
ANTIPODISK POST
A v S ten A lmqvist

Callaghans Creek West Coast of N ew Z ealand
January 8th 1867

Som j ag nämnde i mitt Nov.bre! f rån Sydney-65, hade j ag då
pengar nog att betala min passage till N ew Z ealand, men ganska litet
quar när j ag anlände (endast circa en weckas ration = £2,10) A ll
syntes till mig ganska f rämmande, när j ag steg i land på denna ö .
(den JO Nov.-65) och contrasten mellan denna kust och A ustralien
var i sanning ganska stor. Klimatet f örst och f rämst war wått och
regnigt (nästan hela året om , sades af dem, som allaredan hade
tillbragt 12 månader härute) i s .f . solsken o torka, och i Hokitika, den
största stad på kusten, då, endast 6 månader gammal, allt var bustle
och commotion. Ibland de tusende f olk, man beskådade, dels på
gatorna, och dels i den willda skogen i bakgrunden, upsättande sina
tält var stor disappointment och bedröf velse synlig , ty dåliga nyheter
hade nyligen anländt fran de nya guldf älten och mänga hundrade
önskade sig tillbaka i sina nätta hem i A ustralien bland solsken och
wärme. R egn, regn, regn, war rådande hela tiden och p roviant och
accomodation pa f abla pris er. Underligt war det derf öre icke, att de,
som hade afs äljit all och upbrutit ett comf ort a belt hem f ör att betala
sin passage och, kanhända äf ven sin f amilj s , vore litet missnöj da med
fra mtidens utsig ter. Det var omöjl igt att lef va äf ven pa tarfl igt sätt,
f ör m indre än £2/IO i veckan .

Med dessa rader tar guldgrävaren Ivan Feodor Billmanson efter ett drygt
års tystnad åter upp kontakten med släkten i Sverige . I ett kort brev ,
daterat Sydney Nov 2nd 1865, hade han meddelat att han dage n därpå
skulle lämna Australiens guldfält för att söka lyckan vid de guldfyndigheter
som upptäckts på Nya Zeelands sydö . Därmed skulle han också inleda den
sista markerade delen av sitt liv . De mödor och besvikelser som skulle
möta honom var ännu fördolda , ännu levde hoppet att han skulle göra DET
STORA F YN DET och därmed kunna återvända till Sverige och släkten
som en fri, oberoende man .

Ivan Feodor Billmanson
I en artikel, publicerad i POSTRYTT AREN I 978, hade j ag tillfälle att , på

basis av en mycket stor brevsamling , numera deponerad på Emigrantinst i-
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l.

l den Billma nsonska saml ingen fi nns större delen av k wverten kva r. Frimä rken har »plund-
rats . me n vi kan ända genom stamp elfl oran f aen bil d av brevens vä g fran A ustralien/Nya

Z eeland i l l S verige .

lutet i Växj ö . redogöra för ett inte bara sä reget och värdefullt posta lt
mat rial utan också berätta om ett säreget människoöde som vi genom brev ,
foton . dagböcker . kassaböcker , kartor och litteratur kan komma osedvan-
ligt nära.

För att slippa en långrandig resume av Ivan Feodors många öden och
äventyr hänvisas till denna artikel. Dock må Ivan med några korta ord
presenteras .
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Ivan Feodor Billmanson föddes i Kila sn , Västmanland den JOj uli 1836.
Han tillhörde en högborgerlig släkt. Fadern var dåvarande kaptenen senare
majoren Johan Adolf Billmanson , vilken vid sidan av sin militära bana
också innehade och brukade diverse säterier. Modern var dotter till en
borgmästare i Sala och hette Elise Mariana Wahrenberg. Modern dog tidigt
och fadern gifte om sig. Förutom brodern Richard , med tiden rektor vid
Nora pedagogik , hade Ivan en rad halvsyskon . Det är framför allt föräld-
rarna och brodern Richard som brevväxlingen berör.

I van sökte sig, efter några korta studieår , till sj öss och kom redan 1850 ut
på sin första lå ngresa . Till en börj an arbetade han inom de n svenska
handelsflott an där han läste för styrmansexamen , men då han i ungdomligt
oförstånd rymde från ett svenskt fartyg i England blev han tvungen att söka
sig till engelska handelsfartyg.

Han gjorde fle ra resor t ill både Nord- och Sydamerika och när Kri mkri-
get bröt ut hamnade han i Svarta Havets farvatten .

Liverpool blev under några år hans hemmahamn. Där träffade han också
en flicka , som lä nge skulle dyka upp i hans minne vid ensliga vakter. En
resa till Australien gav mersmak och väl i England mönstrade Ivan på för
ytt erligare en resa . Det visade sig dock , att befälet på det stora klipper-
skeppet förde ett hårt och hänsynslöst regemente . Vid ankomsten till
Melbourne i Australien rymde han för andra gå ngen . Han beslöt att söka
lyckan på de vitt berömda guldfälten . Han skulle aldrig mer gå till sj öss .

Mellan 1857 och 1865 skulle I van vara en av dessa fantastiska argonauter
som aldrig upphör att tro på det fynd som skulle trygga återstoden av livet
men som alltid får se sin lycka bedragen. Tidvis lider Ivan direkt nöd och
han drabbas av svåra sj ukdomar. Ibland måste han ta annat arbete för att
åtminstone få mat för dagen . Han lär sig utan tvivel mycket om guld och
guldgrävning men till föga båtnad för penningbörsen.

Breve n t ill och från Sverige blir hans livs höj dpunkter. Den till en börj an
sporadiska och genom postvägarnas ofullkomlighet osäkra brevväxlingen
stabiliseras med tiden . Brodern Richard och fadern är de frä msta adressa-
terna . Breven blir en navelsträng till allt det som Ivan saknar och lä ngtar
efter: släktens trygghet och borgerliga framgångar , ett rikare kulturellt liv
och den vänskap som han inte kan få bland de oroliga och oftast obildade
guldgrävarna .

När Ivan beslutar sig för att följ a locktonerna frå n de relativt nyupp-
täckta guldfyndigheterna på N ya Zeelands sydö är det ett sista försök att
vända fatt igdom till oberoende för - endast som oberoende kan han tänka
sig återvända till släkten och den lilla förmögenhet han äger i hemlandet.

Nya Zeeland.
Om vi reser t ill andra sidan av jordklotet från Sverige sett , till vår

antipod , så finne r vi inte så långt därifrån öriket N ya Zeeland . Det var länge
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Ivan Feodor Billma nsson var en ung man när han dog, sett ur vår synvinkel, och våra dagars
»me delalder». Ser ma n hans erf arenhetsalder i livet , var han en gamma l ma n när han dog.

Kanske han rent av önskade sin död?

En engelsk post ångare under den tid Ivan var i Australien och på Nya Zeeland. Segelfartygen
börj ade ersättas av ångfartyg som hj älpte upp hastigheten med en större sege/massa.
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en engelsk koloni, men är numera ett sj älvständigt rike fast ingående i
samväldet.

Öarna upptäcktes på 1600-talet av den holländske sjöfararen Abel Tas-
man , men hans upptäckt lockade inte till bosätt ning. De infödingar man
mötte och som kallades maoris visade föga vänlighet gentemot inkräktarna .

Av större betydelse för framtiden blev kapten Ja mes Cooks besök 1769
och beskrivningar av de stora öarna . Men detta förde inte med sig att denna
övärld blev lagd under e ngelsk domvärjo . Tvärt om skulle det visa sig att
man i England hade föga intresse för att annektera landet.

Mot slutet av 1700-talet och i börj an av 1800-talet vid tog en omfatt ande
j akt på val och säl i dessa avlägsna farvatten. I vikarna anlades små
bosätt ningar vilka befolkades med ett minst sagt hårdfört släkte . Något
lagbundet samhälle kan man inte säga att det var. Fångar från Australien
börj ade ta sig till öarna och att dessa s .k . convicts inte var Guds bästa barn
hör till sakens natur.

Det bö rj ade också uppstå motsätt ningar mellan infödingarna och de vita .
Inföd ingarna , som tillhörde den polynesiska rasen , och som sj ä lva kommit
till öarna i slutet av 900-ta let och senare invandringsvågor , var ett stridbart ,
inte lligent och välo rganiserat folk . Kanske på grund av köttbristen som
uppstod vid den tydligen för hårda j akten på vilt , hade de nna brist ersatt s
med kannibalism . Snart framstod N ya Zeeland för de vita invandrarna och
sjöfolket som en av jordens farligaste platser , å tminstone om man såg fram
mot en hederlig begravning.

De första missionärerna kom tidigt t ill öarna men hade t ill en bö rj an små
framgångar.

Invånarna på Nya Zeeland blev mer och mer övertygade om att e tt
ordnat samhälle endast kunde uppnås med stöd från England , engelska
trupper och The Royal Navy. Man fruktade också att Nya Zeeland skulle
bli en Australisk koloni.

Guldet och guldrusningen
I 86 1 upptäcktes i Otagoprovinsen på Syd ön rika guldfyndigheter . Upp-

täc karen var en australiensare , som hette Gabriel Read , vilken grävt guld i
både Kalifornien och Victoria i Australien . Det gav upphov till en hetsig
guldrush . Inom två år hade befolkningen ökat på Sydön från 12-.000 perso-
ner till över 60.000. Många var naturligtvis tillströmmande Nya Zeelända-
re , men de allra flesta kom från Australiens guldfält. V . och N . delarna av
Sydön är beklädda med höga bergskedj or , som gör området svårgenom-
trängligt , men de tillskyndande lycksökarna skydde inga ansträngningar .
Detta förde med sig att ytterligare guldfyndigheter gjordes . Varj e nytt rykte
om e n ny fyndighet förde med sig att guldletarna packade ihop tä lt , utrust-
ning. vapen och föda och trampade iväg till det nya stä llet.

Vi skall låta Ivan komma till tals i ett långt , men beskrivande brev . Ivan
var , när han satt e sig vid skrivdonen , en flitig man och därför kan det vara
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Denna bild f rån en guldfyndighet pd I860-talets Nya Z eeland vi sar gruwvor, olika säll all vaska
f ram guldet och hur man bodde . Den tidigare skogen höggs ner f ör att stötta upp gruvgång-

arna men också f ör all ge vä rme och liv åt nallens lägereld .

rätt vist mot honom som brevskrivare att föra fram åtminstone stö rre delen
av ett sädant »beskri vnings-bre v». Det kan också vara av intresse att se hur
han sökt bevara det svenska språket. Det var breven och några få tidningar
som bibehöll hans språkkunskaper i det annars kompakta engelska språk-
havet. Det var också ytt erst sä llan som Ivan mötte landsmän . Det ser
närmast ut , som om han försöker undvika dessa . För övrigt vet vi att även
vid sådana möten så var det engelska språket som användes . Nu till brevet ,
som är daterat Callaghans Creek February 2 I 867.

Du begärde i ditt bref att f å höra något om Nya Z ealand och j ag
skall derf öre ändra trafi ken f ör en stund och gif va digen kort beskrif-
ning af denna ö, dess kli mate, topograp hy , natural historia, mi neral-
ska och andra resurser, så widt j ag genom egen observation och
andras erf arenhet, haft tillfälle att lära . Klimatet f örst och främst, de
fi rsta 12 måner of min vistelse här var ganska wått, och det regnade
of tare än behagligt; f ör öfrig t är det af stor mildhet, undan tagandes
på större altituder hvarest snö Jailer om vintertiden och hvilka trakter
äro ännu icke bebodda . Vid den p lats j ag f ör närvarande är bosatt
såg j ag endast några veckors fr ost under sista win tern, men den war
ibland stark nog att frysa mina pantalonger stela när j ag var i vattnet,
samt göra en iskaka på ryggen af min skjorta, fr ån min persp iration
när j ag arbetade . Jag arbetar nästan alltid genomblöt up till knäna,
och of ta nog högre up , men sällan alldeles torr, och j ag haf ver
derf öre blif vit tvungen alf bruka calsonger sedan sista Maj mån .
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hvilka j ag f örut aldrig ny ttjat  i  hvarken ky la, wärm e, wäta eller torka ,
endast m ed undantag såsom till sj öss , på vintern i S varta haf vet o
Cap e Horn etc . K limatet är likväl ganska hälsosam t härupp e isy n-
nerhet, men emot kusten råder ganska of ta R heumatisk f ever och
miasma(?) f rån de våta swamparna . J ag haf ver Gudilåf ej varit det
m insta sj uk sedan j ag kom hit undantagandes en och annan liten
indisp osition ef ter en lång varig blötning eller en tung dags m arch
med 50 lbs p å ryggen, hvilken j ag likväl snart bortdrifvit genom hårdt
arbete .

A ck käre bror! du kan aldrig tro , huru påkostande allt sådant
börj ar att blif va numera f ör m ig ; ingen enda rik tigt behaglig s tund
haf ver j ag ; ej heller någon verderad vän att sam tala med och öppna
mitt hj ertas tankar arbetar grufl ig t hårdt f rån soluppgång till ned-
gång f ör att f örtj ena nog att en gång f å lindra denna min lefnad, och
hvilken lindring j ag kan se ganska klar f ramf ör m ig , hade j ag blott
medel att verkställa den; men detta tager kanske en lång tid , j a år,
och innan dess blir wäl mitt tälamod f örloradt och du f år höra af m ig
fr ån någon annan del af j ordklotet .

J ag längtar att göra en hem visit , men dessf örinnan skulle j ag vilja
göra en f otf ästning här, och dertill haf ver j ag ännu my cket ogjordt .
Under m in vistelse  i  A ustralien varj ag tvungen att lem na quar m ånga
af m ina saker och thing , kläder, böcker o vig tig a p app er, etc . på
åtskilliga ställen . Dessa ligga ännu quar, ehuru j ag är osäker om dess
rätta tillvaratagande . A llt är af större värde än £ 100 till m ig och j ag
skulle bra ogärna villja f örlora det . Hälften af din sista summ a j ag
fi ck utsänd betalte endast några skulder som j ag var tvungen att göra
den tid j ag var f örutan arbete och det öfrig a var ej my cket att börj a en
sp eculation på en större scala . Haf vande varit tolf månader på Gulf-
diggings till f örlust hade j ag endast nog att komm a hit m ed, och
haf ver sedan dess sträf vat att f örvärf va nog att bli oberoende här,
och sedan att taga vara på mina saker f örrän j ag f örlorar allt, m en
det gar längsamt .

Men att f ortf ara med beskrifn ingen af denna ön . K limatet sedan
guldup täckningen har undergått en stor f örändring och det regnar nu
icke så my cket som f ordom ; hvilket är en f öljd af den stora skogsröj -
ningen , som alltid sker hvares t guldgräf varen f ramtränger. Det top o-
grafi ska utseendet af denna ö är högst besynnerlig t . L andet bestar
endast of Berg , backar o kullar i alla directioner, undantagandes en
och annan liten slätt eller Manakaswamp . K usten är skogbeväx t
ända upp till snölinien dd bergen börj a att blif va kala o bara . De
nästan oräkneliga sma strömmar, som fly ta nedat haf vet likna kana-
ler, ehuru krokiga , ty de haf va alla , med f @ undantag , branta och
perpendiculära sidor m ed endast ett o annat ställe tillgänglig t f ör att
upklättra . De största fl oderna, the Buller o Grey rivers kunna endas t
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A FAMO US G OLDFIELDS HOTEL : T HE EUROPEAN, IN
PRINCE'S ST REET, CHARLESTON, ABOUT 1869

Guider lockade 10.000-rals människor rill N V delen a 1· N .Z :s sydö . Guldgrä l'arsräder väx re
f ram som svamp ar ur j orden . Bradstäderna kunde erbj ud a alla civil isationens fröj der  -  bara
ma n inte hade allrf ör .Hora pretentioner. Detta hade l van och undvek därf ör salooner och

gli djegator.
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fly ta vanliga båtar omkr. 30 mil up , fl oderna äro f ör strida o derf öre
ej dj upa o segelbara . Kusten är ganska låg och är f ormerad uti
terrasser den ena högre än den andra, dessa sträcka sig många mil
inland, då de smärre bergskedj orna vidtaga och räcka ända upp till
A lperna snöbetäckta hela året om . Dessa terrasser på kusten p re-
sentera ett ganska kuriöst utseende från sj ösidan samt äro ganska
rika på guld . Följande utmed kusten, när j ag fi rst gjorde min tur up i
landet, så up togo vi åtskilliga claim , hvilka vi ej hade medel att
arbeta, ty guldet var så tunn! som pulfver och behöf de en chemical
process f ör att ex tracteras, neml. en kopparp låt begjuten med quick-
silf ver medelst nitric acid, samt en quicksilfver cradle, hvilken appa-
ratus wid den tiden alldeles icke f anns eller war f ör dyrbar f ör att
köpa neml. £ 40. Three of dessa claims som vi upp togo och uppgdf vo ,
haf va af de lyckliga hållarne utaf omkr. 2 000 £ per man och de betala
väl ännu.

Inlandet består ochså af höga terrasser på sidorna af fl oderna,
hvilka äro alla mer eller mindre rika på guld . De innehålla gröf re guld
än dessa nedvid kusten samt haf va en rigtig sandstenbåtten, på

, ;

1

-- . . -- - : s.
-

De guld- och postf örande f artygen fi ck bevakas my cket noga. Här skall guld transporteras till
Europa under övervakning av polis och banktj änstemä n.
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D IG G ERS TN S UNDAY D RESS, ABO UT I 868

Guldgrä varna f örsökte då och då koppla av f rån arbetet i »mi nan». Till en börj an f anns Ivan
med i laget, även 0 111 han hölls f ör att vara litet annorlunda . Allt ef ter tiden gick blev han en
st örre och storre enstoring , som ma n f ck mi ndre och mi ndre utbyte med. Ivan blev en my cket

ensam ma n.

På f otot.från 1868, ser vi några guldgrävare som tagit på sig söndagsstassen och träff ats f ör
nägra timma rs samtal.

hvilken guldgruset h vilar, hvaremot pd kustterrasserna någon båtten
haf ver ännu icke f unnits , ty de bestå af s tratum på s tratum af grus
och black sa nd hvilket sednare innehåller det fi na guldet . Partier som
arbeta m idt ute i strömmen härupp e hvarest .jag är, haf va naturlig tvis
wattnet tillhanda f ör sitt arbete , m en de som arbeta de högre belägna
p unkterna eller terrasserna mdste brin ga wa ttnet fr@n en lång dis tan-
ce högre up i fl oden f ör att f å det att rinna på sam ma altitude eller
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plan (level) som j orden man ämnar arbeta är belägen. Af sådan
egenskap är minaracer den ena endast '/ mil li ng I4 f ot öf ver
watteny tan i strömmen och inom 25 Jot af den höj d, som j ag ämnar
bringa den f ör att göra den af någon brukbarhet . Jag haf ver derf öre
nära en hel mil ännu att f örlänga den, men det hårdaste arbetet är
öf ver. Den andra Racen är 1/i mil lång och inom 3 Jot af j ordytan,
men vill ej commendera så höga punkter, ej heller så rik grund som
den I :sta när comp leted.

Denna del of N . Z ealand var icke bef olkad uti inlandet f öre guld-
up täckten, endast några f å inf ödingar lej de på kusten, men landet
börj ar nu bli up taget af cap italister, som idka alla slags näringsgre-
nar. Städerna på kusten haf va sprungit up of antligt quickt, samt äro
nu of betydligt anseende i a/ seende på commerce o .d. Jag sänder
med detta bref 2nne N ewspapers, ett fran hvardera af de twa f ör-
nämsta städerna . På mineraler är denna ö ganska rik , o guld synes
vara skingradt öf ver hela ön, i mera och mindre quantiteter enligt
landets läge och beskaff enhet. En stenkolsmine, som gifver ypperlig
kol, har varit i f ullt arbete f ör nära / 8 månader, och är en ansenlig
f örmögenhet till Companiet, som äger densamma. Sömmen (the
seam) är f rån 20- 25 Jot tj ock och f örmodas räcka längst hela we stra
kusten of denna ö . Stenkol fi nnes på mångfaldiga andra ställen
genom hela ön, men of ördelaktigheten att arbeta densamma, samt de
långa distancerna f rån någon hamn, göra dem f ör närvarande af
ringa värde . Denf örutnämnda minan är belägen på norra stranden af
fl oden Grey  -  8 mil f rån staden Greymouth, hvilken är belägen på
södra sidan af fl odmynningen. En ganska stor tillbakadragning af
detta lands snara bef olkning och p rosperity är behof ve af några
större, goda och säkra hamnar, som ej fi nnas p@ kusten. Flodmyn-
ningarne r o de enda p latser f ör f artyg att ankra med någon säkerhet
och de rymma endast små f artyg; de äro äf ven ganska osäkra att
intri da öf ver the bar, eller de skift ande sandbankarne. A ndra mi ne-
raler fi nnes också up i de högre bergstrakterna säsom Coppar, Tenn
etc . men det är swårt att genomtränga landet och dess exp lorering
gar derf öre ganska längsamt .

Gouvernementet är trög med hj elp , och man kan med skäl säga, att
den stora fra mskrid ningen me d denna kusts importance är helt o
hållet egande till de p rivata och individuala efforts and energies of
den practicala guldgräf vare-klassen . Floran pd kusten i r ganska
liten och knapp t v r d att tala om, men tri desarter fi nnes här mi ng-
f aldiga, åf hvilka j ag f örut aldrig sett en enda sort . Af de som j ag
noteradt fi nnas 6 slags gran o tall, neml. Black Pine (me ro); Silver
Pine, Yellow Pine ( Rimu); Red Pine P icara) Sugar Pine; Festoon
Pine(Cracalero): af Bj örk fi nnes 3nne slag, neml. Black Birch, Silver-
birch och Dwa rf birch; sedan komme r Lancewo od; Bastard Lance-
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wood; White Ceder och Tatta, insidan of vhilket liknar Ceder, växer
ganska stort med krokiga grenar liknande en Ek, men dess löf äro lika
körsbärsträdet . Detta träds/ag är af det högsta värde på denna kust,
samt äf ven af den största hardhet . Mank a är ett annat hårdt träd-
slag, liknande en cypress . Detta tillika med ett slags Map le utgöra de
största och f örnämligaste träden här på kusten . Af smärre trädess/ag
haf ver j ag observeradt omkr. 20 olika sorter men hvilkas namn j ag
haf ver ej f ått reda på . Faunan är liksom fl oran af knappast någon
betydlighet . Af willda quadroleds fi nnas endast råttor, hvilka synes
haf va varit de äldsta och talrikaste innevånarne f örrän den hvita
mannen hitkom; går man hvar som häldst i skogen, så är man om
nätterna besatt med dem på alla håll, och de lemna ingenting ostördt
som de kunna åtkomma och f ört era; de äro stora som kattungar. Af
f @glar f nnas här S vart a A nder, Paradis-änder, med hvita wing ar
Maorihönan, s tor som en vanlig höna, brun till f ärg, korta vingar och
oduglig f ör flygt . Den är en stor läckerhet och fi nnes talrik t på vissa
trakter öf ver hela ön. Koewe z (powen K ivi) nästan en (rara avis) har
en lång näbb, ingen stj ärt, inga vingar och inga fj ädrar, lång hals o
långa ben, stor som en höna, hvit till f ärgen i (dunen) oduglig att äta.
Kaka, en slags stora pap egoj or som fi nnas här i stor ymnighet på
vissa årstider, är goda att äta . Skogsduf vor; den största läckerhet af
dem alla, är gråblå på vingarna, hvit på bröstet, röda f ötter o röd
näbb, stor som en vanlig höna. Dess@ äro alla ätbara f oglar. Sedan
kommer en slags sparfhök, 2 o 3 slags ugglor o natthökar, Nya
Z ealand-kråkan, ramsvart med stora ljusblåa ringar omkring ögonen
o röda lappar hängande f rån öronen, of samma substance som en
tuppkamm , de vandra i par; äro ganska tama men si llsynta . Sadel-
f ogeln Pastorsf ogeln, N .Z .Canarien, Flugsnappare 3 a 4 sorter,
Domherrar, 2 slags med gula o hvita bröst i s f. röda, Trastar och en
slags små gröna Tättingar utan stj ert äro vanligaste af alla.

Af fi skar f innas Å l, A borre, mört och en slags gliet (white bait).
A len är en delicacy och fi nnes här pa klart wa tten. Kräft or f ängas
inga att tala om . Ormar fi nnas alls inga, endast nagra f @ ödlor, men
äf ven de äro ganska sällsynta. Du vet nu närapå lika mycket som j ag
af detta land . Rätta läget om dess f örnämsta p latser f år du väl
consultera kartan om som j ag sände dig .

Postgangen
Den Billmansonska brevsamlingen har ett stort postalt intresse beroende

på fle ra anledningar. Brevskrivarna börj ar nästan konstant i sina brev med
att redogöra för både de brev som erhållits och de brev som avsänts under
se nare t id . Man redogör understundom för de vägar som man sänt breven
och man önskar få en bild av säkraste postbefordran . Ett bekymmer , som
man aldrig kan lösa , är Ivans önskan att få sig tidningar tillsända . Många
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rader av utgjutelser gentemot postverk och postbefordrare produceras .
Man får det absoluta intrycket att dessa trycksaker inte behandlas med
samma omsorg som brevposten . Ivan tycker också att tidningsportot är
dyrt , varför han ber Richard att för dessa utgifter ta av pengarna i Ivans
innestående morsarv.

Då och då gör bröderna upp hela listor på de senare årens ankomna och
avgångna brev . En stor svårighet för breven att nå Ivan var naturligtvis att
han sällan hade en fast adress och att han aldrig bodde någon längre tid på
samma ställe . Breven blev liggande på poststat ionerna och kunde inte alltid
avhämtas . Vägen från lägret i ödemarken , om det nu fanns en väg, till
posten i staden var lång och besvärlig.

Så här skriver Ivan i e tt brev :
Callaghans Creek Febr 8th -67

Du kan al/drig tro huru likgiltiga Post Offi ce Offi cerarna äro här-
ute . Om de hända att haf va my cket göromål om hand, när ef terf rå-
gan göres f ör bre!, så svara de of ta nekande utan att eft erse och
sålunda f år man sina bref oft a nog månader f örsent, t .ex . Dina sista
twe nne bref visade Sydney postmärke af Maj mänad, Hokit ika of
June  -  Greymouth (endast en dagsresa f rom Hokitika) i A ug . och ej
f örrän i N ov. erhöll j ag dem ef ter att haf va nästan hvarj e vecka

NAPOLEON 'S HILL, AHAU RA, ABOUT 1869

A haura var länge den närma ste by me d litet av civilisation som Ivan i Callaghans Creek
kunde söka sig til l. F@gelvä gen var det bara nägra mi les , me n i verkligheten mä ste man f ölj a

flodernas dalar. Det blev en lang vandring .
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rep eterat m in ef te,f råga, dels p ersonligen o dels gen . bref. H ädanef-
ter vore säkrast f ör dig att sända alla bref via England and by the
Panama & N ew Z ealand route; ty en ny postlinie haf ver nu blifvit
öpp nad m ellan dessa 3 werldsdelar directe . Comp aniets f artyg äro
äf ven of den I :sta d assen och ganska snabbseg lande . Det vore äf ven
bättre om du addresserade till N elson Postoffi ce i s .f. Sydney , ef ter
detta bref. Du måste veta , kära Bror, att i sådana städer som Sydney
eller Melbourne är det ej så lätt att ihågkomma en p ersons nam n,
f örutan han vore någon hög p erson m ed s tor corresp ondence, dess-
utom omby tas offi cerarne i Post departem entet så of ta att det blir så
my cket swårare att f å ens namn igenkändt .

I sitt nä sta b rev från samma ställe daterat N ov 16th 1867 skriver han :

K ära älskade Broder!
A ndteligen haf ver nu p ostgången blifvit m era säker och snabb, ty

dina brev af Maj 27 -  J uli 2  -  i llik a med J ulibref vet of  -65  m ed
A dolphs p orträtt , erhöll j ag i ganska god tid; äf venså Wex eln på  £
100 - som anlände i N elson (stad på N . sy dön . S .A .) den 22 sep tem-
ber ock hos m ig den I 5 0 kt . endas t en vecka ef ter ditt sis ta bref of 27
Maj.

I decemberbre vet 1868 , efte r 9 månaders tystnad från Ivan , skriver han
åter en he l del o m postgången och redogör för erhållna b rev :

Panama-postlinien har gätt i qvav och detta är s@ my cket mera
inconvenient sedan den varit utmärkt f ör sin p unktlighet likväl som
billighet i leveransen of posten . - e mäste därf öre hädaneft er be-
gy nna den Orienta/a linien såsom f örut.

På N ya Zeeland hade Ivan fler postlinj er att välja mella n . Dä r fanns dels
den som utarrenderades av det Britt iska postverket och gick via Medelha-
vet landvägen över E gypten , t ill de ss Suezkanale n var färd ig I 869 . Brev
kunde också sändas via Goda H oppsudden över Ind iska Oceanen . N ytt för
Ivan var b revlede rna via Amerika , vilka gick från San F rancisco tågledes
till N ew York och båt till E ngland och Sverige samt vägen över Panamanä-
set. Öve r näset gick posten landvägen , då någon kanal ännu inte var byggd .

Callaghans Creek , Grey R iver, 10 J uly 1871

We Haf va nu ett annat post Companie , A me ri kanskt , hvilkets
magnifi ca f artyg göra sina turer m ellan San Fra ncisco och de A u-
stralian Colonies hvilka subsiderar till samma ns omkring / 00.000
P und S tng om äret . Fartygen göra dock I3 resor om äret me llan San
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Francisco, Honolulu, Fiji-öarna och Dunedin (Otago) f r. hvilken
hamn Fartygen går till Melbourne och Sydney , hvi/ken är den sista
stad they call at. Å terresan till San Francisco sker via A uk/and (N .Z .)
och dereft er samma route back på 25 dar Jr. Sydney . Sedermera
f ortskaffas passagerarna och posten medelst den Pacific Railway till
N ew York och derifrån till Li verpool. Hela denna route tager endast
40 dagar till London  . . .

I samma brev kommer lite t postskvalle r :

Jag skall berätta dig en sak angående säkerheten of dina bref s o
tidningars utsändande neml. att när de anlända i London postoffi ce,
alla bref och tidn. som äro öf ver I 5 dagar gamla bort kastas i en hög
och dereft er till pappersbruket att göra ny tt papper f ör gouvenemen-
tet, s@ det är nödvändig t att du sag eft er tiden. Appropos ' om mina
bref( blir) liggande i Nelson so länge, så kan j ag väl f örkla ra detta, ty
post-embetsme nnen i Nelson haf va ett namn f ör carelessness öf ver
nästan hela Colonien . . .

Livet på N.Z. för guldgrävaren Billmanson.
Säkert stod det nog ganska klart för Ivan Feodor Billmanso n att hans

dj ärva satsning att bege sig till N ya Zee land var ett långt stö rre misstag än
det att »land a» sigi Aust ralien . På den torra kont inenten var åtminstone
klimatet någorlunda . Ide ligen ko mmer han tillbaka till det myckna regnan-
det. Sto ra sumpområden med svå rgenomtränglig snårvegetat io n b lir en
pina vid varj e förflytt ning t ill kusten . Visst sö ke r man bygga väga r e ller
utnyttj a flode rna men dessa svämmas ofta snabbt öve r genom regnen e lle r
snö smä ltningen vid bergen .

Guldet finns ofta vid flode rna och bäcka rna och Ivan får stå timmar och
daga r i isande ka llt vatten . Hans hä lsa står inte rycken för dett a . Han byte r
guldfält i hopp o m bätt re tur , men d rar sedvanligt nog en nit. Me n han
vägrar ge upp - e ller , de t säge r oss hans redogöre lser för den ekono miska
stä llningen , han måste fort sätta för han har inte mede l till annat. Vissa å r
gå r debet och kredit inte ihop s ig , ibland får han ett lite t , ack ! så litet
öve rsko tt.

Vaskpanna och den ensamme guldgrävaren börj ar bli e tt pa sse rat stad i-
um i utvecklingen på N .z. liksom det blev i A merika och Australie n .
Indust rid riften etableras , bo lag skapas med ett mer e ller mindre luft igt
kapital i bott en .

Ett försök att följ a med i denna utveckling visa r Ivan upp . Vid de fle sta
vaskningsmetode r ford ras vatt en , men det ä r inte allt id tillgängligt v id
guldfynd igheten . Ivan börj ar bygga vatt enledningar , ett hå rt och slit igt
a rbete med stocka r och bräder. Kilo meterlånga rännor , lika dem som
använde s vid t im merflo tt ning i N orrla nd , skall byggas .
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Vid ett t illfälle får Ivan ett sådant i det närmaste färdigt arbete förstört
vid översvämningar efter ett skyfall.

Det är inte att förundra sig över , att breven ibland inte blir skrivna i »laga
och överenskommen» tid . Man kan rikt igt känna av orden hur Ivan skj utit
och skj utit upp igen breven till hemmet.

Så klagar också broder Richard i Nora a llt enligt följ ande brev :

N ora den 31 Juli 1871.

Min älskade Broder!
Tretton m n ader haf va f örfl utit sedan vi sist hörde något f rån dig,

det var nämligen i Juni 1870, och du kan då ej undra , att vi känna oss
oroliga öf ver dig , så väl gamle Far och mor som syskonen . Du
lof vade dock i det sista bref, som var daterad! i Januari 1870, att du i
Maj samma år skulle skrifva vidare, och derf ör väntade j ag sedan på
hösten och har väntat ända sedan på ett ny tt bref frän dig . I dit t bref
underrättas j ag om, att du ändt ligen erhällit fl era bref fra n mig, det
sista af Jan. -69. De bref, som j ag ej vet, om du f ått , äro således mitt

Ingången till e n »Claim» i Charlestonområdet
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A HOME IN T HE BUSH : DIGGERS' HUT NEAR WESTPORT

Långt ifrån allt guld kunde vaskas ut vid fl odernas avlagringar. A nade man alt galdet låg
insprängt i bergens sedime ntavlagringar sökte ma n sig dit genom dj upa schakt . Oft a inträffa-
de olyckor i dessa gruvor, då man inte stagade tillräckligt i orterna . Tälten ersattes me d tiden
me d enkla hus, eller kanske vi skall saga hyddor. Den vi ser pa bil den var sannerligen av fi n

konstr uktion.

Oktoberbref 1869, hvilket kom tillbaka hit i Februari i cir ef ter att ha
varit i Nelson, och som j ag genast äter af sände, dereft er mitt Julibref
1870 och slutligen mitt Februaribref 187 I . Dessutom har j ag sänt dig
Okt .-69 6 st. tidn., i Juli samt. m . bref vet 16 st . o cl. 17 Dec. /5 st .
tidn in gar Dagl. A lleh. Har du f ått några af dessa tidningar? I f ör-
väntan på att f å höra härom , dröj er j ag med att sända vidare sådana
f rån den sista riksdagens strider. Huru mycket roligare vore ej allt,
om du vore på något närmare håll, elit posten gick säkrare . Då kunde
man tryggt skrif va huru of ta som helst och sända tidningar litet
dessemellan.
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Ivans guldlycka var inte god . Det visar hans brev, kassabok och dagbok . Hem f örsökte sig på
all bli en av guldf ältens serviceman. Leverantör av vaskningens ef tertraktade vatten . Långa
vattenrännor konstruerades , transporthj ul desslikes . Men  . . .  vattnet ga och vattnet tog

Konstruktionerna och arbetet spolades bort av de öve rsvä mma nde fl oderna .
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Angående sin hälsa så spekulerar Ivan följande i det mycket långa brevet
från den 10 j uli 1871:

N u vill j ag si ga en liten smula om mig sj elf , j ag är ännu lika dälig
som när j ag börj ade skrifva och Gud vet väl om j ag någonsin blir
bättre . Om j ag endast hade råd att f ara öf ver till Sydney N .S .W. och
f å taga en Turkish bath, som man kallar det, whilket gör en person
undergå f örf ärliga swetningar och rubbning , ty de leda dig f rån rum
till hvilk a f örökas i temperature, till dess p ersp iration är rinning f rån
en like watten, och när man kommer ut så är man som en ny meni-
ska detta bad kan f ås öf ver hela A ustralian Colonies i de stora
städerna, men icke ennu i N . Z ealand . Jag hoppas nu min kära bror
att du vill ursäkta min skrifning , ty j ag kan icke skrif va säsom f örr.
Jag haf ver glömt bort en stor del of S venska sp råket, ty j ag eger icke
en enda svensk Bok , de vara f örlorade med de andra sakerna .

Farwell nu min älskade Bror Hälsa hj erteligen din kära H ustru och
alla f öräldrar syskon och Cousiner  -  Du skrifver aldrig om Farbror
Fredrik och hans f amilj. Hur är det? Hälsa honom mycket f rån mig
Skrif snart och gif glädj e till din evigt tillgifna Bror

Ivan .

P .S . Om j ag blir lycklig nog att f å min hälsa igen och mina omstän-
digheter bättre and de ära f ör närvarande, så skall j ag skrifva
genast och underrätta dig  -  Detta bref in lägges uti 2 särskilda
Couverts

Slutet.
I .F .Bn.

Ytterligare ett par brev efter det långa j ulibrevet 187 1 kommer Ivan att
skriva . I ett brev daterat Graymouth July 28 I 872 talar han fortfarande om
nya guldfyndigheter. 4 månader tidigare hade han givit upp Callaghans Cr.
och begivit sig till den lilla staden Graymouth . Han är sj uk , fatt ig och
modlös . I stan har han träffat några svenskar och säkert ökar det på
hemlängtan . Han funderar i varj e fall på att söka ta sig till Nya Syd Wales i
Australien . Han har reumatism. Brevet slutar med en bön om ekonomisk
hjälp . Han behöver 80 - 100 Pund Stng. I avvaktan på pengarna stannar
han där han nu befinner sig.

Ivan Feodor Billmanson tas så in på sj ukhus !
E n svensk i staden förbarmar sig över den ensamme mannen och utan

hans vetskap skriver han till broder Richard . Då vi här får en utomståendes
syn på Ivan låter vi brevet oavkortat delges läsaren:  V i  vet inget mer om
Algot Löndahl utöver vad han sj ä lv berättar.

Tell Herr Pastorn R . Billmanson, N ora.
Emedan j ag en liten tid har varit Bekant med Pastorns Broder,

Ivan, tager j ag mig f rihet att på bästa sätt i Korthet omtala hans
omständigheter.
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Kuvertet till A lgot Löndahls brev.

För omkring ett år sedan blef j ag bekant med Ivan Billma nson uti
en liten afl ägsen Platts Som heter Kallagans i omkring 20 E . mil f rån
här. Han ägde då hälften uti en vattenledning där och arbetade den
sj elf, dock utan någon vederj älning män han trodde det skulle bättra
sig så att han skulle skrapa ihop lite penningar och gå hem . han talte
0 111för mig att han hade ett hem att gå till och även f örmögenhet nog
f ör sin dagliga berg ning j ag rådde honom att gå och mönstra j enast
emedan j ag hörde att han hadde al id havit otur här i landet, men han
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täcktes ej vara villig j ag var 2 gånger uti hans Te/It och Jeck läsa
några gamla svenska Tidningar, vilka dock voro nya f ör mig, han
visade mig och några porträtt er f rån sin f amily, och syntes möcket
rörande då han talte om sina f örhålanden f rån hemmet, emällertid
lämnade j ag den p latsen och geek tillbaka hit var j ag hadde varit
f örut och hörde ej mera af honom f örränn omkring 2 månader sidan,
då j ag var nere i en liten stad som Heter A haura, j ag treffade honom
der, han såg möcke nedslagen ut och täcktes ej känna mig f örränn
j ag noga beskref var vi hadde träff ats f örut, han ta/te då om att hans
gamla Companj on hadde kommit i skuld och hela vattenledningen
blef såld på utmätning A uksj on j ag sade du bör ej vara ledsen f ör det
när du ej kunde f örtj änna f ödan och har varit der så länge, han
medgaf det då, men han önskade att f å något arbete .j ag löckades att
f å det f ör honom, ochj ag sade om han ej söckte om att vara der gå hit
till mig och j ag velle göra vad j ag kunde till han f år respenningar
hem . Han kom hit f ör omkring tre vicker sidan och på samma dag
Jeck han 2 bref det ena daterat N ora den 9 April 1872 Från Herr
Pastor och det andra Sala den 3 samma månad och årtal f rån sin
f ader. han har varit hos mig f ör en vecka men som j ag är möcke
trångbodd så har j ag skaff at horn ett hus var han kan bo tills han
lämnar landet j ag har gått i Borgen f ör honom f ör Kläder och Provi-
ant hvad han behöver tills han går hem emedan j ag sj elf ej är uti
omständigheter att f örskotera det, han ser nu redan på dessa f å
dagar att bliva lite bättre till lynnes ehuru han dock ännu är dyster
och of örmögen att arbeta men j ag hoppas att han snart blir bättre .
Jag har ocksa radfr@gat mig med en läkare och han säger det enda
som f ordras är uppmuntran och om han kunde snart komma till sina
anhöriga sa pd nägra mänader eller även dagar skulle han bliva
återställd både i hälsa och humör, även j ag vill f örsöka den saken,för
j ag när j ag f år bref f rån mina bröder eller Söstrar velket är me rendels
en gång om året så känner j ag mig ändrat både till Lynne och humör
alldeles f örändrad f ör fl era dagar, och j ag har varit borta möcke
längre än I van, och skulle alltså glömt det mera, nemligen Hemmet .
Orsaken till Ivans S vaghet tror j ag även j ag kan berätta, Han bodde
ensam uti ett litet tellt i Kallagans f ör omkring 4 år umgecks alldrig
med någon Menniska mera än då han gek och hämtade Sin Proviant
velket var merendels 2 gånger i månaden . han även arbetade sin
mina ensam och de delade Watt net emällan sig det är möcke f arligt ty
här är f lera her i landet som har tell och med blifvet svagsinta f ör det
samma dock f ör en kort tid .

Ivan skrifver i dag till Herr Pastorn han säger att han har begärt
f ör £ 100 att blifva sänd a till honom under adress Grey Mouth j ag vill
ej oponera honom sj elf i sina af ärer men j ag täcker det är ej säkerhet
f ör honom eller nägon annan heldre bära Stora penningesummor i
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sina f ecker her i landet emedan en fj erndel of populasj onen är ej
annat än Sj äl mar och man f år akta sig väl f ör att undvika röfning,
och hans kostnad här skall ej blifva dyr så länge han är under min
vård, j ag vell derf ör säga i det närmaste vad det veil kosta

Omkostnader uti Half Ounce per mänad 6/ £ 36
Pasage tell Mellbourne 5
Fran Mel. till Sydney 2
Från Sydney till Melbourne 2
Kläder och allehanda utgifter i Sydn. o Mel JO- - - -
Summa £ 55.0.0.

Så j ag täcker f ör hans egen säkerhet han skulle haf va ej öf ver 60£
att draga uti Grey Mouth och rästen blifva sänd till Konsuln uti
Melbourne velkens Sj öldighet det är att hj elpa honom till en god och
billig Passage hem och ha några peng . i Plånboken när han kom till
Nora .

Jag har f örsökt a/ råda honom att gå till Sydney men här har han
några saker der han veil ej lemna ef ter sig . her är alldrig någon
dierekt Communitj on emmellan N ew Z ealand och Sydney . Så det veil
blif va en stor sj elnad i kostnaden . Emedan Papperet hinner till veil
j ag låta pastaren veta lite om min egen historia j ag lemnade mitt hem
ui 1845, j ag har seg lat f ör N orge Holland A merika Mexiko . 1856 kom
j ag till A ustralien och har hela tiden varit uti minorna 3 gånger har
j ag varit f ärdig att gå hem med en stor del penning , men genom
of örseg tiga spekulatj oner har allt gått lika f ort som j ag kunna f ått det
men j ag har gusj e haf t ett godt humor och alldrig varit villrådig om
j ag f år skry ta med mig sj elf så allting har gått bra upp till dato. Min
mina här är räknad f ör att vara den bästa på platsen men j ag har
ännu ej samlat mera än j ust lite f eckpenningar, men det ser ut som
j ag skulle kunna samla några £ på ett par år om det löckas enligt
uträkning så vill j ag då gå hem och stanna der f ör mina öfrig a dagar.
Jag blir snart 43 år gammal och det är ej f ör snart velken dag j ag f år
ett hem . Guldlandet är ej det bästa att vara påf ör en gammal Gubbe.
Jag har många Slägtingar i S werige deribland har j ag 3 S vågrar Som
ära präster Strömbom S tå/hammar och Cavalli, 2 Bröder som ära
Länsmänner och j ag tror de alla har det bra och det är endast j ag
som har kommit på den Galna vägen till Guldminorna.

Jag är möcke ledsen f ör att haf va så dåliga tidningar att sända
Herr Pastorn men j ag täcker j ag skulle göra orätt om j ag ej lät
pastorn veta hur Ivan har och har haf t det f ör en lång tid, j ag f år
också säga han är ej passande f ör en minare ty han veil gå helt och
hållet ef ter Geologien vilken han studerar bittida och sent den der är
alls inte god f ör en minare det är endast Praktik och arbete som
bringar guldet Han studerar även Botanic även Po/etik .
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Jag f år nu sluta m ina slarviga rader och j ag hoppas att om H errn ej
kan läsa det allt åtm instone f örsta . Deta är gort med en god m ening
dock ej mera än vad var och en bör göra f ör sin Landsman , hadde j ag
ej lämnat skolan så bett id skulle j ag nog ut lef t m ig bättre .

J ag skulle möcke önska att f å några rader f rån herr, om j ag kan
göra någonting f ör Ivan ef ter Pastorns önskan så veil j ag j ärna

A lgot Löndahl

Min adress är A lgot Löndahl
Grey Mouth Half Ounce N ew Z ealand

P .S . var god och ej på m insta vis låta Ivan veta att j ag har skrif vet til l
H errn ty då ve/le han säkert bliva f örbankad på mig .

Sista brevet till Sverige

N elson 4th October 1872 . N ew Z ealand .

Min kära älskade Bror.
Jag är ledsen att underrätta dig att wår Herre Gud är snart att

bortaga din broder Ivan j ag har lungsot och hj ärnf ever. J ag är
rep enting f ör mina sy nder och hopp as att vår Gud alsmä ktig vill göra
min salighet . Jag tror att j ag ej vi/1 lef va länge kanske, Jag skickar dig
hem f öljande articles , A lla m ina bref och porträtter och redogörelse
f ör m itt arv, alla mi na Cop ied bref och andra scrifnin gar. Hälsa alla
mina anhöriga A lla mina andra porträtter du f år snart et sorg bref
fr ån din tillgifna Bro der Ivan .

Pengarna som j ag skickad f ör haf va ej kommit
din tillgifna Broder

Jag dör kanske i morgon bitt ida
Gud f örbarma mig -

Things to be sendt to S we den .
Letters fro m my brother, Letters of my own account of my inheri-

tance, and interest therof. A ll the portraits and all the Journals are to
be sent if in case I die bef ore the letter end of N ovemb er wh en I
expect some money fr om hom e to def ray the exp ences of postage
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Detta är sannerligen »sista brel'et till S 1·erige». Det är ett dj up t gripande mä nskligt doku-
111ent . Den döende fr ans tidigare så pregnanta handstil har här f örlorat sin stringens .
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H alf Ons den 24 N ovem ber 1872 .

Tell H err Magister R . Billm anson N ora
Med några rader f år j ag underrätta p astorn om hans broders

f örhållanden på hans sis ta dagar här uti lif vet , som underrätter till
hans död ära f ör 3 veckor sedan sända så behöver j ag ej nämna det .

N är j ag skref til l H err Pastorn f örra gången såg j ag nog att hans
humör hvar ej som det borde vara män j ag trodde han skulle blif va
bättre så j ag velle ej om tala hans sorgeliga f örhållande, han stanna-
de hos m ig f ör omkring 3 veckor ef ter som j ag skref och han blef ej
bättre utan i stället värre f ör varj e dag och ingen Doktor f ans här i
närheten J ag rådf rågade mig med många vad det bäs ta vore att göra
beslutet blef att vi sände honom till Grey Mouth , var han var några
veckor under Docktors , Docktorarnas beslut var att han var vansen-
nig och han sändes till the Lunatic A sy lum , j ag skref tell honom der,
men han s varade mig ej , sedan skref j ag till f örmannen der och j ag
Jeck det sorg /i svar att han var död . Med nästa p os t veil j ag skrif va
tell N elson och bedj a B utler att taga vara på hans saker tills vidare ,
j ag tror ej att han hadde någonting af något värde utan det skulle
vara några dokumenter, men han nämnde några sp ecim enter som
han hadde samlat  i  N ew South a les velka han ve/le taga med sig
hem och g ifva tell M useum i S tockholm .

Han nämnde f ör m ig att de p enningar han väntade f rån H emm et
skulle blif va A dresserade till Union Bank Grey Mouth, så j ag veil
också skrifva tell Bankören der och underrätt honom om hans död
och f ör honom att sända p enningarna tillbaka om de kom m er. Under
tiden Ivan var här geek j a i borgen f ör honom f ör vad han behöf de,
velka räkningar j ag innesluter emedan han trodde att han hadde
någon f örm ögenhet i S verige , der är en räkning p å £ 2 .10.0 vilken j ag
har betalt . Der är också £ 3 .10.0 han Jeck Contant f rån mig , sedan är
der 2 R äkningar vilka ej ännu ära betalda , om herr Pas torn sänder
dessa p enningar tell m ig , var god tag en tj eck pa Bank of N ew
Z ealand om läglig t . Jag innes luter ochså svaret som j ag ärhöll f rån
N elson . M itt namn är olika s tavat p å dessa räkningar m en Engels-
männen ha s vårt f ör att s taf va S venska namn rätt . Om H err Pas torn
skulle vilj a hava nägra vidare underrä ttelser om Ivans af ärer lat m ig
veta vad det är och j ag veil göra vad j ag kan i den saken . Emedan j ag
är en dålig skrifvare f år j ag sluta m ina f å rader.

Tecknar Pastorns Odmj ukaste tj änare
A lgot Löndahl

adress Mr. A lgot Löndahl H alf Ounce Grey m outh West Coast ,
N ew Z eeland .
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Pd breve ts oms lag star Ivans sista rader. Postens stamp lar berättar f or oss hur detta brev
nådde 1•årt land och släkten här hemma .

Half Ounce October ll th 1872.

Receive d fro m Mr A ndrew Lundahl the Sum of two pund ten
Shilling Sterling on behalf om Mr Bilmanson being the price of a pair
of Boots f or his party .

Gus Ericsson.
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Sa mtidigt som Ivan Feodor Billmanson skriver brevet om sin förestäen-
de död sitt er hans bror och skriver ett sorgkantat brev från Sverige .
Fadern, den respekterade och ä lskade är död . Breven bör ha mött s på sin
väg till adressaten. Varken son e ller fader får vetskap om den andres död .
Livet är underligt , döden likaså .

100 år senare.
Lagom till 100-ärsminnet efter sin släkting företog sig fru Barbro Levins-

son , Hjärnarp , att ordna upp dokumenten och breven efter Ivan Feodor
Billmanson , Det blev ett mycket omfattande arbete att tyda och renskriva
den stora brevsamlingen . Ytterligare material insamlades dessutom. Till
slut var den 288 dokument omfattande samlingen färdig och stä lldes till
Emigrantinstitutets förfogande . Det ytliga skummande som gjorts i dessa
mina två art iklar visar vilket kulturhistoriskt och mänskligt värde denna
samling rymmer.

Jag framför till Fru Barbro Levinsson och till E migrantinst itutet ett
hj ärt ligt tack för hj älp och lån av materia l!

Fru Levinsson kom nu inte att stanna vid det omfattande arbete hon
redan gjort. Hon ställde sig frågan: Var myllades den döde ner? Var fick
Ivan sin grav?

Genom kontakter på Nya Zeeland kunde Fru Levinsson få svaret. Ivan
Feodor Billmanson fick sin grav på slutt ningen av en högt belägen kyrko-
gård . F rå n graven är en underbar utsikt på tre sidor mot det pittoreska
bondelandskapet medan den fjä rde sidan vätt er mot staden och havet.
Graven smyckas nu med blommor , som en hälsning från släkten hundra år
senare och från hemlandet på andra sidan j ordklotet.
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