudde, det var kläder och möbler.
Kaffema i Transval tillhörde Basutus eller Botohuana
stammarna och äro mera tröga och stillsamma än de
mera intelligenta och krigiska Zuluema.
Det var alltid männen som användes som tjänare
och voro de mycket nätta och smidiga både till
kroppsbyggnad och i sina rörelser i motsats till
kvinnorna som var klumpiga och obehagliga. Det
första man fick göra när en kaffer kom i ens tjänst var
att få honom badad han luktade vanligen ej gott, sedan
fick han en skjorta med ett bälte om livet, benkläder
tänkte man aldrig på att sätta på dem. Sedermera fick
han en grön kolt med högröda band att pryda sig med
ty bjärta färger passar kaffern bäst. Kaffer var ganska
läraktig och snäll som tjänare men måste behandlas
strängt för att ej bli olydigt och självsvåldig och det
var just vad Boers gjorde. Som bamsköterska var
han utmärkt, lekte gärna med dem och bar dem oftast
säkert och väl på axlama när de ej var alltför små. En
liten syster till mig passades av vår Boy och var hon
mycket förtjust i honom vilket han också visade sig
vara i henne ty när hon dog vid 3 års ålder grät han
som ett barn.
Kaffern var trogen så länge man hade honom i sin
tjänst och man kunde anförtro honom allt som fanns
i huset men skulle han lämna tjänsten och återvända
till ”kraalen” tog han gärna med sig allt han kunde
komma över.
En gång gjorde några andra familjer och vi en
utflykt till en del av republiken som hette Rustenburg
och på vägen dit besökte vi ett naturens underverk ett
stor underjordiska droppstensgrotta. Nedgången var
mycket svår och trång och såg alls ej inbjudande ut
och några av sällskapet blev också avskräckta för att
gå ned. Väl nedkomna och sedan föram fått ljusen
tända och satta i våra händer var det något storartat vi
fingo se.
Det ena höga galleriet efter det andra vandrade
vi igenom och sågo de mest olika och fantastiska
stalaktitformationer, vackra pelare, däremellan djupa
nicher syntes vid väggarna och från taket nedhängande
större och mindre stenar i form av istappar allt glittrande
i ljuset och droppade så som det väl gjort i årtusende
för att kunna bilda sådana massor av olika formade
stenar. Genom ett av gallerierna flöt en liten bäck.
Rustenburg var en mycket vacker del av republiken
med höga skogbeklädda berg och genomflutet
av Hexfloden. Där var betydligt varmare än i
Potchefstroom så att kaffe odlades där med fördel
även bomull, apelsiner, druvor, m.m.
I den trakten låg en stor kafferkraal som vi besökte.
Hövdingen hette Magata, 20 fruar hade han. En
kafferhövdings makt och anseende bedömdes efter
det antal hustrur han hade råd att hålla sig med.
Sechele, i tiden lär ha haft 100 gemåler men så var han
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också hövding över en stor skara Basutus då Magata
endast var en liten lydkonung. Kraalen låg vackert
på bergsluttningen och där växte en mängd träd som
med sina eldröda blommor gjorde att den såg glad och
trevligt ut.
När vi nalkades byn kom folket nyfiket emot
oss särskilt hade vi en mängd barn omkring oss och
skällande hundar bådadera finns det alltid gott om hos
kaffema. Vi vandrade upp till konungens hydda som
låg mitt i byn. Den var ganska stor och skilde sig från
de andra däruti att den hade rätt höga väggar och dörr så
att man kunde komma in utan att krypa på alla fyra.
Vi vågade oss in och fann där en sorts säng med en
mängd vackra fällar, vapen d.v.s assegajer och sköldar
av skinn samt rikt sirade kalabasser av många storlekar
och form vilka de använde till dryckeskärl och annat.
I kalabasser bjöds vi en sorts dryck och jag minns där
var honung i den men ej hur den smakade, troligen
dåligt efter våra begrepp.
Magata själv skilde sig ej vidare till det yttre från
sina underlydande och gemålerna voro som alla
kafferkvinnor gräsliga att skåda men den yngsta och
sist förvärvade visade han särskilt för oss och som
hon var ung och skinande såg hon någorlunda ut i vårt
tycke i konungens var hon säkerligen mycket skön, ty,
han såg på henne med stor förtjusning.
Kläder begagnades ju ej vidare men en massa ringar
av metall, ben och pärlor buro de på armar hals och
kring föttema. I öronen var ett hål för snusdosan och
håret var nåldynan däri de stucko allt möjligt. Då vi
voro i Kraalen kände vi lukt som av kokta kräftor och
upptäckte att det var kokta gräshoppor som luktade så.
En gräshoppvärm hade slagit ned vid Kraalen och
då hade en mängd ihopsamlats som kokats och nu
stöttes sönder för att beredas till gröt. Illa luktade det
inte, hur det smakade vet jag ej.
En annan gång var jag med om en resa till en
Boerfamilj bossatt i Marico, 8 dagars resa med oxar
från Potchefstroom. Vägen dit gick genom s.k lejon
fält. Lejon såg vi emellertid ej men en natt oroades
vi särskilt mycket av hyenor så att eldar måste brinna
kring vagnarna och skott lossades så att på morgonen
fanns flera dödade hyenor, stora bestar av dem fläckiga
sorten.
Jan Viljoen så hette Boern hade 6 ståtliga söner gifta
och bosatta på farmen så det var en hel liten koloni. De
voro lejonjägare och fastän det då just ej fanns gott om
lejon i de delar av Transvaal vi passerat, så voro de ej
sällsynta längre mot norr.
Min far både såg och hörde alltid lejon då han var
ute på sina lantmäteriexpeditioner. Det blev fest när
vi kommo till farmen med livlig dans på kvällen så vi
hade mycket roligt.
Trakten var härrligt vacker, rik på skog och i
träden syntes brokiga fåglar med långa svansar och
mycket små fåglar som hade sina konstrikt flätade bon
hängande vid en liten kvist, ingången satt ungefar mitt

på boet för att fågeln skulle vara skyddad för rövare
av olika slag. Små papegojor fanns även och när jag
lämnade farmen fick jag två sådana i present samt en
liten söt svart apa , som kallades ”Tvättapa” det var
ett litet förtjusande djur. Klimatet i Potchefstroom var
ganska tempererat. Under den torra årstiden så kallt
om nättema att vatten i en mindre balja kunde betäckas
med is, men när solen kom upp blev dagen varm som
i sommaren. Under den torra tiden mars, april och maj
var där en ständigt klar himmel, ej ett moln syntes,
sedan kom en härrlig tid när fruktträden stod i blom
och värmen var dräglig men sedan blev det mycket
hett och regnperioden började.
Under den hetaste tiden höll man sig gärna inne mitt
på dagen och sovrummen voro mörka och tillstängda
men när solen gick ner öppnades dörrar och fönster
och människorna kommo ut för att njuta av svalkan.
Blev kvällen mörk hade vi där stjärnor som tindrade
lika klart på himlen som de gör det här en höstafton
särskilt Södra Korsets fyra stjärnor var mycket klara
och i luften svärmade otaliga eldflugor.
Var det åter månsken så var detta så bländande
klart och vackert som det endast kan vara i södem.
I båda fallen voro aftonema härrliga. Hälsosamt var
där klimatfebrar fanns ej. Den tid vi voro i landet var
Transvaal litet bebott av andra än Boers. Andra som
funnos där voro engelsmän och holländare i allmänhet
älskvärda och bildade människor. Vägen ditut var för
lång och dyrbar och landet för litet känt för att locka
lycksökare och äventyrare. Livet förflöt lugnt och stilla
inga brott förekom och folket var i allmänhet nyktert.
Var det någon en som var onykter och bråkig så var
viss om att det var en av svenskarna vilket grämde oss
djupt, ty nationalitetskänslan är mycket ömtålig när
man är i främmande land.
Slutligen kom den dag då vi skulle lämna Transval
och ställa vår fård mot norden. Resan gick på samma
sätt och på samma väg som när vi reste till Transval
men då vi nu valde den torra årstiden behövde vi ej
mer än 3 veckor för att komma ned till Durban.
Då priset för en resa med ångbåt från Durban till
London var mycket högt i synnerhet när det gällde
en hel familj så fick vi även då anlita ett segelfartyg,
visserligen avsett för passagerare men på den resan
funnos ej flera än vi.
Bitter var skilsmässan från Afrika, ty vår far stannade
kvar, honom sågo vi aldrig mer. 6 år därefter bäddades
han ner i Afrikas jord i Pretoria dit guvemementet
blivit flyttat och där han, i egenskap av Republikens
General Lantmätare hade sin bostad.
Den route fartyget nu tog var en helt annan än
den vi hade på utresan beroende på passadvindamas
riktning. Sedan vi passerat Goda Hoppsudden och sett
Taffelberget det sista av Afrikas försvinna, väntade
vi ej få se land förr än vi kommo till England. Dock
en morgon överraskades vi av att se en hög ganska
stor klippa resa sig ur havet. Det var ön St. Helena .

Hela dagen hägrade den för vår syn men först fram
på eftermiddagen kom vi upp till den mycket kala ön
och passerade just den sidan där ”Long Wood” den
store Napoleons bostad på ön var belägen. Det var
ett långt ganska stort hus omgivet av några träd och
buskar beläget högt uppe på en platå med det vida, där
mycket ödsliga havet omkring.
Vilket öde för den man som behärskat hela Europa
och hur infernaliskt grymt att fjättra honom vid denna
basalt klippa mitt i Oceanen.
Nära vid stranden, inklämd mellan klipporna låg
den lilla staden Jamestown, den är nog ej mycket
besökt numera men förr brukade segelfartyg på väg
från Australien gå in och hämta friskt vatten där.
En stor storm hade vi på Atlanten vi satt på däcket
med pressningar över oss hela dagen den rasade som
värst och sågo hur skeppet drev med de höga långa
vågorna. Där kom en våg, hög som ett berg och vi
fasade vid tanken att få den över skeppet och oss men
hur underbart väl togo det ej på vågen och drev med
den som ett litet nötskal ned i djupet och sedan upp
igen. Ibland när fartyget var djupast ned hade det en
hög våg på ömse sidan som i en grav. Så kom den ena
vågen efter den andra och skeppet följde lydigt med.
Storartat var det men nog såg det förfärligt hemskt
ut så att våra hjärtan slogo säkerligen hastigare än
vanligt.
Belysande både situation och sinnestämning tyckes
mig en vers skriven på utresan vid ett liknande tillfälle
vara och som jag nu vill citera

”Se det vida svalg det djupa!
En sekund nu är jag där
Vågen lik en ättestupa
I sitt svall mitt dödsbud bär
Stora Gud! Hur blev jag fri?
Åter står jag högt på branten
Åter står jag tätt vid kanten
Av min grav och ser däri!!

Ett glädjerikt, ja högtidligt ögonblick blev det för
oss den kväll vi fingo se Karlavagnen höja sig vid den
nordliga horisonten samtidigt som Södra Korset sjönk
mot den södra det var en förvissning om att vi nalkades
målet för vår färd och liksom en hälsning därifrån.
Efter 76 dagars sjöresa landstego vi i London den
10 augusti 1868.
Sedan vi uppehållit oss där omkring en vecka
fortsatte vi med ångbåt till Köpenhamn och vidare till
Malmö.
När vi slutligen kommo till Kalmar där vår utresa
väckt sådan sensation var ”hela staden” vid hamnen
för att möta eller egentligen titta på oss och säkerligen
blev åtskilliga besvikna när de sågo oss återkomma
lika vita som när vi reste ty vi hörde flera som sade:
”men de har ju inte blivit svarta”.
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Detta brev har aldrig tidigare publicerats. Som general
konsul rapporterade Oscar Alarik direkt till Utrikes
ministeriet i Portugal. Underflera års tidföreslår Forssman,
gång på gång, att en järnväg snarast bör byggas mellan
Delagoa Bay och Transvaal. Det skulle dröja ända fram till
slutet av 1890-talet innan denna till slut började byggas.

I detta brev berättar han själv om den förtvivlade situation
de befann sig i under belägringen. Inte minst hade kvinnorna
en förfärlig situation där de fick tillbringa 98 dagar i
endast en omgång kläder under mycket dåliga hygieniska
förhållanden.
Oscar Alarik berättar också att den brittiska truppen fick
lämna ifrån sig sina vapen samt kanonen och att dessa vapen
sedan efter ett par dagar, såldes på auktion i Potchefstroom
trots att man i avtalet om vapenstilleståndet mellan General
Wood och Kommendanten Joubert, hade kommit överens
om att lämna tillbaka de vapen som beslagtagits från båda
sidor.

I den idag existerande historieskrivningen, som nu
Forssmans brev motsäger, fick de brittiska trupperna
behålla sina vapen vid marschen till Oranjefristaten. Det
var naturligtvis en kraftig prestigeförlust för britterna att
erkänna att de skulle ha tvingats lämna ifrån sig sina vapen.
Brevet är skrivet på engelska. Översättningen till svenska
är gjord av författaren.

Generalkonsul Oscar Alarik Forssmans brev i svensk översättning
Till
Ers Excellens
Ministern för
Utrikesdepartementet
Lissabon

Detta är det första tillfälle jag haft att skicka en rapport
och i denna informera Ers Excellens och Regeringen
som jag har äran att representera, att den 15:e
december 1880, blev jag tillrådd av flera personer
vänligt inställda till mig, att lämna konsulatet i
Potchefstroom och ta skydd i det militära fortet utanför
Potchefstroom, dit jag var inbjuden av den Brittiska
Representanten och den Militära Befälhavaren, båda
visade den största sympati och vänlighet mot mig
och förklarade att min person och min position som
Representant av Hans Majestät, Kungen av Portugal
(jag har äran att innesluta kopior markerade 1 & 2 av
de deklarationer, från vilka Ers Excellens kommer att
finna att, hade jag inte gått till Fortet, hade jag blivit
dödad och mitt Konsulat förstört likaväl, så som nu
situationen är) måste Konsulatet bli skyddat av den
Brittiska Regeringen;
Sålunda hissade jag min portugisiska flagga,
bestämt övertygad att den skulle ge tillräckligt
skydd till mitt hus samt Konsulatet och skyndade till
Fortet. Trots att det i staden Potchefstroom var stora
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skaror av Boer rebeller, var det en allmän mening
att inget utbrott av våldsamheter skulle ske utan att
det hela skulle sluta i någon demonstration och att
vi endast skulle bli tvungna att stanna i Fortet en
eller två dagar och sedan kunna återvända till våra
hem, men de påföljande händelserna visade tyvärr att
våra uppfattningar var felaktiga då vi blev belägrade
under de mest smärtsamma omständigheter under 98
dagar - från den 15 december 1880 till den 23 mars
1881, Under denna tid blev 24 soldater dödade och
50 skadade.
Två av mina barn, en gift dotter, 21 år gammal och
min yngsta son , 9 år gammal dog av feber, en dotter
blev skadad och några av mina barn är fortfarande
allvarligt sjuka.
Antalet soldater i Fortet var endast omkring 200,
där var också omkring 40 flyktingar och 50 svarta
körkarlar, för alla dessa fanns endast provisioner för
30 dagar varför det snart blev nödvändigt att skära
ned våra matransoner i Fortet till !4 ranson per person
vilket är liktydigt med halv svält.
Under de senaste veckorna hade vi ingenting annat
att äta än majs och även detta var nästan slut då vi
evakuerade Fortet. Jag nämner detta för att visa vilka
lidanden vi var tvungna att genomgå. Det var mycket
dåligt med vatten i början och vi var tvungna att utstå
kraftig törst men genom att gräva i fortet hittade vi
slutligen vatten.

Ers Excellens förstår vid läsningen av ovannämnda
lämnade deklarationer, att min portugisiska flagga,
som hissats när jag lämnade Konsulatet, togs ned
av rebellerna och slets i trasor, mitt Konsulat blev
vandaliserat och även andra oegentligheter gjordes i
mitt hus och i Konsulatet, där rebelledaren Cronjé bröt
sig in trots att flaggan var hissad och ockuperade det
(konsulatet).
Jag var inte ens tillåten, när belägringen upphörde,
att besöka mitt Konsulat, men det har sagts mig att
mitt Arkiv och värdefulla dokument och papper har
alla blivit förstörda, likaväl som var fallet med mina
andra värdesaker i min egendom. Under konferensen
mellan den engelska Kommendören av Potchefstrooms
Garnison, Överste Winsloe och boerna, som
resulterade i Garnisonens kapitulation, insisterade
rebelledaren på att min person skulle överlämnas till
honom som en krigsfånge när tiden för att skapa fred
kom, men detta motsatte sig Gamisonschefen och de
Brittiska Officerarna och jag har därför kommit ut från
Fortet under beskydd av den Brittiska Truppen och har
följt dem till denna plats och härifrån kommer jag att
fortsätta till Kimberly i Diamantfälten där jag kommer
att stanna till en slutlig fred har genomförts, vilken
jag dock inte förväntar mig kommer att genomföras
på någon närmare tid och vilket jag skall ha äran att
förklara härefter.
Jag måste anmärka att det aldrig fanns någon disciplin
bland boerna, de lägre klasserna är demoraliserade
och lyssnar inte till sina förbandschefer och de har
nu bevisat att de är mördare och rånare i högsta
grad, därför kan ingen acceptera deras ord och löften
på säkerhet för livet och egendom och det har skett
många våldshandlingar vilka skulle vara en skymf i
varje civiliserad nation och de förtjänar att bli hårt
straffade som de dödat vita män och infödda i kallt
blod, personer som varit oskyldiga till varje brott och
blivit tvingade att komma ut och arbeta och slåss för
dem och utländska engelska och andra lojala män som
fatt arbeta med deras skyttegravar nära det engelska
Fortet där de arbetade under eldfara från den engelska
kanonen och där boerna själva var för rädda att vistas,
konsekvensen av detta har blivit att många lojala och
oskyldiga män har, ovetandes av de engelska
trupperna blivit dödade av deras egen kanon.
Jag behöver knappast nämna anledningen till denna
rebellhandling, det är väl känt för Ers Excellens, och jag
har förklarat den växande missnöj et i tidigare depescher,
den huvudsakliga anledningen är de Brittiska reglerna
som införts och folkets okunskap, de leds och blir
agiterade av två holländska tidningsägare och flera
besvikna holländska äventyrare som är för fega för att
visa sig själva, men om boerna hade blivit lämnade
ifred av dessa illvilliga män hade de idag varit nöjda
och tillfreds därför att det är sant att den större delen av
dem är ganska nöjda med det engelska övertagandet
av Transvaal, som bevis på detta vill jag bara nämna

att flera av de lojala boerna har bildat försvarsläger
(s.k. laager) på tre olika ställen i Transvaal och motstår
sina landsmäns attacker, vilket aldrig har genomförts
under detta krig och att agiterandet för rebellupproret
har pågått under 4 år av en grupp oansvariga män och
de har definitivt lyckats att ruinera alla fredliga och
oskyldiga män.
Ers Excellens har säkerligen läst olika versioner
och berättelser om slag utkämpade av de engelska och
boertruppema och sett att dessa har varit katastrofala
för de Brittiska trupperna, det är omöjligt att tillräkna
detta något annat än dåligt generalskap och den riktiga
sanningen och sanna fakta kommer nu att bli kända
när den Kungliga Kommissionen har möte, denna
har blivit tillsatt för att utreda de olika punkterna i
Fredsfördraget som har ingåtts av General Wood som
företrätt den Brittiska Regeringen och Kommendant
Joubert, Paul Krüger och Pretorius för Boerna.
Jag ser i tidningarna att den Kungliga (Brittiska)
Kommissionen skall sammanträda den l:a maj men
blir antagligen (fördröjd) några veckor.
De preliminära fredsvillkoren är så vaga och
obegripliga att jag fruktar att ett nytt krig kommer
att bryta ut igen om Boerna är kapabla att samla sina
styrkor. Jag bifogar en notis från en tidning från vilken
Ers Excellens kan läsa de huvudsakliga punkterna och
jag skulle speciellt vilja peka ut för Ers Excellens tre
viktiga fakta enl. följande;
att den Brittiska Regeringen ska ha rätt att styra
över infödingarna, att de kan också flytta trupper
genom landet under krigssituationer och så vitt jag
förstår det, Transvaal kommer att bli delat i två delar
som ska kallas Östra och Västra. Den Östra delen skall
innefatta distrikten Lydenburg, Middleburg, Utrecht
och Wackerstroom och kommer att förbli Brittiskt
territorium. Resten av Transvaal kommer att lyda under
de lokala Boerna, med förbehåll för vissa rättigheter
för Storbritannien att sköta utrikes ärenden och med
en Brittisk Representant med stor makt vilken skall
residera i den nya och framtida huvudstaden.
Infödingarna i Transvaal är förargade med villkoren
och denna situation; en del av dem har blivit tvingade
att deltaga i kriget andra har blivit skjutna, två mäktiga
stammar har redan samlat sig och är beredda att gå till
krig mot Boerna som de hatar och senast när jag hörde
från Transvaal hade ett Boerkommando givit sig av
till Lichtenburgdistriktet mot den västra gränsen för
att slåss med en hövding vid namn Montreo som
fanns där.
Som Boerna redan var trötta på krigföring och
hade varit länge borta från sina hem. tvivlar jag på
att Boernas Kommendanter kommer att kunna hålla
sina soldater i fält mycket längre, deras styrkor är
demoraliserade, oorganiserade och redo för myteri
och som endast hälften av deras styrkor var lojala och
nöjda och var endast tvungna av rädsla att själva bli
dödade av Boerrebellema om de inte tog upp vapen
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och slöt sig till rebellernas armé. Jag tror att säkerligen,
nu när det uppstår en möjlighet att välja vilken sida
de föredrar, det kommer att bli stora skaror av män
som föredrar att gå över till den lojala sidan och de
så kallade rebellpatrullema kommer att bli ganska
fåtaliga.
Postgången, med undantag av Boernas depescher
har stoppats och de brev som hittades i Postkontoret
vid början den 15 december, adresserade till mig och
andra Européer, öppnades och lästes av de Holländare
som agerade rådgivare åt rebellerna, innehållet, i de
fall det fanns minsta chans, har använts som en ursäkt
att kriminalisera oskyldiga män. Detta var fallet med
två personer som blev skjutna som spioner utan att
ens ha blivit hörda, detta har varit och är fortfarande
en terrorregim. Ett brev som jag skrev till min son i
Marico där jag sade till dem att komma till mig för
säkerhets skull, vilket var postat i Potchefstroom Post
kontor den 15 december hade brutits och innehållet
lästes och även om det inte innehöll någonting som
skulle kunna anses som icke önskvärt och i strid
med Boernas intressen fick jag reda på att detta brev
skulle sparas för att skapa opinion emot mig och även
kroppsligt våld emot mig, kanske även så långt att de
kunde döda mig.
De 16 mars signerades det slutliga avtalet
om vapenstillestånd mellan Kommendanten
Joubert och General Wood i vilket det var
klart angivet att den engelska Kommendanten
skulle ha rätt att ge ut 8 dagars rationer till alla
garnisoner i Transvaal. Detta var kommunicerat
till Kommendanten Cronjé i Potchefstroom
och tryckt i tidningen Government Gazette i
staden. Matransonerna skulle skickas med hjälp
av Boerna och en depesch med information
om detta var skickat till Överste Winsloe via
President Brand i Oranjefristaten och levererad
till Kommendören Cronjé i Potchefstroom, men
i stället för att vidarebefordra detta till vårt Fort
enligt avtalet som ingåtts av hans överordnade
Officer, retumerade han depeschen till budbäraren
och matransonerna som vi skulle ha fått direkt
efter brevet levererades aldrig. Det sades att det
hade blivit taget av rebellerna i Potchefstroom.
Vi var helt ovetande om dessa överenskommelser
och arrangemang och väntade hela tiden på
en truppförstärkning för att komma ut från
belägringen och Fortet. Nu hände det sig så att
även då vi var mycket noga vaktade och under
övervakning av Boerna. Vi hade inte hade någon
kommunikation med staden Potchefstroom eller
någon annan del av Transvaal eller världen utanför
under tre månader, just vid denna tid lyckades
sända en boerspion till staden under en mörk
och dimmig natt och när han återvände till Fortet
hade han tagit med sig tidningar och nyheter som
informerade oss om vad som hade blivit avtalat
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av General Wood. Boerkommendanten Cronjé
uppträdde falskt och bröt den första uppgörelsen
som hade ingåtts av hans överordnade och för
detta är han ansvarig, jag hör att Cronjé är nu i
opposition med de andra Boerkommendantema.
Om Chefen för Potchefstrooms Fort hade mottagit
de matransoner för de belägrade som avtalat,
skulle vi ha kunnat hålla ut ytterligare 32 dagar.
Då vi länge hade levt på 1/4 ransoner skulle vi ha
kunnat fortsätta med detta en tid till, men Överste
Winsloe var nu tvungen att kapitulera för att
rädda sin Garnison, han kapitulerade följaktligen
den 21 mars och vi evakuerade Fortet den 23
mars med alla tillämpliga hedersbetygelser utom
att vi var tvingade att överlämna till fienden vår
kanon 9 pundaren och soldaternas gevär men
dessa ska nu i alla fall överlämnas till Britterna
enligt den fredsöverenskommelse som gjordes
mellan General Wood och Boerkommendantema
i Drakensberg den 23 mars, samma dag som vi
evakuerade Fortet. Vi kände då inte till vad som
hade hänt och fick endast efteråt höra om detta.
Jag har hört att gevären såldes på offentlig
auktion dagen efter det att vi lämnat Fortet så det är
knappast möjligt för Boerna att återlämna dem till
den Brittiska Befälhavaren enligt fredsavtalet Detta
tillsammans med många andra avtal som Boerna
brutit enligt uppgörelsen vid vapenvilan kommer
att komplicera det hela så mycket att jag är rädd
för att det inte kommer att gå att åstadkomma en
hållbar fred om inte Boerna kommer att ge sig på
många punkter.
Medlemmarna i den Kungliga (Brittiska) Kommis
sionen är, som jag hör, Sir Hercules Robinson,
Guvernören i Kapkolonien, the Chief Justice i
Kapstaden och Sir Evelyn Wood.
Alla de sydafrikanska engelska innevånarna
inkluderande flyktingarna är så förargade över dessa
fredsförhandlingar och avtal att de har hållit stora
möten och bränt dockor föreställande Hans Höghet
Mr. Gladstone, den Engelske Premiärministern och har
visat allt möjligt förakt för de engelska ministerierna.
Det har skett så många rån och plundringar av
Boerna mot de lojala människorna i Transvaal att
tusentals av dem kommer att vara ruinerade och
hemlösa om inte den Brittiska Regeringen tar initiativ
för att skydda dem och för att kompensera dem och
de ansökta kompensationerna kommer antagligen att
överstiga en miljon Pund Sterling.
I mitt eget fall, och jag har fatt det största lidandet
i detta krig, som Ers Excellens kommer att varsebli
från bifogade kopior av brev och ansökningar om
kompensation för förluster och skador orsakade mig.
En kopia av detta har jag skickat till Presidenten för
den Kungliga Kommissionen, när den har möte,
och en kopia till Statssekreteraren för Kolonierna i
London. Jag har bara en väg att följa vilket är att

be om ingripande från Hans Majestät, Kungen av
Portugal min höge härskare, som jag efter bästa
förstånd och tro har tjänat troget under elva år
kommer att fortsätta så under hans beskydd och
även från Portugals Ministerium. Jag anser mig själv
vara säker på kompensation för de förluster jag har
orsakats då jag inte hade någon del i Boernas bråk
och uppror. Jag har också mitt officiella brev från
Hennes Majestät Drottningen av England som borde
vara en garanti för hennes beskydd och jag har under
min långa karriär i Portugisisk tjänst försökt att agera
genom att uppehålla den gamla vänskapen mellan
England och Portugal och att befrämja intressena
av de båda nobla länderna i Afrika, med så goda
resultat att jag har äran att tillmäta mig respekt och
förtroende från de Brittiska höga tjänstemännen här
och blev kallad att acceptera en tjänst som en medlem
av den första Lagstiftande Församlingen, vilket jag
accepterade först efter att ha tillfrågat Ers Excellens
om tillstånd vilket framgår av depescher skrivna
under den första delen av 1880, så jag har troget
tjänat Hennes Majestät Drottningen av England
därför insisterade den Brittiska Befälhavaren och
Officerarna i Potchefstroom att jag själv och min
familj skulle komma till Fortet, för att de skulle
kunna ge oss det skydd som var skyldigt mig som
Representant för Portugal och jag har endast i denna
depesch den nöjsamma plikten att bekräfta att
Befälhavaren Överste Winsloe och hans Officerare,
vilka namn jag skall härefter nämna, har troget och
mycket vänligt utfört sina plikter skyldiga från en
Härskare till Representanten för en annan Härskare,
och hoppas att Ers Excellens har vänligheten att
rekommendera dem till Hans Mest Trogne Majestäts
gunst och ber honom att lämna sådana tecken och
bevis i Portugisiska Dekorationer som för alltid
kommer att påminna dem om det nobla portugisiska
folket vilkens Representant de har haft vänligheten
att skydda.
Jag lämnar dessa älskvärda män här med största
motvilja och kommer bara att bli alltför glad när de
informerar mig att de har fatt erkänsla och belöning
från den Portugisiska Nationen för sina vänliga tjänster
och sålunda har fatt Portugisiska medaljer att bära på
sina nobla bröst. Jag kommer i ett separat papper ge
deras namn och adresser.
När jag nämner vad Officerarna i Fortet gjorde
för mig måste jag anmärka att de gjorde allt som
kunde göras då deras trupp var så liten att de inte
kunde hålla staden men var tvungna att barrikadera
sig i Fortet på ett plant och platt fält och försvara
sig själva vilket de gjorde, modigt, under 98 dagar
och under skurar av kulor varje dag och bara
hunger och det ansvar de hade tagit på sig själva att
försvara mig själv och min familj kunde fa dem att
ge upp Fortet, men mitt hus och Konsulatet måste
lämnas att försvaras endast av den Portugisiska

flaggan och de samma Boer som kränkte flaggan
och Konsulatet är de som var närvarande och helt
införstådda med fördraget mellan Portugal och
Transvaal som signerades år 1869, vid vilken tid
jag var ombedd av Hans Excellens Vicomte Duprat
att acceptera den ärofulla tjänsten som Konsul för
Portugal och i det fördrag som trycktes i deras
(Dutch) Gazette (tidning på holländska språket
i Transvaal), en kopia av detta fanns på mitt
Konsulat, sades klart och tydligt vilka privilegier
och vilket skydd Konsuln eller Konsulns Agent
skulle ha och att under inga omständigheter skulle
Konsulns arkiv bli förstörda.
De som var skyldiga och hade överträtt alla
civiliserade lagar och sedvänjor vad beträffar
Representanter och Arkiv tillhöriga utländska nationer
har blivit deklarerade som en civiliserad nation i denna
krigföring av den engelska Ministern utan att han känt
till de grundläggande illdåden.
Som sakerna nu står måste jag bli kompenserad
för mina förluster och skador och jag skall fråga Ers
Excellens efter att ha läst den bifogade kopian till mitt
brev till Hans Höghet Statssekreteraren för Kolonierna
i England, att instruera er Ambassad i London till
vilken jag skall också sända en kopia af mitt brev till
Statssekreteraren i London, att begära kompensation
från den engelska Regeringen eller genom dem från
Boerna för mina förluster genom rån och förstörelse,
skulle detta inte på något sätt accepteras och ärendet
överses med och när det har bekräftats att de fortsatt
kriget som en civiliserad nation, skall ansvaret gälla i
enlighet därmed.
Det vore nödvändigt att krav ställs och anordningar
gjorda omedelbart för att detta skall nå fram i tid för
Statssekreteraren att kommunicera med den Kungliga
Kommissionen, som skall börja sitt arbete i Sydafrika
den 1 maj och vilken kommer att fortsätta någon tid.

Gud bevare Ers Excellens många år
Jag har äran att vara Ers Excellens ödmjuke
tjänare.
OW Forssman
Generalkonsul

Sydafrika
Kroonstadt, Oranjefristaten
den 15 april 1881

Till
Hans Excellens
Ministern för Utrikes Affärer
Lissabon
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Under inspelningen av TV-dokumentärenAfrikafararna skrevs det en del om vårtfilm och utställningsprojekt i landsortspressen.
Plötsligt en dag fick vi ett telefonsamtal från släktingar till Viktor och Milda Norén. De hade bilder och en del brev och
undrade om vi var intresserade. Om vi var intresserade? Visst var vi det. Några dagar senare träffade vi Inga Göpfert i
Alingsås och fick låna bilder av Viktor och Milda och sedan i Katrineholm träffade vi, Ulla Weman-Pertoft som hade hela
brevsamlingen från Milda till sina föräldrar och familj i Lidköping från åren 1863 - 1867. Breven berättade massor av
spännande detaljer och blev centrala för mycket av utställningens och filmens innehåll.

Milda Norén (född Helling) skrev brev till sina föräldrar i Lidköping
Kalmar den 3 augusti 1863
på förmiddagen kl 10

Dyre Ålskade Föräldrar

Tro och hoppas! Allt är godt allt skall blifva godt
ty Gud har lofvat oss det, då vi älska, älska honom
öjver allting och vår nästa såsom oss sjelfva. Hvem
är då vår nästa? leta reda på svaret i vår katekes, och
var sedan lugna och förtröstansfulla, jag vet att ni
skulle vara det nu, blott ni såg mig här, såg de snälla
älsklige Forssmans - men ni ser dem ju redan på
visitkorten, och barnen sen' sådana små älskvärda,
barnsliga och som jag redan funnit läraktiga ungar,
ty de ha redan spelat för mig, och jag tror att det
skall gå mycket bra, ty jag såg att jag kan lära dem
mycket i den vägen - jag tänker nu sjelfpå att blifva
så skicklig i min musik som möjligt, Hullstrand,
skall jag ha i godt minne och han skall derigenom
fortfarande bli min lärare, tala omför honom att jag
tänker köpa mig en "harmonie lära ” ty jag kanske
en vacker dag, kunde komma på den idéen att inte
nöja mig med att blott spela hvad andra komponerat
utan äfven sjelf vilja sätta ihop några variationer till
våra gamla folkvisor eller om de Hottentotter kunna
sjunga (hvilket jag icke vet) så skall det ju bli rätt
roligt för er om jag kan skicka hem någon af deras
sånger eller strängspel. Detta här kommer såväl ni

50

som Hullstrand att skratta mycket åt - eller hur? Jag
borde kanske först talat om, på hvad sätt det bar till
att konditionen blef mig erbjuden. En slägting till
Forssmans en Mamsell Ljungdorff skulle följa med
dem ut och var redan hitkommen - hon lär ha varit
eller är, rättare sagt, en person som säkert skulle i alla
andra stycken än musik bättre ha kunnat undervisa
barnen- men tänk huru besynnerligt. Musik är det
Forssmans egentligen fäster sig vid, att de få lära,
emedan de ha mycket stora anlag derför, och när
hon nu kom hit fann de att deras äldsta flicka, Anna,
10 år gammal kan ungefär lika mycket som hennes
tilltänkta Lärarinna, de kunde ej taga henne med sig,
de telegrafferade åt många andra håll, men kunde
ingen få. Fru Forssman sade mig idag att hon till
och med hade tänkt på att lemna barnen i Sverige på
det att de skulle få en uppfostran sådan de önskade,
lemna dem - tänk hvilket ansvar som hvilar på mig,
men jag har godt hopp om att lyckas. Ack om Ni hade
sett hur hjertligtjag blev emottagen, hur lugna skulle
ni då inte vara och blifva. Skandinavien (kolonien)
ligger två mil från Potchefstroom, det lär vara en
stor gräsbevuxen slätt der allt vad man vill plantera
växer tänk nu har vi med oss alla möjliga trädslag
(frön ) härifrån, äfven blommor och sädesslag åh
jag önskar att jag vore en riktig trädgårdmästare,
minns ni hur gerna jag har betraktat naturen, måtte
den riktigt ha fästat sig i mitt minne åh ja vi skola ju

göra Skandinavien derute till ett litet Vestergötland.
Här är ofantligt mycket att styra och ställa med
de springa rundom kring mig som - ja inte vet jag
hvad jag skall ta till. Viktor är allt i alla han är just
ute nu och ställer om att pianot (utmärkt godt, inte
tungspeltare än vårt hemma) kommer ombord på
Octavia, der skall det skrufvas fast och kommer ni
ihåg när jag stämde pianot hemma, nu lär jag väl
komma att försöka mig på detsamma många gånger,
jag har fått en liten lärdom höra af en gammal
beskedlig gubbe som heter Holmström, på resan
finns det ingen med som kan stämma, få se hur det
kan vara i Potchefstroom i värsta fall
skickar vi väl efter Hul(l)strand, det
kan minsann ingen veta var haren
har sin gång. Kanske jag nu skulle
beskrifva min resa.
Till Skövde vet ni hur det gick. Sen
bra hela vägen! mitt sällskap i kupén
såg ni väl knappt, men det var skada ty
de var alla mycket snälla, en Mamsell
Brusevits som reste till Fellingsbro,
och gick utaf vid Hallsberg, erbjöd sig
då honfick höra attjag hade slägtingar
på Fyrby, att helsa dem, jag skrefdå ett
par rader i kupén till Marie Louise det
skall bli roligt att få höra om hon får
dem. Så var det en fru Charlotte Blix,
som visade mig mycket deltagande
äfven en Fru Gyllenpalm do Bayard
och en liten Engelska så söt of henne
fick jag en Medaljon med porträtt af
Prins Albert. De skref alla sina namn till mig och
jag mitt till dem. Vi talade om så mycket man bli så
lätt bekant på resor, om det hem jag lemnade om det
jag skulle få. Äfven om Stockholm. Jag önskade så
mycket att der få se Kungen sen skulle jag bli nöjd
nå - stationen före Gerna, (jag minns ej nu vad han
hette) får vi höra att han Kungen skulle komma med
oss der, - tänk på samma tåg Kungliga vagnar, allt
så ståtligt! Jag såg honom länge, Drottningen och
lilla ”Sessan ” äfven. Kungen såg in i vår kupé flera
gånger, och kunde väl inte ana att der satt en liten
patriot som i Afrika skall, om det är möjligt, lära
Caffrer och Hottentotter, och jag vet inte allt hvad
de kan heta, jag skall lära dem att älska Sverige,
akta Svenskarne och om vi få krig, då kanske att vi
kommer med en liten armé afAfrikanare och hjelper
Kung Carl. - men utan att raljera, så hoppas jag att
blifva som en liten myra hvilken också kan draga
något strå till den stora stacken.
Stor ståt när vi kom till Stockholm, Kungen och jag,
salut, uppvaktning, på alla håll ehuru jag fick vänta
på min en stund (och detta kan ni väl knappt tro) när
min uppvakning kom, var det ej Victor utan en aldeles
obekant Herre som hetter Vinborg, hvars porträtt ni
kanske minns att Victor hade med sig hemma, som kom
och tog emot mig, storm hindrade Victor men Vinborg
och Telegrafen var honom och mig till hjelp återigen
telegrafen! Med Vinborg var jag och sökte Charlotte
Helling men förgäfves. [Det] var [nyss] när tåget kom
dit, till Moster Augusta kunde jag ej hinna. Härligt

månsken var det i Strömparterren gasen tänd och
musik var der, Orfeus minns jag att de spelade mm. Der
drack vi saft med is och tårtor till. Gustaf Adolfs torg,
Carl den trettondes, Norrbro, B erselie park, i Berns
salong stor Consert, herr Vinborg ville att jag skulle
gå dit med, men vi gick blott förbi. Ombord på Dana
fördes mina effeckter genast och äfter denna härliga
månskenspromenad gick jag att sojva lugnt och godt i
min hytt sedan jag först likväl bedt varmt för er alla.
När jag vaknade kl. 3 på morgonen skulle min
krinolin förkortas, ty hon var högst besvärlig på
Jernvägen när jag stod med dessa bestyr kommer
ångbåts Mamsellen och säger, Det
är en person här och frågar efter
Mamsell han heter Victor - hon fick
vänta en stund tills jag blef klädd men
sen träffade jag min vän. Alvarliga
och rörda men lugna och undergifvna
så möttes vi då, så skall ni tänka er
oss. Jag för min del känner att jag nu
mer ej får eller skall gå och drömma
som ett barn, jag är ju också snart en
”gammal menniska” som Nilsson en
gång lär ha uttryckt sig. Och Victor
sade mig nyss att min ankomst har,
som han tror, redan gjort en god
förändring i hans tankar på resan, på
h vad sätt säger han er väl sjelfom han
blott hinner. Medan jag nu kommer
ihåg det - ber vi att om Fahlström ej
förstört min bild så att det är omöjligt
ni skall skicka ett af mina porträtter
till Vinborg som varit så utmärkt snäll mot mig. Hans
adress är Wollmar Yxkullsgatan No 17. Glöm ej heller
att skaffa ett dylikt till Setterblad.
Här är en ryslig brådska, om onsdag skall vi vara
segelfärdiga. Ingenieuren är oupphörliget upptagen
men ber mig säga att Pappa skall få bref härifrån
säkert. Tösungarna tycker allt om mig tror jag, de
kommer till mig alla emellanåt och kysser mig. Gerda
näst den yngsta frågade mig nyss när jag sade att
vi snart skulle börja spela. Men vi få väl lof någon
dag! När jag lofvade detta blef hon högst förtjust. Jag
innesluter er alla i mina böner mer tycks jag ej kunna
göra, men hvem vet! Jag är lycklig öfver att vara Fars
och Mors lyckliga och tacksamma,
Milda

Det var antagligen svårt och dyrt att hitta
brevpapper och portot var ganska dyrt. Det
gällde attfå in så mycket som möjligt på sidorna.
Flera av Mildas brev är poststämplade i England
där Oscar Alariks handelsagent skickade dem
vidare med vanliga posten till Sverige. Det var
säkerligen fallet också med de andra svenskarna i
Potchefstroom. Just detta brev är ett bra exempel
på hur man skrev både horisontalt och vågrätt.
Detta brev är dock inte originalet till utskriften av
Mildas brev i texten här ovan.
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Johan Oscar Strömboms
koncession i Ngamiland

etta är Strömbom och hans kompanjoners
ROBERT T. HICKS or their Assigns shall have
koncession som hövdingen Moremi över
discovered gold, other minerals or precious stones in
Tawanastammen i Ngamiland gav Strömbom och payable quantities they shall be bound to pay me or
hans kompanjoner mot en ersättning av £ 150.
my successors annually the sum of £400 Sterling and
Texten är ett intressant exempel på hur sådana avtal
also a royalty of two percentum per annum on the net
kunde se ut under kolonialismen. Texten skrevs ut på
value of all gold, other minerals or precious stones
skrivmaskin år 1893 av den advokat som ansvarade
won in the territory. All this Concession shall last as
för Johan Oscar Strömboms dödsbo. Han fick avtalet
long as the said rent and royalty shall be annually
sedan lagfäst av den engelska kolonialadministrationen
punctually paid.
i Mafeking vilket framgår i slutet av texten där
godkännandet skrivits in för hand.
Det stora naturreservatet Moremi i mitten av
Okavangodeltat i nordvästra Botswana har fått sitt
BRITISH WEST CHAWTaRLAND»
namn efter denna hövding.
Limited.
Hela texten i Strömbom och hans kompanjoners
US NOKANS
kontrakt med BaTawanahövdingen Moremi lyder som
2«th August, 1889.
följer.

D
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British West Charterland, Limited
De Nokane,
28"’August, 1889.
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I, MOREMI, in consideration of the sum of £150
the receipt of which is hereby acknowledged, by
and with the consent of the people hereby give and
grant unto the said JOHN STROMBOM, JAMES A.
NICHOLLS and ROBERT T. HICKS, the sole right
to prospect for gold, other minerals and precious
stones throughout my entire territory, save as
herinafter mentioned, for a period of ten years to be
computed from the date hereof. But should the said
parties during the period aforesaid fail to discover
gold, other minerals or precious stones, they shall
have no further claim on me for the said sum of
£150. Should the said JOHN STROMBOM, JAMES
A. NICHOLLS, ROBERT T. HICKS or their Assigns
at any time during the period aforesaid discover
gold, other minerals or precious stones in payable
quantities in my said territory, they shall have the
sole right to dig for, win and retain same for their
own use and benefit, and no other person or persons
shall have the right or title to seek for or win gold,
other minerals and precious stones till the said parties
shall have first given up their rights thereto. When the
said JOHN STROMBOM, JAMES A. NICHOLLS,

is

STROUBOM, JAMES

right

the

A. NICOLLS

considerat ion

I, MOREM1, m

receipt

JOHN

Contract made between the Chief of the Tawana
Moremi and JOHN STROMBOM, JAMES A.
NICHOLLS and ROBERT T. HICKS; -

between

»ade
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JOHN

hold

at

DE NOKANS

Dncember, 18W0.

my

hand

at

DE NOKahe

this

4th

day

of

February, 1BW1.

Witnesses;MAKWADI

KENNA.

D1THAP0

X,

HAMFODU

SEGOLODI.

THAHEU

X.

HARRY

0. BUCKLE.

«0LAAK00SI X.

Koncessionen som Strömbom och hans kumpaner
fick från hövdingen. Bild av originaltexten.
Här visar vi endast en bit av kontraktets början
och sedan slutet med den brittiska administrationens
handskrivna bekräftelse.

I, MOREMI, further grant to the said JOHN
STROMBOM, JAMES A. NICHOLLS, ROBERT
T. HICKS or their assigns all such wood, water and
grazing as they consider necessary for the working
of their concession and also free liberty to introduce
into my territory all such workmen or labourers or
persons connected with the concerns as they may
deem advisable.
And I, MOREMI, further in consideration of
the premises give to the said JOHN STROMBOM,
JAMES A. NICHOLLS and ROBERT T. HICKS a
portion of the ground to be afterwards pointed out by
me on which the said parties shall have the sole right
of opening waters, erecting buildings and stores etc.
for their own use and benefit without interruption or
disturbance of any other party whatsoever. And the
said parties shall be entitled to hold and enjoy said
grant so long as they shall so wish.
It is expressly here understood and agreed
to that I, MOREMI, have given the aforesaid
Concessions or rights on condition that the said
JOHN STROMBOM, JAMES A. NICHOLLS,
ROBERT T. HICKS or their Assigns shall strictly
obey all my laws and regulations of my Country
and should they fail so to do in every reasonable
respect I reserve unto myself or my Successors the
right to break this Agreement and remove the said
parties out of my Country.

Signed the day and the year above written.

As Witness;MOKWADI KENNA RAMPODU
MOREMI.
JOHN STROMBOM
JAMES A. NICHOLLS
ROBERT T. HICKS
DE NOKANE
4th February, 1891.

I, DE TAPO, acting Chief of the Batawana or
Western Bamangwato Lake N’GAMI during the
minority of SEKOME successor to the Chieftainship
together with my headmen here assembled on this
4th day of February, 1891, do hereby acknowledge
the validity of the Concession granted to MOREMI
late Chief of the Batawana to JOHN STROMBOM,
JAMES A. NICHOLLS and ROBERT T. HICKS
under the date 28tb August, 1889.
And I further declare that the said Concession wa
confirmed by the whole tribe at a Meeting held at DE
NOKANE on the 16th day of December, 1890.

Given under my hand at DE NOKANE this 4lh day
of February, 1891.
Witnesses;-

And the following laws and conditions must be
strictly observed and acknowledged to by the said
JOHN STROMBOM, JAMES A. NICHOLLS,
ROBERT T. HICKS and their Assigns.
I, MOREMI retain the sovereign right in the soil of
my entire Country. My servants or mesaros shall not
be taken into service or work without my permission
or the permission of their masters. All fugitive servants
must be delivered up forthwith on demand made by
their respective masters or myself and I must in no
wise be interfered with in my treatment or punishment
of them. I reserve to myself and successors the sandy
and swampy Country at DE NOKANE north of Lake
N’Gami in which portion of Country the said JOHN
STROMBOM, JAMES A. NICHOLLS, ROBERT T.
HICKS or their Assigns will have no right whatever
to prospect or dig for gold, other minerals or precious
stones.

The piece or portion of ground before mentioned
given to the said JOHN STROMBOM, JAMES A.
NICHOLLS, and ROBERT T. HICKS for the purpose
of erecting their station shall be that portion known as
Makawaming.

MAKWADI KENNA
RAMPODU SEGOLODI
HARRY O. BUCKLE
HARRY WARE
DITHAPO X.
THABEU
X.
MOLAAKGOSI X.
DIGAE
X.
MASHABE
X.
(under kontraktets text har den brittiska
adminstrationen i Mafeking lagt till följande
handskrivna text)

I, John William De Kock of Mafeking, Cape Colony,
do hereby certify that the foregoing documents viz:Copy of original Concession dated 28 August 1889
and copy of Ratification by the Regent De Tapo dated
4 February 1891- are in substance correct copies of
the notariat copies submitted by me on behalf of the
Concessionaires at the Concession Commission held
at Gaborone on the 10lh May 1893.

Mafeking 16 October 1896.
W. De Kock
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Fotografen Auguste D ’Astres atelje i Potchefstroom. Foto från Potchefstroom Museum i Sydafrika

En fotograf kommer till Potch på 1880-talet
ör att gå ett steg längre i den Landsbergska
släkthistorien gifte sig en annan dotter till Otto
Landsberg, Julia, med en fransk adelsman Edouard
Jean d’Ange d’Astre och flyttade till Frankrike. Deras
son skulle fa en stor betydelse för både denna boks
tillkomst och den kännedom vi idag har om svenskarna
i Potch.
Julia (f. Landsberg) och Edouard bodde på släkten
d’Astres slott i Bordeaux. Efter några år dog Edouard
Jean i Montauban och då såg pappa Otto till att fa
tillbaka sin dotter och sitt barnbarn till Sydafrika.
Sonen, Auguste Frederic Edouard, som hade fötts
i Frankrike, hade studerat vid Konstakademien i
Paris och utbildat sig till fotograf. När han kom till
Potchefstroom omkring år 1880, startade han en
fotoateljé mitt i staden, på Market Square. Han var
välbärgad och höll två hem i Potchefstroom. Det ena
var överdådigt möblerat med hans franska arvegods
och hade bland annat två pianon (flyglar). I den
andra och något enklare bodde han själv med sina
privata ägodelar. I familjen kallades han för ”farbror
Gus”.
I fotografen d’Astre’s atelje blev många av de
svenska utvandrarna som då bodde i Potchefstroom
och deras ättlingar, förevigade på glasplåtar. Det är
just Auguste d’Astres glasplåtar av bland annat, fröken
Lönngren, fröken Berg och poliserna Andersson och
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Parson, som finns i slutet av boken. När ”farbror Gus”
dog testamenterade han den tavelsamling som han
ärvt av sin morfar Ottto tillsammans med en summa
pengar och sitt stora bildarkiv, till Potchefstroom
Museum. På museet finns idag nu inte bara Otto
Landsbergs målningar utan också ett värdefullt
kulturarv av bilder och porträtt från perioden 18801905.
Amelias farbror Ernst Gottfried Landsberg
bodde i Rondebosch i Kapstaden. Han var
grundare och direktör för the Colonial Orphan
Chamber and Trust Company i Kapstaden. Han
var också direktör vid Wynbergs Järnvägsbolag
och huvudsaklig aktieägare och direktör vid
Union Bank i Kapstaden. Han måste då ha känt
generalkonsuln för Sverige och Norge Jacob
Letterstedt som också bodde i Rondebosch och
även han hade kontakt med både Colonial Orphan
Chamber och Union Bank.
Här var då två av den svensk-afrikanska utvandringshistoriens rikaste personer, en i det brittiska Kapstaden
och den andra i det boerska Potchefstroom, med Ernst
Gottfried Landsberg som förenande länk.
Både Oscar Forssman och Jacob Letterstedt syss
lade under slutet av 1850-talet med handel mellan
Sydafrika och Sverige i stor skala och skickade stora
laster med svenska fartyg.

Damernas pariserhattar gick med
oxvagn från hamnen i Durban.
Allt som de vita kolonialistema behövde för att
bygga upp samhället Potchefstroom mitt i Transvaal
fraktades med oxvagnar från hamnarna i Durban och
Delagoa Bay, även kläder och pariserhattar för balerna
och festerna. Järnvägen kom inte till Transvaal förrän
1892 och Potchefstroom grundades redan 1838.
Pariserhattama skickades i stora trälådor med en
hatt i varje låda. Från Europa transporterades allt
gods från Europa med segelfartyg eller under senare
delen av 1800-talet, med en kombination av ång- och
segeldrivna skepp. Båtfrakten tog vanligtvis från
en till två månader. I hamnarna lastades allt över på
oxvagnarna som sedan i sakta mak drog fram över
bergspass och stora slätter de över 70 svenska mil till
Pretoria och Potchefstroom.
Fotografen Auguste d’As tre arbetade som fotograf i sin
ateljé i Potchefstroom under perioden 1880 - 1905. Det
var också många svenskättlingar som blev avporträtterade.
Tyvärr finns inte namnen på alla kvar i arkiven men vi har
lyckats hitta några av svenskarna.

Ovan: Fröken Berg, en svensk ättling
i Potchefstroom, samt Mrs Johansson.
Till höger: Mrs Johanssons barn,
även det i huvudbonadfrån Paris

Ytterligare porträttbilder från ateljén i Potchefstrom, här och på nästa uppslag - många tvyärr namnlösa
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Nedan til! vänster: "Herr Pettersson

Till höger: Ett barnbarn till Adolf Fredrik Lönngren
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Polismännen Andersson och Parson (Persson ?) i Potchefstroom - antagligen släkt till någon av någon av utvandrarna från Kalmar

“Johansson i Potch ”

60

Christer Uggla, chefför Skandinaviska kåren

Forssman blev också delägare och var med att starta och driva The Transvaal and Goldfields Extension Transport Company.
Diligensen fraktade passagerare mellan städerna och guldgrävarsamhällen i Transvaal. Sträckningen för trafiken var
Potchefstroom - Pretoria - Lydenburg. Företaget hade kontrakt från Boerrepublikens regering för all posttransport.
Diligensen gick ofta med åsnor eller mulåsnor då de var mindre mottagliga för Tse-Tse flugans bett som orsakade dödlig
sömnsjuka hos alla tamdjur. Det gjordes även försök att spänna för zebror under vissa sträckor där TseTse-ftugan var svår
men det brukade bli en ganska vinglig och riskfylld sträcka.

King Edward Street i Patch

HEM-STl
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Svenskarna i Namibia [Exkurs]
r 1850 kom Charles John Andersson till Walfish Bay på södra Afrikas västkust. Idag heter landet där Namibia

Å

och Walfish Bay är en stor hamnstad. Huvudstaden, mitt inne i landet, heter Windhoek. Men när Charles John
eller Karl Johan som han döptes till i Sverige anände tillsammans med den engelske vetenskapsmannen Francis
Galton var denna del av Afrika så gott som helt okänt. Andersson stannade kvar efter det att Galton återvände
till England. Här i Sydvästafrika som Andersson kallade landet, byggde han upp en handelsstation och jagade
elefanter för elfenben. 16 år senare kom Axel Eriksson, även han från Vänersborg till Walfish Bay för att hjälpa
Andersson med jagt och handel med boskap.
Dessa två svenskar skapade ett intresse för Namibia i Sverige och allt fler svenskar sökte sig till landet för att i
Andersson och Erikssons fotspår göra sig en förmögenhet på handel med boskap och elefenben. Men det var inte
många som blev rika. Landet var kargt med stora öknar och ödemarker och vatten för människor och djur var inte
lätt att hitta. Men på 1880 talet bodde trots allt i staden Omaruru, som i stora drag helt byggts upp av Axel Eriks
son omkring 25 svenskar. Jag har nyligen startat forskningen omkring svenskarna i Namibia men är följer dock en
lista jag satt samman över de svenskar jag hittills hittat från slutet av 1800-talet. Alla informationer från Sverige
om dessa svenskar i Namibia eller Sydvästafrika som det då hette, är mycket välkomna.

LISTA ÖVER SKANDINAVER I NAMIBIA UNDER PERIODEN 1775 - 1905

Årtal visar den period var och en vistats I Namibia.
Henrik Jacob Wikar (Finlandssvensk), resenär, Orange River area 1775 - 1779.
Hans Christian Knudsen (Norsk), missionär, 1842 - 1854
Hans Larsen (Dansk), jägare,handelsman, boskapsfarmare 1844 - 1852
Charles John Andersson (Svensk) forskningsresande, handelsman, naturforskare 1850 - 1867
Johan August Wahlberg (Svensk) naturforskare, jägare, 1854 -1856
Oscar Lindholm, (Svensk) handelsman, assistent, 1853 (4?)- 1870
Iverson (möjl. Iversen) (Dansk) handelsman, dödad av Khoikhoi 1867
Svante Smitt, (Svensk) tjänare, assistent, 1864(?) - 1866
Jan Oscar Strömbom (Svensk) -jägare, handelsman, 1865 -1892
Axel Wilhelm Eriksson (Svensk) jägare, handelsman, 1866 - 1901
Thure Gustaf Een, (Svensk) Sjökapten jägare, assistent, 1866 - 1871
Carl Albert Eriksson (Svensk) handelsman jägare, 1871 - 1894
Axel Wedberg (Svensk) handelsman, jägare, 1875- 1892
Gustaf de Vylder (Svensk) naturforskare, 1873 - 1875
Bergvall (Svensk) handelsman, 1870’s
Carl Carlsson (Svensk) jägare, handelsman, 1870’s
James Lingram (Svensk?) handelsman, 1870’s - 1878
Eberhard Rosenblad (Svensk) naturforskare, resenär, 1894 - 1896
Peter August Möller (Svensk) forskningsreande, 1895 - 1896
Bernhardt (Svensk) handelsman, Omaruru 1868
Swanlund (Svensk) handelsman, Omaruru 1868
Cederberg (Svensk) handelsman, Omaruru 1868
Berg (Svensk) Omaruru 1873
Emil Tretow, farmare, 1880 (?)
Otto Edelsten (Svensk) Omaruru 1873
Hammargren (Svensk) Omaruru 1873
Jacobson (Svensk) Omaruru 1873
Reinhold Eriksson (Svensk), med Axel Eriksson, Omaruru, in 1894
Oskar Nyberg (Svensk), med Axel Eriksson, Omaruru, in 1894
Efraim Eriksson (Svensk), med Axel Eriksson, Omaruru, in 1894
Svanström (Svensk), med Axel Eriksson, Omaruru, in 1894
Martii Rautanen (Finländare) missionär, 1869 - 1926
Botolf Bernhard Björklund (Finländare) missionär, 1870- 1887
Karl August Weikkolin (Finländare) missionär, 1869 - 1891

Källor: Alan Winquist, Scandinavians and South Africa, Balkema 1978, och Arkiv i Windhoek.
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Passagerare på skeppet Octavia år 1863
från Kalmar till Durban, därefter Potchefstroom.
De flesta stannade kvar i Sydafrika.

Oscar Wilhelm Forssman medfamilj, från Kalmar
Magnus Forssman medfamilj, från Kalmar
Milda E. Helling, från Lidköping
Viktor Norén, från Lidköping
Oscar Bergström, från Mönsterås
P.A. Westergren, från Kalmar
E. Thunström, från Norrköping
C. Dehm, från Finland/Polen
Ej. Hammar
Oscar Strömbom från Oslo eller Stockholm
Vilhelmina E. Johnsson från Stockholm
Helena Solberg från Öland
Catrina c. G. Gustafsdotter, från Ljuder, Kronobergs Län
Christina Pettersson, från Kalmar
Emma Christina Berggren från Öland
Carl Ludvig Olen, från Kalmar
Nils Peter Magnusson från Förlösa
Nils Peter Lindeberg från Lund
A.A. Hellström medfamilj, från Östergötland
Olaus Andersson från Ramdala, Blekinge
Johan Peter Andersson från Öland
Carl Lönngren medfamilj, från Kalmar
Rohrenbach
Johan Edouard Moberg, från Karlskrona
Arkiv och Källor
Svenska Emigrantinstitutet i Växjö

Kungliga Biblioteket, Stockholm
Uppsala Universitetsbibliotek, Kart och Bild
Uppsala Universitetsbibliotek, Handskriftsavdelningen

Kalmar Läns Museum, Arkiv.
National Archives i Pretoria, Sydafrika.

National Archives i Kapstaden
Potchefstrooms Museum, North West Province, Transvaal.

North West University, (Potchefstroom University), Arkiv.

Sveriges Släktforskarförbund, Stockholm.
Landelius arkiv över svenskar I Afrika, Sv. Emigrantinstitutet, Växjö

Milda Noréns (f. Helling) brev från Potchefstroom till sin familj i Lidköping utlånade av Ulla Weman-Pertoft.
Anna Ahlströms (f. Forssman) beskrivning av resan och de första åren i Sydafrika original,
utlånat av Inger-Marie Ahlström

Portugisiska Utrikesdepartementets Arkiv Lissabon

Sjöhistoriska Museet
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