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Förord

I mer än 100 år har ruinerna Great Zimbabwe fascinerat forskare 
och allmänhet.
De mystiska ruinerna har lockat till teorier om guld, krig och kung-
ar. Och det är också de här ruinerna som har gett namn åt landet 
där de ligger.

I den här e-boken får du läsa en av de första berättelserna på svens-
ka om de mystiska ruinerna som i dag kallas ”Great Zimbabwe”.  
På 1800-talet var man fascinerad av ruinerna eftersom man för-
sökte lista ut vilka utomstående makter som byggt dem.  Man hade 
teorier om att det var drottningen av Saba eller kung Salomon som 
här skapat en befästning för att vakta sitt guld. 
I dag vet vi att det troligen var lokalborna själva som var byggarna. 
På ett 500 km² stort område finns det hundratals ruiner och områ-
det är sedan 1986 skyddat som världsarv.

I den här e-boken får du läsa hur ruinerna upptäcktes av äventyrare 
på 1800-talet. Du får också en unik inblick i hur man på den tiden 
såg på fornlämningar i världsdelen Afrika.

Förord



5

Kapitel 1 – Ruinerna i Zimbabwe

Skildring 
av ruinerna 
i Zimbabwe

Den här texten publicerades ursprungligen den 26 mars 
år 1892 i tidskriften ”Ny Illustrerad Tidning” med rubriken 
”Ruinerna i Zimbabve i Sydafrika”. Texten publicerades 
anonymt. 

Flera gånger ha underrättelser från södra Afrika nått Europa 
om fabelaktiga rikedomar i både guld och ädla stenar, som det 
sagolika Maschonalandet där nere skulle gömma.  Och för ett 

par år sedan skickade det brittisk-sydafrikanska sällskapet en under 
engelskt beskydd stående militärisk expedition till det underbara lan-
det, dit man med rätt eller orätt tämligen allmänt velat förlägga det 
bibliska riket Ofir och konung Salomos grufvor.

Expeditionen till detta underbara land utrustades mot det strids-
lystna och i vapenkonsten öfvade matabelefolket, hvars rike man 
måste genomtåga.  Man ansåg företaget vara förenadt med stora fa-
ror och trodde allmänt, att det icke skulle aflöpa utan strider.  Men 
vare sig nu den till omkring några hundra man uppgående styrkan 
lyckades imponera på matabelestammen, eller denna öfvervann sin 
motvilja mot de hvite och fann det fördelaktigare att underhålla vän-
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skapliga förbindelser med dem — allt nog de genom tågande engels-
männen tillätos icke blott att obehindradt passera, utan infödingar-
ne mottogo dem till och med på det hjärtligaste, bisträckte dem med 
hvad de behöfde och ingingo ifrigt handelsförbindelser med dem.  
På öfver raskande kort tid, utan all blodsutgjutelse och utan förlust af 
något menniskolif, uppnådde expeditionen sålunda Maschonalan-
dets högplatå.

Klimatet därstädes omtalades såsom varande ytterst sundt och 
tempereradt.  Den naturliga fruktbarheten och landets skönhet pri-
sades på det högsta.  De expeditionen åtföljande sakkunnige beteck-
nade det såsom förträffligt ägnadt för åkerbruk och kolonisering af 
europeer och för klarade vidare, att det gåfves alla skäl att antaga, att 
guld där förefunnes, enär sanden i alla de naturliga vatten dragen var 
rikt guldförande och den geologiska for mationen gjorde förekom-
sten af mineralier högst sannolik.

Nyligen har en upptäcktsresande, mr Theodore Bent, i London 
hållit ett föredrag öfver de ryktbara ruinerna i Zimbabve i Mascho-
nalandet, bland hvilka han påträffat en del gamla vapen af brons och 
järn, fullkomligt olika dem, som i södra Afrika af infödingarne nu 
användas och förr användts.  Flera omständigheter anser han bevisa 
att här i forntiden ett främmande folkslag sysselsatt sig med guld-
gräfning.

Maschonalandet har ända sedan långliga tider tillbaka haft rykte 
om sig att vara en guldgrufva.  Det är t. ex. ett historiskt faktum, att 
portugiserna på femtonhundratalet från grufvorna i Manica årligen 
hämtade guld till ett värde af 70 millioner kronor, och att grufvorna 
ännu ansågos outtömliga, då genom maschonernas och matabeler-
nas stora uppror de hvite blefvo fördrifna ur landet.  Ända från den 
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tiden till nu hafva infödingarne afundsjukt bevarat ”hemlig heten om 
sitt lands guldrikedom och förnekat ”europeerna tillträde till det-
samma.  Då sir Vincent Erskine, stadd på väg till höfdingen Umzila 
i Mepe Kepc, ankom till Gozolandet, utsändes mot honom en krigs-
här, denna skara tvang honom att återvända med oförrättadt ärende, 
och man förklarade för honom, att han icke finge visa sig en gång till, 
så framt han hade lifvet kärt.  Detta Mepe Kepc, af infödingarne äf-
ven kalladt Inhoaxe, var under forna tider en af de hufvudsakligaste 
guldminorna och utöfvade öfver detta område ett slags protektorat.  
I Umzila Inhoaxe regerade drottning Mosussi.  Det var hvarje kaff-
rer vid dödsstraff förbjudet att tala om grufvorna och förråda deras 
tillvaro.

Det intressantaste är dock de många gamla minnes märkena ef-
ter byggnader och de talrika spåren af en helt och hållet försvunnen 
kultur, hvilka påträffats.  Det märkvärdigaste härvidlag äro ruinerna 
af Zimbabve.  ”Dessa äro sedan länge kända af portugiserna och an-
sågos vara lämningar af drottningens af Saba palats.  Under loppet 
af de två senaste århundradena inhöljdes dessa märk värdiga ruiner i 
ett sagolikt dunkel, och man betviflade till och med att de verkligen 
funnos till.  Manch upptäckte dem emellertid åter.  Hans beskrifning 
öfver ruinerna upp väckte dock tvifvel om riktigheten af hans upp-
gifter, och först den omnämnda expeditionen har kunnat konstatera 
och påvisa, att Gehl icke gjort sig skyldig till någon öfverdrift, då han 
betecknar ruinerna såsom varande ett af de märkvärdigaste förhis-
toriska minnesmärken af byggnadskonst, man hittills påträffat.

Ruinerna, belägna å 20 grad. 16 min. 30 sek. sydlig ”latitud och 
31 grad. 10 min. östlig longitud och mer än 3000 fot öfver hafvet, 
ligga vid foten af en, genom sina pitto reska konturer i ögonen fallan-
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de, brant uppstig ande granitkägla.  Då man nalkas densamma, stöter 
man först på en ungefär fyra fot hög stenmur, som påtagligen omgif-
ver hela käglan, hvilket dock till följd af den täta småskogen blott på 
en helt kort sträcka kunde konstateras.  På ett ”afstånd af femtio steg 
följer vidare en andra, något högre mur, som synes utgöra en inre 
cirkel, hvilket dock af förut angifna skäl icke kunnat bevisas.  Strax 
bakom densamma finner man tydliga spår af ett fullständigt kong-
lomerat af cirkelformiga byggnader, sannolikt boningshus, hvilka, 
trots sitt oregelbundna läge, framvisa den enda till varon af gator.  
Härpå följer en tredje hög mur, och ”innanför densamma, på ungefär 
300 steg från käglans fot och i sydvästlig riktning, höjer sig ett högst 
märkvärdigt byggnadsverk, sannolikt ett tämpel.  Det är 35 fot högt 
och fullkomligt rundt.  Murarna äro nedtill 10 fot och upptill 7—8 
fot tjocka.  Ingången utgöres af en helt smal, ofvantill omsorgsfullt 
afrundad port, som ligger dold på den östra sidan.  Det ljusa rum-
met mellan murarna mäter icke ”mindre än 80 fot i diameter och 
man varseblifver äfven flera runda, inom hvarandra löpande murar.  
På en höjd af 20 fot finnes en af framspringande stenar bildad sick-
sackformad fris.  Några fönsterlufter äger byggnaden icke.  Murarna 
äro uppförda af ytterst sorgfälligt huggna, finpolerade granitstenar, 
utan användning af murbruk eller annat sammanbindningsämne 
och ligga i fullkomligt ”regel bundna rader på och jämte hvarandra.  
Stenarna äro ungefär dubbelt så stora som vårt vanliga tegel.  Något 
åt sidan, på några stegs afstånds från ingången och liksom till skydd 
för densamma, finnes ett ungefär 35 fot högt, koniskt torn, som i 
diameter är 18 fot; det är bygdt af ”samma råmaterial, som dock här 
är sammanfogadt med murbruk.

Själfva käglan är betäckt af byggnadsrester.  Man på träffar här å 



9

Skildring av ruinerna i Zimbabwe – Återutgivning av text från 1892

nyo ytterst talrika spår af små cirkelformiga byggnader, vidare nio 
öfver hvarandra murade terrasser och på käglans topp till och med 
väldiga stenblock, hvilka, att döma af deras läge, utgjort ett fäste.  
Utsikten därifrån är obestridligen den härligaste man kan skåda i 
hela Syd afrika.  Med denna vidsträckta panorama af en obeskrif-
lig storslagenhet, som för ögat erbjuder sig från Zimbabves ruiner, 
kan blott Maricodistriktet i Transvaal mäta sig.

Midt bland dess uråldriga, från tidigare århundraden härstam-
mande byggnadsfragment, som i den förunderligt rena luften bi-
behållit sig särdeles väl, har en maschonastam under sin höfding 
Moghabi slagit sig ner.  Af den samma har man, liksom af andra infö-
dingar, icke lyckats få några närmare meddelanden om denna gamla 
stad.  De tyckas blott veta så pass mycket, som att ruinerna kvar stodo 
likadana, som de i oräkneliga tider stått, då maschona folket inflyt-
tade i landet.  Det är allt hvad de känna och detta är för dem alldeles 
tillfredsställande.  Platsens namn synes härstamma från något äldre 
språk, eftersom det icke äger någon betydelse i Maschona- och Ma-
tabele-språken.  Af gamla portugisiska skrifter veta vi dock, att vid 
Zambesi floden funnits ett annat Zimbabve och att äldre stammar 
bland den vid Nyassasjön lefvande Cazembes hafva förklarat, att de 
hört att Zimbabve är liktydigt med den konungaborg, i hvilken strax 
efter världens skapelse en mäktig konung härskat.

Att utforska när, af hvilka och för hvilket ändamål dessa gam-
la byggnadsverk uppförts är naturligtvis svårt.  Obestridligen 
har det varit en starkt befäst plats, och det är anmärkningsvärdt, 
att smärre skansar, som äga likhet till byggnadssätt med bygg-
nads-rester i Zimbabve, genom hvilka man kan spåra lämning-
ar af gator, återfinnas på flera ställen i Maschonalandet.  Voro 
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de upprättade till skydd för karavaner, som förde landets skat-
ter till östern?  Tornet bredvid Zimbabves »palats» är äfven en 
gåta.  Det är ett massivt konglomerat utan ingång.  Hvartill har 
det tjänat?  Är det måhända en begrafningsplats? och hvem ligger 
där begrafven?  Upp gifvande teorien om drottningens af Sabas 
residens, anser emellertid mr Bent, såsom redan omtalats, att vi 
här ha att göra med rester af forntida fästningar och tempel, an-
lagda af invandrare från Arabien från tiden före Muhammed och 
att de uppförts för att försvara och skydda de arbetare, som här 
i forntiden uppträdde ”såsom guldgräfvare.  Ty de runda tornen 
hafva mycket gemensamt med sådana som för årtusenden bygg-
des af semitiska folk i Arabien och Syrien, och nedanför ruinerna 
har man påträffat uråldriga smältugnar för guld, stora kvantiteter 
guldförande kvarts, ur hvilket guld genom upphettning utdragits, 
vidare diverse redskap för guldextraktion, polerfilar, krossnings-
apparater och gjutna stycken af saponit.

Att närmare bestämma tiden för dess förhistoriska guldgräfva-
res verksamhet har emellertid, såsom redan antydts, ännu ej lyck-
ats.  Tvifvelaktigt är också om dessa upptäckter, hvilka äro ägnade 
att gifva en Rider Haggard stoff till en ny roman, någonsin komma 
att erhålla en fullt tillfredsställande förklaring.  Men visst är att hrr 
arkeo loger här hafva en ny och ytterst intressant gåta att lösa.
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Kapitel 2 – Bild. Hufvudingången till bergfästet.

Hufvudingången till bergfästet.
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Kapitel 2 – Bild. Det runda tornet nära ingången till templet.

Det runda tornet nära ingången till templet.
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Kapitel 2 – Bild. Mynningen af en gång, som genomlöper fästet.

Mynningen af en gång, som genomlöper fästet.
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Kapitel 2 – Bild. Gången i fästet.

Gången i fästet, som leder till vallarna och bröstvärnen.
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Kapitel 2 – Bild. Ruinerna i Zimbabwe i dag.

Ruinerna i Zimbabwe i dag. Foto: Lakis Fourouklas/Dreamstime.com
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Kapitel 3 – Ordlista

Viktiga ord
och personer

Bent, James Theodore. 
[1852–1897] Engelsk författare, arkeolog och äventyrare. Gjorde 
flera forskningsresor i Afrika och Mellanöstern och upptäckte 
flera tidigare okända ruiner.  

Erskine, St. Vincent. 
Brittisk lantmätare. Reste runt i södra Afrika och gjorde de för-
sta kartorna. Var den som upp-täckte mynningen av Krokodil-
floden/Limpopo i Sydafrika.

Fot. 
Längdmått. En fot motsvarar 29,6 cm.

Haggard, Henry Rider. 
[1856–1925] Engelsk författare. Skrev framför allt äventyrsro-
maner som utspelade sig i Afrika. Hans böcker influerade förfat-
tare som C. S. Lewis, J. R. R. Tolkien och Jospeh Conrad.  Hans 
mest berömda böcker är ”Kung Salomos skatt” (1885) och ”Allan 
Quatermain” (1887).

Manica. 
Landsdel i nuvarande Mozambique.
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Matabele. 
Stam i Zimbabwe som i dag kallas Ndebele. Stammen är en gren 
av den större Zulu-stammen.

Mauch, Karl. 
[1837–1875] Tysk äventyrare. Övergav ett jobb som lärare och 
efter två år till sjöss började han utforska södra Afrika.  Upptäck-
te bland annat Great Zimbabwe-ruinerna.    

Salomo. 
[död ca 900 f Kr] Kung över Israel och Juda. Nämns i bibeln som 
den som byggde det berömda templet i Jerusalem. 

Saponit. 
Lermineral. Saponit tillhör gruppen smektit och kallas oftast för 
såpsten i dagligt tal.

Steg. 
Gammalt längdmått. Ett steg motsvarar 90 cm.
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Historiska titlar från E-boksforlaget.se

Fler böcker:
E-boksforlaget.se

Om du gillar e-böcker om historia så kommer du att gilla 
utbudet hos E-boksforlaget.se

Det här förlaget är specialiserat på utgivning av äldre 
texter om arkeologi, resor och biografier. 

Alla titlarna går att hitta hos de flesta e-bokhandlare, i 
iTunes samt på många bibliotek.

Här är några exempel på titlar: 

Klassiska deckare
•	 ”Sherlock	Holmes:	»Gloria	Scott»”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Beryllkronan”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	fem	apelsinkärnor-
na”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	rödhårigas	
förening”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	avhuggna	tum-
men”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	blå	karbunkeln”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	brud-
gummen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	kap-
plöpningshästen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Blodbokarna.”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	spräckliga	bandet.	
”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	grekiske	tolken”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Musgraves	ritual”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	gula	ansiktet”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	hemlighetsfulla	
mordet	vid	skogssjön”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	hemlighetsfulle	
patienten”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Börsmäklarens	
biträde”

•	 ”Sherlock	Holmes:	En	skandal	i	Böhmen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Krymplingen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Lorden	och	hans	rika	
amerikanska	brud”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Mordet	i	Reigate”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Tiggaren	med	den	
kluvna	läppen”

Arkeologi 
•	 ”Solgudens	yxa	och	Tors	hammare”	
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Fler titlar från E-boksförlaget.se

(1899)

•	 ”Hällristningarnas	ålder”	(1869)

•	 ”Feniciska	kolonier	i	Skandinavien”	
(1875)

•	 ”Hällristningar	på	Kinnekulle”	(1892)

•	 ”Forntidens	perioder”	(1892)

•	 ”Hur	gamla	är	hällristningarna?”	(1869)

•	 ”Bohusläns	bygdeborgar”	(1909)

•	 ”Bohuslänska	hällristningar”	(1879)

•	 ”Fynden	i	Troja”	(1878)

•	 ”Förbindelse	mellan	Skandinavien	och	
vestra	Europa	före	Kristi	födelse”	(1889)

•	 ”Svear	och	götar	under	folkvandrings-
tiden”	(1905)

•	 ”Husaby	kyrka”	(1899)

•	 ”Hällristningarna	i	Järrestad”	(1881)

•	 ”Nordens	fartyg	från	hednatiden”	(1872)

•	 ”Anmärkningar	rörande	figurteckningar	
från	forntiden”	(1842)

•	 ”Grafkistor	af	klufna	och	urhålkade	
stockar”	(1894)

•	 ”Den	svenske	solguden	och	den	svenske	
Tyr”	(1906)

•	 ”Skånska	fornminnen”	(1853)

•	 ”Ölands	fornminnen”	(1874)

•	 ”Tors	hammare”	(1872)

•	 ”Våra	fornminnen	–	vad	de	lära	oss”	
(1916)

•	 ”Sveriges	fasta	fornlämningar	från	hed-
natiden”	(1901)

•	 ”Förstörda	fornminnen	i	Bohuslän	år	
1924”

Djur & natur 
•	 ”Svenska	djur	i	folktron”	(1898)

•	 ”Skäggets	historia”	(1893)

•	 ”Kattens	kulturhistoria”	(1882)

•	 ”Djurens	sömn”	(1889)

•	 ”Katten	i	forntida	Egypten”	(1889)	

•	 ”Ett	dygn	på	månen	år	1870”

•	 ”Orkidéernas	historia”	(1894)

•	 ”Blomsterspråket”	(1888)

•	 ”Sveriges	hundraser”	(1880)

•	 ”Guide	till	biskötsel”	(1885)

Kulturhistoria 
•	 ”Midvinterns	solfest”	(1894)

•	 ”Julen	på	1870-talet	–	Skildringar	och	
illustrationer	i	svenska	tidskrifter	”

•	 ”Om	julens	härkomst”	(1899)

•	 ”Julen	i	Skåne	på	1820-talet”

•	 ”Nyaste	och	tillförlitligaste	Drömboken”	
(1918)

•	 ”1870-talets	bästa	tips	för	frisyr	och	
utseende”

•	 ”Lyxens	historia”	(1870)

•	 ”Gaffelns	historia”	(1889)

•	 ”Kanalbyggen	på	planeten	Mars”	(1888)

•	 ”Vårt	solsystem”	(1878)

Resor 
•	 ”Ett	besök	i	Venedig	år	1878”

•	 ”Strandgatan	i	Visby	år	1879”

•	 ”Resa	på	Dalslands	kanal	år	1877”

•	 ”Nyköpings	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Marstrand	år	1882”

•	 ”Min	resa	i	Blekinge	och	Kalmar	år	1854”

•	 ”Resor	med	luftballong	år	1873”
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Fler titlar från E-boksförlaget.se

•	 ”Runlejonet	i	Venedig”	(1871)

•	 ”En	utflykt	på	Mälaren	år	1871”

•	 ”Skildring	af	Vestergötland	år	1882”	

•	 ”Kalmar	slotts	historia”	(1880)

•	 ”Ett	besök	i	Södertälje	år	1881”

•	 ”En	färd	på	Donau	år	1882”

•	 ”Ringmuren	i	Visby”	(1874)

•	 ”Fredrikstens	fästning	och	Karl	XII”	
(1879)

•	 ”Petras	helgedomar”	(1921)

•	 ”Ett	besök	i	Boxholm	år	1885”

•	 ”Skildring	av	Riseberga	klosterruiner”	
(1874)

•	 ”Borgholms	slottsruin”	(1878)

•	 ”Rundtur	i	södra	Frankrike	år	1880”

•	 ”Ett	besök	på	Djurgården	sommaren	
1868”

•	 ”Sigtunas	tidiga	historia”	(1872)

•	 ”Helgeandskyrkan	i	Visby”	(1878)

•	 ”Norrköpings	historia”	(1871)

•	 ”Ett	besök	i	Waxholm	år	1870”

•	 ”Vadstena	slott”	(1875)

•	 ”Skildring	av	Island”	(1870)

•	 ”Besök	på	Gripsholms	slott	år	1895”

•	 ”Ett	besök	i	Rom	år	1870”

•	 ”Besök	på	Helgoland	år	1874”

•	 ”Guide	till	Uppsala	år	1875”

•	 ”Kyrkoruinen	S:t	Katarina	i	Visby”	(1877)

•	 ”Gripsholms	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Strängnäs	år	1874”

•	 ”Ett	besök	i	Visby	år	1906”

•	 ”Bohus	fästning”	(1869)

•	 ”En	resa	på	Rhen	år	1866”

•	 ”Ett	besök	i	Ystad	år	1872”

Svensk geografi
•	 ”Märkliga	orter	i	Sverige”	(1883)

•	 ”Skildring	av	Värmland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalälven	år	1876”

•	 ”Skildring	av	Ångermanland	1882”

•	 ”Skildring	av	Bohuslän	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalsland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Närke	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Öland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Stockholm	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Västmanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Härjedalen	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gästrikland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Jämtland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Göteborg	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Halland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Blekinge	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gotland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Södermanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Östergötland	år	1882”

Vikingar
•	 ”Vikingatidens	Lund	och	Birka”	(1909)

•	 ”Jomsvikingarnas	saga”	(1888)	

•	 ”Fyndet	av	vikingaskeppet	i	Gokstad	år	
1880”

•	 ”Hervars	och	Hedreks	saga”	(1888)

•	 ”Carl	Larssons	Uppsala-tempel”	(1908)

•	 ”Sagan	om	Ragnar	Lodbrok	och	hans	
söner”	(1880)

•	 ”Sverige	och	vikingafärderna	västerut”	
(1924)


