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Hösten 1912 ger sig Henrik Stiernspetz av till Afrika för att 
söka lyckan. Detta upprör hans mor, men Henrik drömmer om 
äventyr och som familjens svarta får har han ingen riktig plats 
i Stockholms inskränkta societetsliv. 

Efter krigsutbrottet och misslyckade affärer i Kapstaden reser 
Henrik vidare till Kasempa i Zambia där han öppnar handels-
station. Hans respekt för infödingarna och talang för skytte ger 
honom ett gott rykte och han känner sig snart hemma i vild-
marken.

I brevväxlingen till familjen lovar Henrik att återvända som en 
förmögen man. När han efter många år hittar koppar ser det ut 
som han ska lyckas. Men återresan skjuts hela tiden på framti-
den och kring jul 1927 upphör breven att komma. Nyheten om 
Henriks död når modern flera månader senare. Någon klarhet 
i vad som hände honom ges dock inte. 

Hundra år efter Henriks resa får en avlägsen släkting förtro-
endet att förvalta de brev och föremål som han skickade hem 
och hon bestämmer sig för att ta reda på varför Henrik aldrig 
kom tillbaka. Gifte han sig och fick en massa barn? Hittade han 
verkligen guld och var det i så fall anledningen till att han blev 
rånad och mördad, som familjen i alla år befarat? 

”Sista brevet från Kasempa” är ett unikt tidsdoku
ment – en spännande historia om upptäcktslystna 
svenskar i Afrika i början av 1900talet, berättad  
i ljuset av ett drabbande människoöde. 

Elise Killander är kulturvetare och journalist. 
Sista brevet från Kasempa är hennes första bok.

www.roostegner.se
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”… undrar om min jaktskildring har tagits in i någon 
tidning. När jag får höra om detta från pappa skall 
jag rita ihop några mer berättelser. Jag borde kunna 
skrifva så många skildringar att de sedan kunna 
sättas ihop till en liten bok, med mina fotografier.”

Henrik Stiernspetz, 
Kasempa, Nordrhodesia, Afrika
21 februari 1918
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ONSDAG 4/9-12 
OMBORD PÅ ”GERMAN”

Älskade Mamma!
Ja, nu har jag hållit på o rest några dagar. I morgon kväll 
eller i öfvermorgon komma vi fram till Las Palmas, där vi 
stanna några timmar för att kola. Resan har hittills varit 
mycket skön. Första dagarna var det tämligen kallt. Ingen 
särskildt kraftig sjögång med undantag af en bit utanför 
Biscayabugten där det rullade rätt kraftigt. Kände mig dock 
ej det ringaste sjuk ehuru c:a hälften af passagerarna voro 
det. 

I går eftermiddag började man få känning af tropiker-
na. Kvällen var alldeles härlig med månsken och svag bris. 
Idag är det tropisk hetta ehuru den tillsvidare ej förorsakar 
något obehag. Man börjar på att hänga upp lufttrummor i 
masterna hvilka leda (trummorna) ned till hytterna, spän-
ner upp soltält m.m. För öfrigt är det mycket comfortabelt 
här i 2 klass och i synnerhet god mat. Till middag t.ex. kan 
man äta 10 rätter om man vill. 

Första dagen låg jag i samma hytt som två engelsmän 
men då det var besvärligt att arrangera uppstigningen fick 
jag byta och ligger nu i samma hytt som en skotte, för öfrigt 
mycket hygglig och reser liksom jag, utan att veta något 
bestämdt. Hvad öfrigt bekantskaper med passagerarna be-
träffar, gick det rätt långsamt. Men nu är jag bekant med 
de flesta och de äro ovanligt hyggliga och det artar sig att 
bli en treflig resa. (Det börjar bli så hett att Mamma får ur-
säkta både stilen och den dåliga svenskan) Well, en del ro-
ligheter ha de för sig ombord.

Målkastning med skifvor på däck. En hel del saker mer 
eller mindre roliga. Ett utmärkt musikkapell ha de också 
ombord. Spelar morgon och kväll. Dansen har dock ej kom-
mit i farten riktigt ännu. (Känner på mig att jag snart måste 
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gå ner och sätta på mig mina lätta kläder) Igår spelade 
jag bridge, mycket låga points. Omkring ¼ öre antar jag i 
svenska pengar. Hade tur och spelade bättre än de öfriga 
och vann alltså några shillings. (Just nu börjar musiken 
spela kl är 11 efter vår tid, som är omkring 1 ½ tim före eng-
elsk tid, tiden ändras var dag ombord)

I morgon bitti komma vi fram till Las Palmas. Klockan 
är nu 11 på kvällen och jag skyndar mig att afsluta brefvet. 
Det börjar bli trefligare och trefligare ombord. En nöjeskom-
mitté har utsetts som skall arrangera sport, dans, konser-
ter m.m. 7 shillings skramlas per man. Ikväll har en konsert 
gått af stapeln. Sång, gramofon, piano, snabbmålning etc. 
Ganska roligt. Kanske sjunger en bit själf nästa gång. Pre-
tentionerna äro ej stora här.

Fick då jag reste från Southampton ett bref från löjtnant 
Horn som jag omnämnt förut. Han gaf mig adressen till 
div personer i Sydafrika.

Nu måste jag sluta och sänder de hjärtligaste hälsningar
Mammas tillgifne son Henrik

SVERIGE, 2011

Dear Elise Killander
We refer to your email of 23rd March 2011 regarding infor-
mation on your great uncle Henrik Stiernspetz. I wish to 
advise that I have managed to get in contact with, Mr. Ma-
seka Njapawu the Council Secretary for Kasempa District. 
Unfortunately he was not in Kasempa but has promised to 
look into this issue when he returns to the district early next 
week. He say that you are welcome to contact him directly 
on his mobile phone, +260 977 422 896. He is well placed 
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to access the relevant documentation. I hope some useful 
information be provided to you. 

Please advise this Embassy should you fail to get the 
information required or should this option prove difficult.

With kind regards
Eliphas Chinyonga, Counsellor
FOR/ AMBASSADOR, Embassy of Zambia, Stockholm  

Tårarna strömmar fram. Mailet kommer från en person som äntli-
gen, efter alla år, tar min förfrågan på allvar. Ambassaden i Pretoria 
bollar mig vidare, men Zambias motsvarighet i Stockholm har gjort 
efterforskningar för min räkning, och trots att det har gått mer än 
83 år sedan Henrik dog, kan vi få veta mer. I gengäld kan jag ge dem 
foto grafier från tidigt 1900-tal att komplettera sin egen historia med. 

Mitt hjärta bultar av entusiasm. Min farmors bror, med sitt spän-
nande och fantastiska liv, är inte glömd. Han, och vi med honom, kan få 
upprättelse. Henrik tillförde vår egen släkt många okända och mörka 
inslag, det vi inte talade om men som alltid var närvarande. Om vi kan 
få veta mer om honom kanske våra hemligheter inte förblir så dunkla, 
och kanske vi kan skapa en annan förståelse för varandras egenarter 
och därmed också erkänna varandra på ett annat sätt. 

Tänk om vi har bruna kusiner i Afrika? Min far skrattar förlösan-
de gott när jag berättar om vad som hänt. Jag ringde far direkt. Det 
är fint att veta att vi snart kan få en bättre bild av vår släkting som for 
till Afrika och aldrig kom hem igen, och ett avslut. 

Far ringer snart tillbaka. Han har letat efter information på alla 
ställen han kunnat tänka ut, och del dokument kommer han att skicka 
mig när han kan. Men en pärm eller låda saknas fortfarande, nämli-
gen den med brev och äldre försändelser, allt som kom i retur efter 
Henriks död. Kan den stå bland böckerna från Grevgatan, de som kom 
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till oss när farmor flyttade? Han lovar att titta efter. Jag hoppas stilla 
att han inte bryter några ben på vägen eller förkyler sig, han är trots 
allt inte så mobil längre, men hans iver, liksom att han erbjudit mig 
att göra vad jag behagar med materialet, värmer mig. 

Någon dag senare ringer pappa upp mig igen. Snön har smält så 
pass utanför trappan att pappa lyckats ta sig in och leta. Han ska skicka 
mig det material han samlat ihop. Han har också en del brev som lig-
ger lösa i en kartong, som jag inte fick ta sist jag besökte honom, som 
kommer att komma senare. Det är Magdas brev som kom i retur från 
Afrika efter att Henrik dött, en del av dem inte ens sprättade ännu. 
Jag ser fram emot att läsa dem. 

Det har gått två månader sedan jag en gnistrande vit februaridag reste 
upp till Leksand för att hämta gamla plankor till ett golv åt en vänin-
na. Samtidigt hämtade jag dokumentationen efter en släkting som 
jag själv aldrig träffat, men som genom hela min uppväxt varit när-
varande i vår familj. Inte han som person, men det arv han lämnat efter 
sig i form av exotiska fällar och föremål från Afrika. Det jag fick med 
mig hem den här gången var ett par vackra fotoalbum i läder och två 
fullmatade pärmar med hans brev hem, sorterade i kronologisk ord-
ning. De skulle deponeras hos mig och jag fick använda det efter egen 
önskan. Allteftersom det spred sig i släkten att jag börjat intressera 
mig för Henriks liv i Afrika kom det material om honom från andra 
släktingar också, fler och fler foton och dessutom en radda brev till. 
Men inte anade jag då i vilken grad innehållet och ännu mer luckorna 
i dokumentationen skulle komma att fängsla mig. Det enda jag visste 
sedan innan var att min farmor hade haft en bror som reste till Afrika. 
Fällar och vissa föremål som förekom i hennes hem vittnade om vad 
han skickat. I övrigt talades det inte mycket om honom, eftersom det 
ansågs att han var en misslyckad stackare. När min farmor begravts, 
hösten 1982, och hennes våning, då vid Stureparken i Stockholm, 
skulle tömmas, satte min far fyr på gamla papper som han inte tyck-
te vi behövde behålla. Både privata papper och dokumentation från 
farfars advokatbyrå, men också gamla aktiebrev rörande koppargru-
vor i Afrika. Värdelösa, ansåg min far. 
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Sjuttio år tidigare, hösten 1912, reste den då 21 år unga Henrik 
Stiernspetz med postbåten från Southampton till Kapstaden. Hans 
tolv år gamla lillasyster Eva var med och vinkade av honom vid cen-
tralstationen i Stockholm. Henriks pappa var orolig för sin son och 
hans mamma var utom sig av förtvivlan, men Henrik hade bestämt 
sig för att ge sig av och lyckas. Efter tre år i Kapstaden fortsatte Hen-
rik norrut genom Afrika med tåg till Nordrhodesia. Han återvände 
aldrig hem till Sverige, men skrev under alla år regelbundet till fa-
miljen. Han skickade också foton och föremål tillverkade i byarna 
där han bodde. Breven och djurhudarna sparades i hemmet. Fotona 
monterades noggrant i album av Henriks pappa Henrik Albin, pen-
sionerad äventyrare och kartritare, som också skrev in texten från 
fotografiernas baksida i albumen. Breven upphörde dock att komma 
kring julen 1927.

Under hösten samma år, strax innan Henrik slutade höra av sig, 
återvände Henriks bror Gustaf med sin familj till Sverige efter att 
sedan krigsslutet ha levt i Argentina och USA. Då hade Henrik och 
Gustaf bestämt sig för att till slut sammanstråla hemmavid. Gustafs 
döttrar Eva och Ulla var tio och nio år gamla då, och minns hur de vän-
tade på sin farbror i ett Sverige som efter åren utomlands var obekant 
för dem. ”Han hade ju lovat att komma hem, men han kom aldrig. Vad 
hände?” som Eva berättade, nu 94 år gammal. Min far var drygt ett år 
när hans morbror skulle ha återvänt till Sverige. Evas och Ullas yngre 
bror Karl-Henrik var två år. Männen minns bara vad vuxna har åter-
berättat för dem, medan flickorna har egna minnen. Hela livet har de 
undrat vad som egentligen hände med Henrik.

Sommaren 1911 reste Henrik Stiernspetz till London för att bättra på 
sin engelska. I maj det året hade kröningen av kung George V inlett 
den stora utställningen Festival of the Empire i och kring The Crystal 
Palace i Hyde Park. Varje land som Storbritannien koloniserat repre-
senterades av en paviljong. Även Sydafrika hade en paviljong, trots 
att landet sedan 1910 var självständigt. 

Ett år senare återvände Henrik till London igen, nu för att läsa 
affärsengelska. En torsdagseftermiddag i slutet av sommaren, när 
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han alltså just blivit myndig, gav sig Henrik av med postbåten S/S 
German från Southampton till Kapstaden via Kanarieöarna. Under 
åren 1900–1970 gick Union Castle Line mellan England och Afrika. 
De flesta båtarna i Union Castle Line hade namn efter slott, och när 
kriget bröt ut döptes ångfartyget om till Glengorm Castle. Ungefär 
en månad senare, den 23 september kl 02.00 anlände S/S German 
till Kapstaden. Passagerarna fick gå iland 8.30. Bröderna Tage Esai-
as Lalin (född 1877) och Carl Elof Lalin (född 1884) hade telegraferat 
till S/S German efter Henrik och väntade otåligt på kajen. Brödernas 
mor Disa var änka efter Karl Daniel Lalin, kaptenen vid fortifikatio-
nen Karlsborg och vänner till Henriks föräldrar. Kapten Lalin hade 
gått bort redan 1889. Sönerna, med tilltalsnamnen Tage och Elof, hade 
utvandrat några år tidigare och arbetade båda på firmor som skulle 
komma att gå bra fram till krigsutbrottet. 

En titt på de andra medlemmarna i Henriks familj kan ge oss en 
första ledtråd kring varför Henrik inte ville vara kvar i Sverige och 
vad som lockade så långt borta.

Henriks bror Gustaf utbildade sig, precis som pappan, tidigt till 
officer. Under kriget var han en av Sveriges första piloter, aviatör nr 
62, förlagd till Luleå och Boden. Brödernas lillasyster Eva fick som 
enda dottern ta sig an modern tills hon själv gifte sig och för en tid 
kom att bo i Karlstad, på lite avstånd från mammans omedelbara 
kontroll. Henrik hade efter en jaktolycka själv något begränsade för-
utsättningar för livet. Han bar å andra sidan på en stor självständig-
hethetssträvan och hade integritet, och värnade om dessa drag för att 
skapa distans till det Stockholmsliv som hans familj kunde erbjuda 
honom och som han fann inskränkt och småaktigt.

Den andra gången Henrik reste till London hade han bestämt sig 
för att lära sig engelska ordentligt så att han helt kunde behärska språ-
ket i skrift och tal. Henriks pappa var då nypensionerad och gladdes, 
om än mest inombords, åt att hans son ville och skulle få se världen. 
Som yrkesverksam hade Henrik Albin suttit i stadsfullmäktige och 
varit VD på Nordiska Kreditbanken på Drottninggatan 1 (ett kvar-
ter som ritades av Ferdinand Boberg och som med tiden inkorpore-
rades i Rosenbad). Han hade också gjort militären som befälhavare 
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på Norrländska trängbataljonen, förlagd till Fredrikshofs slott vid 
Narvavägen, som då var trångt och dragigt men låg fritt på Gärdet 
utan intilliggande hus. Som ung hade han tjänstgjort ett kortare tag 
i Paris och under ledning av Nils Gustaf Ekholm dessutom deltagit i 
polarexpeditionen till Spetsbergen, 1882–1883. Geografiska sällskap 
finansierade de äventyrare som trotsade elementen och sin kapacitet 
för att upptäcka de sista vita fläckarna på världskartan. Deras resor 
följdes med stor iver i kvällslampans elektriska eller oljeosande sken. 
Många unga män drömde om att resa i deras fotspår – en del lovade 
sig och andra att de en dag skulle ge sig av på samma vis. För några 
sattes också planerna i verket, ibland utan att särskilt mycket berät-
tats för familjen.

Henrik Albin växte upp på gården Hamnaryd i Småland, den gamla 
Stiernspetzgården, som den förste i släkten att adlas efter lång och 
trogen tjänst genom alla år i fält. Släkten hade fått gården i förläning 
av Karl XII. Henrik Albin var ett av 16 barn till auditör Gustaf Arvid 
Stiernspetz (1798–1866) och Maria Elisabeth Nilsdotter (1825–1907). 
Auditören hade för övrigt 26 barn med fyra kvinnor. År 1888 gifte Hen-
rik Albin sig med Magda Ottilia Backman, som liksom Henrik själv 
var av prästsläkt. Magda var mer eller mindre uppvuxen som ensam-
barn (hennes enda syster var 13 år äldre) och van vid att få sin vilja 
igenom. Tillsammans flyttade Henrik Albin och Magda in i det då ny-
byggda Bünsowska huset på Strandvägen 33 där deras tre barn kom 
att växa upp. Kvarteret Strandvägen 29–33 uppfördes av träpatronen 
Friedrich Bünsow och ritades utvändigt av Isac Gustaf Clason och in-
vändigt av Anders Gustaf Forsberg. Fastigheten var det första huset 
i Stockholm som från början hade inbyggd hiss, vattenklosett och 
elektrisk belysning, och utgjorde slutet på Strandvägens bebyggelse.

Våningen hade goda utrymmen för det umgängesliv Magda önska-
de. Hela kvarteret hade inledningsvis fem bostäder per våningsplan 
med tre uppgångar (29, 31 och 33). Salonger, herrsalong och matsal 
tog upp en stor del av ytan. Särskilda avdelningar för tjänstefolket 
fanns på annat håll med kökstrappor som förbindelse mellan varje vå-
ning. Inne på gården fanns ytterligare utrymmen för kuskar och annat 
tjänstefolk. Familjen köpte även gården Tottnäs utanför Nynäshamn. 
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Gården drevs av en arrendator, men familjen reste ut till den så ofta 
möjlighet gavs. Barnen växte därför upp med djur och lantliv såväl som 
det intensiva sociala livet i staden, där Magda hade väninnor runtom 
i fastigheten. Hon behövde därför inte gå särskilt långt för att umgås.

Henrik Albins och Magdas äldste son Gustaf Erik föddes år 1889. 
Yngste sonen Henrik Arvid föddes år 1891 medan dottern Eva Maria 
kom till världen år 1900, nio år senare. I Henrik Albins familj fanns 
otaliga släktingar som han stöttade på alla vis, inte minst ekonomiskt, 
medan Magda bara hade sin systerson, militärattachén Erland Ljung-
berg med familj, att ta hand om.

Eva visade tidigt stort intresse för måleri, musik, segling och väx-
ter. Sönerna jagade och fiskade, men bar också på konstnärliga och 
musikaliska ådror. När Tottnäs såldes skaffade familjen istället ett 
lantställe på Stenungsön, dit vänner till familjen Stiernspetz lockat 
dem. På granntomten till den bostad de först hyrde lät de snart bygga 
villa Furuhäll där framtida somrar sedan kom att tillbringas. Magdas 
systerson hade också ett ställe på ön. Segling och salta bad, glatt um-
gänge med andra sommargäster och goda tågförbindelser till fast-
landet gjorde att pappan Henrik Albin smidigt kunde komma ut över 
helgerna och att familjens somrar därför förlängdes.

När T3, vars uppförande Henrik Albin under sin tid på Norrländ-
ska trängbataljonen ansvarat för, stod färdigbyggt och bataljonen 
skulle flytta till Sollefteå, begärde Henrik Albin, då major, avsked från 
det militära. Hade han stannat kvar skulle han blivit befordrad, men 
Magda kunde inte tänka sig att flytta norrut igen och hade fått nog av 
att uppfostra söner på egen hand. I gengäld fick hon nöja sig med att 
”bara” vara majorska. Sedan Magdas föräldrar och hennes syster dött 
ifrån henne tidigt i livet blev hon också alltmer ängslig och kände sig 
övergiven. Systersonen Erland var den närmaste släktingen utanför 
familjen, i stor kontrast till makens enorma syskonskara.

Storebror Gustaf var en stor charmör och sällskapsmänniska. 
Han gick i sin pappas fotspår inom försvaret, utbildade sig till flyga-
re och blev landets femtioförste pilot. Den olycka som på ett ögonblick 
gjorde Henrik Arvid mindre lämpad för en liknande karriär, skedde 
en ödesdiger vinterdag på Tottnäs när Henrik och hans bror Gustaf 
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sammanstrålat med kusinerna för att jaga. Henrik och Gustaf kände 
väl till markerna kring familjeegendomen. De gav sig av efter viltet 
och klättrade vid ett tillfälle över ett stängsel. När det blev Alfs tur 
hade han glömt säkra sin bössa så när han ställde den ifrån sig brann 
ett skott av rakt i ansiktet på Henrik. Henriks högra öga blev förstört 
och hans kind skadades. Dagen efter, när Gustaf besökte honom på 
sjukhuset, låg han och siktade med vänsterögat och en käpp. 

På den här tiden läste alla om upptäckare och äventyrare, och 
många unga män gav sig av för att undvika misär eller för att söka 
lyckan. En del av dem reste ut i världen för att mogna eller utbilda 
sig. Tyska utbildningar hade ett gott anseende. Vissa män blev dock 
mer eller mindre ivägskickade, till exempel till Argentina. I och med 
ångbåtstrafiken öppnades världen på ett nytt sätt. Överallt var även-
tyrslustan stor och upptäckarglädjen ofta omättlig, med en obändig 
tro på att det ogenomförbara var genomförbart. Man fortsatte att söka 
upp alltmer avlägsna trakter och bygga allt större och starkare fordon 
för att ta sig allt längre, i ett allt högre tempo. Ångkraften medförde 
möjligheter. Banvallar byggdes och räls lades genom Afrika. År 1907 
begav sig tysken Paul Graetz från Dar es–Salaam i öst-västlig riktning 
med en isärtagbar bil i vilken han under 630 dagar färdades genom 
Afrika, oftast varken på vägar eller broar. Det ultramoderna fartyget 
Titanic förliste, trots sin beryktade osänkbarhet, efter att ha gått på 
ett isberg våren 1912. Rekord sattes. Vita bosättare lockades ut med 
löfte om goda chanser att förvärva både mark och billig arbetskraft. 
Karen Dinesen och baron Bror von Blixen-Finecke gjorde som många 
andra äventyrslystna – de flyttade till Brittiska Östafrika, gifte sig 
och startade boskapsfarm utanför Nairobi, finansierade av Karens 
släkt. Prins Wilhelm förälskade sig i Afrika när han jagade i Uganda 
och skrev en bok som kort därefter låg i salongen i var mans hem, så 
även hos familjen Stiernspetz.

Henrik läste gärna äventyrsromaner och allt han kunde komma 
över om upptäcktsresor, från Linnés till Nordenskiölds och Sven He-
dins. Stanleys böcker om resorna i det mörka Afrika fanns i familjens 
bibliotek. Hans far berättade gärna om det magiska året på Spetsber-
gen. Henrik tyckte överhuvudtaget om att ströva omkring i skogarna 
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och att jaga. Han var ingen flitig elev utan fick ägna somrarna åt att 
bättra på sina betyg. Men utan sitt högeröga blev han inte antagen till 
officersutbildning som sin pappa och sin bror, och heller inte godkänd 
för jägmästarutbildning. Istället fördrev Henrik en del tid i Uppsa-
la, inskriven på juridiska fakulteten, men han trivdes inte. Snart be-
stämde han sig för att pröva en annan väg, och reste så till London, 
med planen att efter några år utomlands återvända hem och kanske 
köpa tillbaka Tottnäs. 




