
 

 

 

 

    

AFRIKAS BÄSTA NATURSCENERIER 
 
NI SOM GILLADE SYDAFRIKA KOMMER   
 ATT ÄLSKA NAMIBIA- OFÖRGLÖMLIGT 
                                                                        
Vi startar resan med 3 dagar storsafari på 
Erindi Game Lodge, där du kan se djur vid 
vattenhålet till frukost- lunch- middag och 
därutöver safaris morgon & kväll. 
 

 
 
Sedan fortsätter vi norrut till Vingerklip Lodge 
gott om tid till slapp – eller vandring 
Vidare till den pittoreska staden Swakopmund 
där alla byggnader är max 2-3 våningar. 
 
Där vi stannar under 3 nätter och hinner med 
både ökensafari med off-road körning i 
specialfordon samt marin safari. 
Båda mycket intressanta och spännande och 
bygger på interaktion mellan människa och 
natur med mycket närkontakt 
. 
Sen färdas vi rakt ut I Namiböknen och 
världens högsta sanddyner (300m) där vi bor 
under 2 dygn på lyxiga ”spökslottet” Le 
Mirage. 
 
Vi avslutar resan genom att flyga över 
Namiböknen i små plan tillbaka till den 
trevliga huvudstaden Windhoek,  
 
 

   
 

 

 

 

 

Vingerklip 
Lodge 

Namib öknen 

 

Le Mirage 

 

Vingerklip 

ÖKENFLYGNING 

Öken Safari 

 STORVILT  SAFARI                                                            
     

MARIN SAFARI 

Säl 

     FÖLJ MED OSS TILL  
              NAMIBIA ! 
                                                                  
      

 



Namibias imponerande naturscenerier och vilda natur har även gjort att många 

kända filmproducenter valt att förlägga sina inspelningar i en natur som testar alla våra sinnen. 

10,000 BC (film)   Beyond Borders  The Bone Snatcher  The Cell  Creatures the World Forgot   

Drona (2008 film)  Dust Devil (film)   A Far Off Place   Flatfoot in Africa   Flight of the Phoenix 

(2004 film)   Gallowwalkers   Ghajini (2008 film)  Steel Dawn   Dhoom 2     Jackie (2010 film)  

Laser Mission   Mad Max: Fury Road   Milking the Rhino  Outlaw of Gor    The Prisoner (2009 

miniseries)  Red Scorpion  Sands of the Kalahari  Who Am I? (1998 film) The Hunters (1957 

film) 

 

      
 

      
 

      
 

      
 

    
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/10,000_BC_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Beyond_Borders
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Bone_Snatcher
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cell
http://en.wikipedia.org/wiki/Creatures_the_World_Forgot
http://en.wikipedia.org/wiki/Drona_(2008_film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Dust_Devil_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Far_Off_Place
http://en.wikipedia.org/wiki/Flatfoot_in_Africa
http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_of_the_Phoenix_(2004_film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Flight_of_the_Phoenix_(2004_film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Gallowwalkers
http://en.wikipedia.org/wiki/Ghajini_(2008_film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Steel_Dawn
http://en.wikipedia.org/wiki/Dhoom_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jackie_(2010_film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_Mission
http://en.wikipedia.org/wiki/Mad_Max:_Fury_Road
http://en.wikipedia.org/wiki/Milking_the_Rhino
http://en.wikipedia.org/wiki/Outlaw_of_Gor
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Prisoner_(2009_miniseries)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Prisoner_(2009_miniseries)
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Scorpion
http://en.wikipedia.org/wiki/Sands_of_the_Kalahari
http://en.wikipedia.org/wiki/Who_Am_I%3F_(1998_film)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunters_(1957_film)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hunters_(1957_film)


                                                                                     

    NAMIBIA RESAN 6-21/10 2021 
      
 

PRELIMINÄRA UPPGIFTER 

                                            

 AVRESA:  Köpenhamn – Frankfurt – Johannesburg – Windhoek 

                     Windhoek –Johannesburg – Frankfurt - Köpenhamn                   

                                         Anslutning Landvetter eller Arlanda mot tillägg. (890:-/740:- ) 

         

ANTAL DAGAR:      16  dgr  6-21/10 2021 
 

                            PRIS:  56800:- SEK plus flygskatt ( 4900:- ) 

                                         I huvudsak helpension med enstaka undantag. 

                    Avvikelse/justeringar kan förekomma i det slutliga programmet 

                                         Alla flyganslutningar/tider preliminära 

 

 

       

         
             

 



DAG 1 6/10                       ÄVENTYRET BÖRJAR       

                       Vi ansluter från Kastrup - Arlanda- Landvetter                        

 19.00            Flyger vi vidare med South African SA 235 London - Johannesburg                 
                       

                        
 

DAG 2  7/10            ANKOMST JOHANNESBURG 

 07.05 Ankomst Johannesburg 

 09.30 Vi flyger vidare till Windhoek – ankomst 11.25 

Vid ankomsten finns strax innan immigrationskontrollen ett bås där ni fyller uppgifterna  

uppgifterna på blanketten och signerar – på frågan var ni skall bo uppge första hotellet 

 

 Vid ankomst Windhoek gör vi en kort sightseeing kombinerad med brunch. 

 Vi checkar sedan in på vårt första hotell   Country Club Resort 
  
            

 
                      

https://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/windhoek


      

                   

Lunch äter vi på River Crossing Lodge strax utanför Windhoek och en fantastisk utsikt över 

landskapet samt kort sightseeing i Windhoek 

 

    
 

 
 Till kvällen middag på Stellenbosch Wine Bar  
 

http://www.thestellenboschwinebar.com/


                

 

DAG 3     8/10                 SIGHTSEEING WINDHOEK 

 

 
                                          

                                      Windhoek sightseeing med dubbeldäckare  

 

              
 



 

                               
    
Övernattning Country Club Resort 
 

 

 DAG 4    9/10   WINDHOEK TILL  ERINDI GAME RESERVE       

Frukost 

Därefter startar vår bussresa från Windhoek till Erindi Game Reserv  

Vi kommer fram lagom för att hinna med vår första kvälls safari. 

      

                                                                                                                                                                     

  
 

 

   

https://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/windhoek
http://erindi.com/


 
 

 

   
 

Det speciella med Erindi är att du kan se djuren även under lunchen - middagen eller vid en kopp 

kaffe på eftermiddagen. 

19.00 -21.00  Middag   

 

  
 
 
 



 
 

DAG 5 10/10           STORVILTS SAFARI  ERINDI 

06.00  Safari 

06.00-10.00 Frukost       

 
                                               Leoparden, det djur som är svårast att se 

12.00-14.30 Lunch 

15.30   Safari 

 

              
                        Lite gott under safarin                                  Präktiga öron 

 

http://www.erindi.com/site/


           
                                                        Giraff brothers 

 

     
           Magiska kvällar                                        Du ser flertalet djur från restaurangen 

19.00  Middag 

 

DAG 6 11/10               STORVILTS SAFARI  ERINDI 
 

 
 

06.00  Safari 

http://www.erindi.com/site/


06.00-10.00 Frukost  

         
  12.00 -14.30 Lunch 

 

       
                    Våra bungalows och lite vila eller dopp i poolen mellan våra safari 

 

                        
        15.30   Vår sista safari på Erindi  

 

          



 

            
 

 

             
19.00  Middag, sista kvällen på Erindi – imorgon vidare norrut 

 

 

DAG 7     12/10               ERINDI TILL VINGERKLIP 
                Frukost 

                   Sen börjar vi vår bussresa till Vingerklip med avbrott för lunch och vinprovning  

                   i byn Omaruru 

 

 
 

https://www.vingerklip.com.na/


 
”Vin jakt” i Namibia 
Det finns endast 3st kommersiella vinodlingar i Namibia och vi besöker Kristall Kellerei Winery på 
vägen från Erindi till Swakopmund. 
Colombard, Cabernet Sauvignon, Ruby Cabernet, Tinta Barocca är druvorna som även 
uppskattas av de lokala fåglarna, därav namnet på ”Paradise Flycatcher”. Kristall Kellerei's Colombard 
kan enligt experter tävla med de bästa Sydafrikanska vinen.                                                                       
Vi passar på att provsmaka med tilltugg. 

10.30 -11.00  Strax innan Omaruru ankomst Kristall Kellerei, vinprovning och tilltugg. 
 

     
    

 

     
     
Vi fortsätter färden genom byn Omaruru och vidare mot Vingerklip  
 

  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Omaruru,_Namibia


Brandbilen från Brålanda som Vänersborgs kommun skänkt till Omaruru. Här lär sig kommunanställda 
hur brandbilens utrustning fungerar och hur man bekämpar bränder. 
 

 

 

 
 
Du kan välja mellan att svalka av dig i poolen eller att på egen hand göra en liten promenad på 

någon av de 4 leder som finns markerade – finns bara trevliga djur i omgivningen. 

 

Till kvällen besöker vi kanske världens mest unika restaurang belägen högt upp på en klippa med 

milsvidd utsikt över landskapet. 

Färden från vår lodge tar ca 15 minuter via en 300m promenad och vi slutligen når toppen via 

en trappa längs berget motsvarande en höjd av ett 4-våningshus. 

Färden börjas i god tid innan solnedgången därpå följer ditt livs middag på toppen av berget 

 

 



        
 

Eagles Nest Restaurant 

    
 

       
 

 



DAG 8       13/10      SLAPPEDAG OCH EGEN VANDRING RUNT   

                                             VINGERKLIP 

Frukost 

  
 

 
 

Lodgen har en bra pool med utsikt över omgivande natur – morgon eller kvällsdopp? 

 

 



 

 
 

För den aktive finns ett antal markerade vandringsleder från 1-3 timmar som samtliga följer 

någon klippformation och därför är lätt att följa – kartor finns i receptionen. 

Det finns också 3st vattenhål och en massa djur att studera –  alla djur är ofarliga 

Avbrott för lunch 

http://www.namibia-accommodation.co.za/vingerklip.html 

Giraff, Eland, Zebra, Kudu, Oryx, Springbock, Impala, Vildsvin, Babianer, Stenbock  

Samtliga kan påträffas på vandringslederna eller vid vattenhålen. 

 

 
 

http://www.namibia-accommodation.co.za/vingerklip.html


 

 
 

 

 
 

Namibia, a country of myths and legends in Southwest Africa, a 

mystery waiting to be unraveled by you. Discover pristine nature, 

follow ancient trails and experience the Vingerklip Lodge in the 

magical Ugab Valley. This holiday will find its place in your soul, 

mind and memory 
 



 
Dagen avslutas med middag 

 

DAG 9       14/10                  Vingerklip - Swakopmund 

Frukost   

Vi börjar färden mot kusten staden Swakopmund genom spännande ödslig natur 

 

 
 

Vi når staden Swakopmund och vilar ut eller tar en avkopplande promenad längs 

stranden innan vi äter middag på Hansa Hotell där vi också övernattar och stannar under 

3 nätter.    

 

        
                                 Gamla delarna av Swakopmund  

                                                                                 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Swakopmund
http://www.bugbog.com/gallery/namibia_pictures/swakopmund_pictures_2.html
http://www.hansahotel.com.na/
http://www.youtube.com/watch?v=YVuZ1CemP7M


              
           Anropar tornet – klart för landning                   Solnedgång  Swakopmund 

 

 

 
          Swakopmund ligger omedelbart vid/på havet och omgivet av öken 
 

   
                            Solnedgång efter storm                                     Long Beach, med moderna hus 
 



          
 
 

               
                                                                                       Äldre bilder av Hansa Hotell 

                     

 
 

              
            Lobbyn Hansa Hotell 

 

 

   



 
Middag på hotellet. 

           

 

 DAG 10    15/10         SWAKOPMUND & WALVIS BAY 

 Frukost                                                                                                                                              

Sälar- valar- Delfiner  
Vi äter ostron med champagne tillsammans med pelikaner och flamingos längs en av de 

märkligaste kustlinjerna i världen. Har vi tur får vi även se valar. 

En tur på ca 3-timmar.  

      

                           
 

 

        
 

Hansa Hotell byggdes 1905 i den romantiska staden 

Swakopmund som är en kuststad helt omringad av vatten och 

den mäktiga Namib öknen. 

Ännu ett hotell utvalt för unika traditioner och individuellt 

designade rum. 

Bästa hotellet i Namibia: 1996-97-98  

Award of Excellence: 1999-2000-2001-2003 

Vi stannar här under 3 nätter. 

 

 

 

http://www.hansahotel.com.na/


  
Resterande del av dagen blir egen tid för promenader, shopping, bad, m.m i Swakopmund 

DAG 11    16/10      NAMIB ÖKNEN – MÅNLANDSKAP           

The Living Desert                                       

Efter frukost gör vi en utflykt till öknens landskap där öknens experter visar oss öknens dolda 

djur. Turen tar en stor del av dagen sedan lunch. 

 

 

http://www.slrobertson.com/africa/namibia/namib-desert/namib-desert/sundowner-overlook-1.htm
http://www.infoafrica.net/Namib_eng.htm


    

   
 

    
Middag på kvällen 

 

 

 DAG 12 17/10             SWAKOPMUND- SOSSUSVLEI 
 08.00    Frukost 

              Vår längsta dagstur med ”packed lunch” på vägen, ca 3,5 + 3,5 timmar med avbrott 

               ca 1 timme för lunch. 

               

       
 



       
 

10.00    Stop vid Kuiseb pass med spännande formationer. 

 

              
 

 
 

Till kvällen når vi vårt spännande och unika boende mitt i öknen – Le Mirage 
Middag 
 



     
 

 

DAG 13 18/10      UTFLYKT SOSSUSVLEI & DEAD VLIE                                           

I detta klimat där det knappast kommer en droppe vatten, går det ifall vi har tur att se djur som 

lyckats anpassa sig till denna karga miljö. Vi besöker de stora sanddynerna tidigt på morgonen. 

 

    
 

        
 

 
 

 
 



 Spännande formationer i ökensanden                  

                               
                    

 
 

                   
 
 

  

 Tänk, vad 

en kikare 

hade varit 

bra här 



                                                                          

Till kvällen tar vi det lugnt och njuter av miljön och god mat.  

       
 

DAG 14 19/10         FLYG LE MIRAGE TILL WINDHOEK        

Frukost 

Vi som flyger får se hela den fantastiska öknen även från ovan under flygningen till Windhoek 

som tar ca 1 timme. Vårt bagage följer med bussen så vi flyger lätt.  (bokas som tillägg) 

 

    
 

     
 

De som flyger anländer till Windhoek runt middagstid och lagom till lunch. 

Windhoek sightseeing kombinerat med tid för shopping då detta blir sista kvällen i Namibia. 

 



   
 

       
 

          
 

 

DAG 15 20/10                  WINDHOEK & HEMRESA        
Frukost 

Windhoek egen tid kombinerat med shopping då detta blir sista dagen i Namibia. 

 

     
 

 



       
 

 
 

Under eftermiddagen checkar vi ut från hotellet och vidare till Kutako International Airport 

 

  
17.15 Lämnar vi Windhoek med kurs Frankfurt 

 

 

 



DAG 16  21/10 

 

 
06.15 Landar vi i Frankfurt och ansluter till Kastrup/Arlanda/Landvetter under morgonen 

 

 

 
 

 

Varje resa med Flygmäklarna är ett unikt handarbete där detaljprogram därför   

varierar från resa till resa beroende på flygtider - lokala förhållanden 

Program på länk eller hemsidan stämmer till 95% men uppdateras inför varje ny 

resa och medföljer som inbundet häfte/bok med flygbiljetterna. 

 

 



NAMIBIA 

 

 
 

Lite om Namibias historia 

 

Grottmålningar runt Twyfelfontain visar att området bebotts sen 26`000 B.C 

En linje av San Bushmen – Bantu – Himba – Herero – Nama fanns runt 1300-talet 

Herero, som var boskapsskötande nomader, slog sig ned i de nordöstra och centrala delarna av 

området. Ovambo (ambo) i norr blev bofasta bönder med boskap och bildade små kungariken på 

båda sidor om Kunenefloden. Det närbesläktade kavango-folket slog sig ned längre österut. 

Från slutet av 1700-talet började européer intressera sig för området. Handelsmän och 

missionärer kom resande sedan de hört rykten om diamanter. De svarta trängdes undan från 

jordarna.  

1884 utropade Tyskland ett tyskt protektorat, och vid Berlinkonferensen 1884-1885 erkände 

Europas stormakter kolonin Tyska Sydvästafrika. Atlanthamnen Walvis Bay på kolonins 

västkust knöts till den brittiska Kapkolonin i söder. Tyskland fick genom ett avtal med 

Storbritannien också kontroll över Capriviremsan, en smal landkorridor som gav tillgång till 

Zambezifloden långt österut. 

 

FOLKMORD 

Tyskarna upprättade reservat för de svarta invånarna på mindre än en fjärdedel av kolonins yta 

och nekade dem tillgång till viktiga vattenresurser. Herero, nama och andra folk gjorde 

våldsamma uppror som slogs ned hårdhänt av tyskarna. 1904 inleddes vad som kallats 1900-

talets första folkmord, när den tyske generalen Lothar von Trotha gav order om att utrota alla 

herero som inte lämnade landet. Brunnar och vattenhål förgiftades eller cementerades igen. 

Minst tre fjärdedelar av herero tros ha förintats, efter ett par år fanns kanske 15 000 kvar. 

Samtidigt dödades ungefär hälften av cirka 20 000 namas. 

 

Namibia, formellt Republiken Namibia, är en 

stat i sydvästra Afrika vid Atlanten. Landet 

gränsar till Angola, Botswana, Sydafrika och 

Zambia. Längs kusten finns Namiböknen och i 

öster Kalahariöknen. Namibia blev självständigt 

från Sydafrika år 1990, en händelse som brukar 

ses som slutpunkten på södra Afrikas 

avkoloniseringsprocess. Dessförinnan hade 

landet varit en tysk koloni 1884-1920, och 1920-

1990 styrdes landet av Sydafrika. Landet räknas 

som ett av de rikare i Afrika, men fattigdomen är 

ändå utbredd vilket sammanhänger med de 

mycket stora klyftorna.                                        

Ett stort problem är vattenbristen. Ekonomiskt 

ligger tonvikten på gruvnäringen som svarar för 

omkring 20 procent av BNP. Omkring hälften av 

befolkningen lever på jordbruk, framförallt 

småjordbruk. Landets huvudstad och största stad 

är Windhoek 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Namibia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://sv.wikipedia.org/wiki/Atlanten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Angola
http://sv.wikipedia.org/wiki/Botswana
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydafrika
http://sv.wikipedia.org/wiki/Zambia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Namib%C3%B6knen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalahari%C3%B6knen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydafrika
http://sv.wikipedia.org/wiki/1990
http://sv.wikipedia.org/wiki/Windhoek


Efter första världskrigets utbrott 1914 ockuperade sydafrikanska trupper området. Nationernas 

förbund (FNs föregångare) gav 1919 Sydafrika i uppgift att förvalta landet. Sydafrika var 

förpliktat att tillförsäkra invånarna välfärd och social utveckling, men började istället utnyttja 

naturtillgångar och arbetskraft. Mark delades ut till vita bönder och rätten att utvinna värdefulla 

mineraler såldes till utländska företag. 

Reservaten som de svarta var hänvisade till hade 1922 krympt till en tiondel av landets yta. De 

var överbefolkade och extremt fattiga. Många svarta hade inget annat val än att bli 

kontraktsarbetare i gruvor eller på de vitas gårdar under hårda villkor. 

Efter andra världskriget 1939-1945 ersattes Nationernas förbund av Förenta nationerna (FN), 

som förklarade att Sydvästafrika skulle vara ett förvaltarskapsområde under FN. Men Sydafrika 

vägrade att lämna ifrån sig kontrollen. Istället kom samma rasåtskillnadslagar som i Sydafrika att 

införas också i Namibia. 

 

SWAPO bildas 

Under 1950-talet började de svarta att samla sig till organiserat motstånd. Flera rörelser 

grundades, bland annat OPO (Ovamboland People's Organization) och det hererodominerade 

SWANU (South West Africa National Union) vilka uppmuntrade till civil olydnad. OPO 

ombildades 1960 till Sydvästafrikanska folkets organisation (SWAPO), som 1966 tog till vapen 

mot Sydafrikas styre. 

Samma år upphävde FN Sydafrikas mandat. För att stärka områdets anspråk på självständighet 

gavs det ett eget namn: Namibia (efter Namiböknen). FN erkände 1973 SWAPO som 

namibiernas enda rättmätiga representant. SWAPO stärktes även militärt efter Angolas 

självständighet 1975, då det blev fritt fram för rörelsen att upprätta baser där. 

 

Sydafrika försökte nu att tillsätta en vänligt sinnad regering som kunde överta styret. 1975 

inleddes den så kallade Turnhallekonferensen (av tyskans Turnhalle = gymnastiksal; konferensen 

hölls i Windhoeks sporthall) med deltagande av tolv delegationer - en för varje folkgrupp. Den 

vita delegationen dominerade och SWAPO fick inte vara med. 

Efter tre år lade konferensen fram en plan för ett etniskt baserat styrelseskick som förkastades av 

FN och SWAPO. Konferensens deltagare bildade då Demokratiska Turnhalle-alliansen (DTA, se 

även Politiskt system). 

 

FN-resolution 
Västmakterna satte ökad press på Sydafrika som efter många turer gick med på en plan för 

Namibias övergång till självständighet. FNs säkerhetsråd antog 1978 resolution 435 som 

omfattade bland annat eldupphör, sydafrikansk reträtt och fria val i FN-regi. Men Sydafrika 

trotsade snart resolutionen och anordnade ett val som SWAPO bojkottade och som DTA vann 

stort. 

Från 1979 trappade Sydafrika upp den militära kampen mot SWAPO med regelbundna anfall in i 

södra Angola. Mot slutet av 1980-talet började den militära insatsen i Namibia och Angola fresta 

på Sydafrikas ekonomi. Samtidigt gjorde avspänningen mellan USA och Sovjetunionen att 

supermakterna pressade parterna att nå en lösning. 1988 gick Angola och Kuba med på att dra 

tillbaka de kubanska trupper som deltog i striderna mot Sydafrika, i utbyte mot att Sydafrika 

lämnade Namibia. SWAPO gick med på vapenvila. 

I november 1989 hölls FN-övervakade val till en församling som skulle utarbeta en författning 

för Namibia. DTA gick till val på ett konservativt program och fick stöd bland svarta som 

skrämdes av SWAPOs marxism och av ovambofolkets dominans inom partiet. SWAPO började 

före valet att tona ned sin marxistiska profil. Dess ledare Sam Nujoma lovade bland annat att 

överge planerna på att införa enpartisystem. 

 



SWAPO vann valet med 57 procent av rösterna mot 29 procent för DTA. SWAPO fick inte två 

tredjedelar av mandaten, vilket innebar att partiet tvingades samarbeta med DTA i arbetet med 

att utforma författningen. Den antogs i februari 1990 och strax därefter valdes Sam Nujoma till 

president. Nujoma svor eden den 21 mars 1990 - samma dag som Namibia blev självständigt. 

 

Svenskar i Namibia 

Det var svenska upptäcktsresande och handelsmän som öppnade Sydvästafrika för omvärlden. 

Av de 120 européer som fanns i landet på 1870-talet var cirka 70 svenskar, alla från Vänersborg. 

Denna okända del av svensk emigranthistoria ska nu utforskas i detalj. Dessutom, som en separat 

del av projektet, ska de nordiska skeppsvraken kartläggas. 

Den svenska invandringen började med Karl Johan (Charles John) Andersson, som 1850 

seglade in i Valfiskbukten, dagens Walvis Bay. Några år senare öppnade han sin handelsstation i 

byn Otjimbingwe. Den enda vägen till inlandet var Swakopflodens uttorkade fåra, där Andersson 

kunde hitta vattensamlingar till sina dragoxar. 

Otjimbingwe blev snart landets centralort. Först 1892 beslutade man att flytta huvudstaden till 

dagens Windhoek. Anderssons gamla lager är idag Namibias äldsta byggnad.                              

Huset är fallfärdigt och bara en del används av handlaren. 

19-årige Axel Eriksson kom 1866 från Vänersborg för att arbeta hos Charles John Andersson. 

På deras första jaktexpedition dog Andersson och begravdes av Axel Eriksson i södra Angola.                                                                                                                             

Den unge Axel Eriksson bestämde sig för att stanna för att fortsätta Anderssons verk.           

Han skickade bud till Sverige och lockade emigranter. Unga män från fattiga familjer runt 
Vänersborg kom för att söka lyckan. Axel Eriksson och hans grupp svenskar grundade staden 
Omaruru. Det talades svenska i staden ända in på 1900-talet. 

Eriksson skickade uppstoppade fåglar till Vänersborgs museum, som därför har en unik samling 

av mer än 1000 namibiska fåglar.                                                                                  

Omaruru grundades av Axel Eriksson, på gravstenarna finns överallt svenska namn, som 

Lindholm, Östlund och Tretow. Orten är en vänort till Vänersborg som även skänkt en brandbil 

till staden                                                                                                                                                           

Länkar                                                                               
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_John_Andersson                                          

http://www.dubell.se/node/53 

http://www.vanersborg.se/kommunpolitik/internationelltarbete/partnerskap.4.52821050136a06ae

f5423d22.html 

http://www.afrikafararna.nu/ 

http://namibia.ellerstrand.se/omaruru-the-old-swedish-town-in-namibia/ 

https://hayesgreene.wordpress.com/tag/swedes-in-namibia/ 

http://www.tourbrief.com/cms/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1628 
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Skelettkusten           

                                                                        
                                          
Skelettkusten är kuststräckan i norra delen av Namibia och södra delen av Angola från Kunene-

floden till Sakop-floden.                                                                                                                  

Ibland används dock begreppet för hela Namibias ökenkust.                                              

Skelettkusten är känd för sina många skeppsvrak som genom tiderna har sköljts i land där. De 

många vraken gör att kusten är omgärdad av mystik och gamla legender.                                                                                                

Merparten av Skelettkustens 16 000 kvadratkilometer, som sträcker sig från Ugbafloden till 

Kunene, är nationalpark. Vildlivet längs kusten har skildrats i ett flertal dokumentärer. I dessa 

har fokus ofta legat på hur de olika djuren kunnat anpassa sig till ett liv i extrem torka.          Se 

video skelettkusten  

 

Namnet kommer ifrån de många skelett av val & sälar som ligger kvar sen valindustrin var aktiv, 

men också alla de båtar som förlist under årens lopp i dessa farvatten ex.vis  

Eduard Bohlen, Dunedin Star,   https://www.youtube.com/watch?v=a2jUPMvvCLg                                                                                                   

 

Kusten är vanligen flack med avbrytande bergsformationer och klyftor. Den södra sträckan 

består av med det norr om Terrace Bay huvudsakligen höga sanddyner dominerar                   

(sand dunes)  

Europeiska sjöfarare började runda Afrika på 1490-talet och minst 500 skepp har gått i kvav 

längs Namibias kust. Vid 370 förlisningar är skeppens namn kända, många genom Namibias 

främsta expert på marinhistoria Gunter von Schumann.                                                                         

Minst 16 nordiska skepp, varav fyra eller sex var svenska, blev förlista på skelettkusten                  

En av de mest kända överlevande var sjökaptenen August Hassellund som förliste 1926. Han 

bestämde sig för att stanna på ökenkusten och levde i 40 år ensam i ett skjul på Cape Cross och 

livnärde sig på sälkött.                                                                                                                                   

Det tyska passagerarfartyget Eduard Bohlen som gick på grund 1909 ligger idag uppe bland 

sanddynerna 370m från stranden 
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43.6 % av Namibia - står under naturskydd via en sammanslutning av lokala 

naturreservat och riksintressen i samarbete med nationalparker och privata reservat med 

turistintresse – och har därför världens mest skyddade natur                                                           

Som jämförelse har Sverige skyddat 13 % och ligger på plats 19 inom EU – och satsar allt 

mindre resurser. 

Namibia är ungefär dubbelt så stort som Sverige och har endast 2,3 miljoner invånare 

 – vilket placerar landet på andra plats i världen som mest glesbefolkat. 

Ren natur- ändlösa horisonter och vidder utan mänsklig närvaro där speciellt nätterna utan 

störande ljus gör månen och ”mjölkgatan” är speciellt tydlig – speciellt under maj-nov 

https://vimeo.com/67049996     http://stories.namibiatourism.com.na/videos/ 

 

DJURLIV NAMIBIA 
Hartmanns bergs Zebra i nordvästra Namibia har ökat från 1000st 1982 till idag över 27000 
Springbock har ökat från 1000st till 93000 
Antal elefanter har ökat från 15000st 1995 till idag över 20000st 
Ökenelefanten (en anpassad variant för ett kargt klimat) har ökat från 150st till idag 750  
Namibia har världens största Gepard population 
Även populationen av svart noshörning är den största i världen 
I ett friströvande område (Kunene) har antal lejon ökat från 20st 1995 till idag 150st 
700 av Afrikas fåglar finns i Namibia 
Uppgifter från www.nacso.org.na 
Vi talar då till skillnad från Sydafrika om friströvande lejon – ej inhägnade 

 

De ofta torra flodbäddarna längre inåt landet är hem för baboons, giraffes, lions, black rhinoceros 

and springbok som för en tuff tillvaro och under torrtiden är hänvisade till vattenhål grävda av 

babianer & elefanter. 

Beståndet av svart noshörning var anledning till att BBC program Serious Desert filmades i 

området. 

I denna del av Namibia kan glädjande nog fortfarande dessa sällsynta djur röra sig utan att vara 

inhägnade – fast de som kommer för nära bebyggelse blir ofta skjutna som troféer eller kommer i 

konflikt med lokalbefolkning även om det ofta löses i samförstånd. 

 

NAMIBIAS BEFOLKNING - uppdelas i nedan grupper  

Owambo, Kavango, Herero, Himba, Damara, Nama, Topnaars, Rehoboth Basters, Coloureds, 

Caprivians, Tswanas, Bushmen (San), Whites. Huvudgrupperna nedan i korthet. 
 
Herero 
Migrerade till Namibia för många generationer sedan ungefär vi samma tidpunkt som Owambo från 
Östafrika och för en lugn vardag huvudsakligen bestående av boskapsuppfödning. 
Gruppen är ca 100000st 

 
 

 
 

Herero är en folkgrupp som hör till 

bantufolken, och består idag av ungefär 

240 000 individer. Större delen lever i 

Namibia, och övriga i Botswana och 

Angola. De flesta arbetar på stora 

plantager eller försörjer sig som köpmän 

eller hantverkare i städerna. Det finns 

också en växande andel med högre 

utbildning. 

Ovaherero består av flera grupper, som 

Ovahimba, Ovatjimba (främst en social 

klass, inte en stam), Ovambanderu och 

vaKwandu. I Angola finns vaKuvale, 

vaZemba, Hakawona, Tjavikwa, Tjimba 

och Himba, som regelbundet korsar 

gränsen mellan Namibia och Angola 

med sina hjordar. Under kolonialeran 
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Damara 
Är en av de äldsta folkgrupperna och är ca 90000st, och odlar spannmål i kombination med djurhållning. 
Många av dem har konverterat till ”farmarliv” 
Området i norr runt Khorixas på ca 5 miljoner hektar fick officiellt namnet Damaraland 1973 och är en del 
av Erongo regionen 
 
   

   
 
Kavango 
Är nära besläktade med Owambo och ca 140000 
För att ytterligare komplicera det består de av 5 stammar, Kwangi-Shambyu-Gciriku-Mbunza-Mbukushu, 
där varje stam har en egen hövding och en assisterande. 
 

 

 
HIMBA 
Är en semi- nomadisk pastoral grupp besläktad med Hereo och finns runt Kunene regionen i nor. 
Denna grupp har behållit sina gamla traditioner och lever av egna tamdjur och jakt. 
 

 
 

 
 

Himba   håller boskap och getter som tamdjur. 

Kvinnorna ansvarar för att mjölka korna. De tar även hand 

om barnen, och det är vanligt att en kvinna tar hand om en 

annan kvinnas barn. Kvinnornas arbetsuppgifter är ofta 

mer arbetsintensiva än männens - det är till exempel 

kvinnorna som hämtar vatten till byn och bygger hemmen. 

Männen bestämmer och hanterar de politiska och legala 

uppgifterna.                                                                            

Himba bär mycket lite kläder, men kvinnorna är kända för 

att täcka huden med en blandning av fett, ockra och örter 

för att skydda sig från solen.                                         

Blandningen ger huden en rödaktig färgton som är en del 

av Himbas skönhetsideal. Den röda färgen har även 

symbolisk innebörd då rött symboliserar blodet och livet 

samt jordens röda färger.                                                           

Pojkar genomgår vanligtvis omskärelse före puberteten, 

och anses därefter vara redo att gifta sig. När en dotter 

föds arrangeras hennes äktenskap och giftermålet äger 

vanligen rum när hon är mellan 14 och 17. 
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NAMA 
Har mycket gemensamt med bushmen och är enda ättlingar till Khoikhoi av vilka endast finns ett fåtal 
grupper kvar. 
Finns i centrala Namibia och gränslandet mot Sydafrika i ett antal om ca 90000st 

 

 
BUSHMEN/SAN PEOPLE 
Finns idag ca 27000 i Namibia 
Jägarefolk som bor i avlägsna områden i bushmanland och östra delarna av Kalahari öknen och utgör 3% 
av befolkningen. Där endast ett fåtal praktiserar gammalt bushman traditioner 
 

 
 

TSWANAS 
Den i antal minsta kulturella gruppen (6000st) som talar ett Bantu språk vars släktingar kommer från 
Sydafrika & Botswana. 
De bor huvudsakligen i Gobabis distriktet i Namibia och föder upp boskap. 
 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nama_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Khoikhoi
http://en.wikipedia.org/wiki/San_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Tswana_language


OWAMBO 
Är ett kollektivt namn för 8 stammar som bor i norra delen av Namibia och södra Angola 
Tillsammans är de ca 700000st och utgör ungefär halva Namibias befolkning ( 45%) och har en egen 
dialekt 
Det mest speciella med Owambo är deras boende som är cirkulärt labyrint system av passager som 
förbryllar både den vanliga besökaren och eventuella onda andar. 
Alla passager leder till en central mötesplats för de boende och en brinnande eld. 
Mycket utvecklad religiös verksamhet med medicinska örter för behandling. 
Många av dessa har konverterat till kristendomen under senare år. 
 

   

 
CAPRIVIANS 
Betecknar ungefär 66000 boende i en ficka längst i nor som löper mot Victoria Fallen och Zambia 
Fördelat på 5 stammar, Masubia, Mafwe, Mayevi, Mbukushu, Matotela 

 

VITA  
Det finns ca 75000 vita invandrade från Europa och ca 60% talar Afrikaans – ett av Sydafrika officiella 
språk. 
25% är ursprungligen från Tyskland och övriga huvudsakligen från England och Portugal, d.v.s. gamla 
tiders kolonialmakter 
Se kapitel om Namibias historia. 

 

Namibias glesa befolkning och därmed låga utsläpp av föroreningar och icke existerande 

ljusföroreningar är Namibia ett av världens bästa länder för observationer av jordens södra 

natthimmel. 

 
Läs mer on astronomiska observationer in Namibia       https://vimeo.com/67049996   
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