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Kassörska vid banken i Okahandja.
Alice är född i Paris 1901. Hennes far var en mycket välbärgad handelsman och hennes mor var enkel servitris. Hon
föddes utom äktenskapet men hennes far gav alltid mycket
pengar till modern och det fattades aldrig pengar. Alice är
van att få vad hon vill och får hon inte det så tar hon det
ändå. Hennes far dog under mystiska omständigheter för
fyra år sedan och Alice lämnade Paris för snart tre år sedan.
Hon har rest runt i världen en hel del och levt lyxliv. Nu har
pengarna tagit slut…
Hon har senaste tiden varit anställd som kassörska vid
banken i Okahandja. Har en längre tid försnillat pengar från
banken, men bankdirektören har bara haft ögon för hennes
generösa urringning och välformade ben än så länge. Det
kan väl inte fortsätta hur länge som helst utan att man blir
upptäckt, så det är nog snart dags att dra vidare – gärna i
sällskap av någon/några som kanske kan göra det enklare
för henne i det mörka Afrika – det ser suspekt ut om en dam
reser ensam.
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Kund vid banken i Okahandja.

Antropologi & etnologi ...... 6

Kaspar föddes 1893 i München, Tyskland. Han gick tidigt in
i militären men pga sitt humör så hade han problem att stiga
i graderna. När Sydafrika invaderade Sydvästafrika 1915 så
gömde undan sitt vapen och låtsades vara en enkel jordbrukare. Han har en liten gård precis utanför Okahandja. Han
har en stor revolver gömd på sig (det enda han har behållt
från det militära).
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Kaspar har lugnat ner sig en hel del de senaste åren och om
han brusar upp så brukar han få som han vill – hans stora
muskler och bistra blick brukar se till det.
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Kund vid banken i Okahandja.
Tysk antropolog (folklivsforskare) i femtioårsåldern som
studerat folken här i över tjugo år. Tog ställning mot folkmordet av Herero och Namaqua 1908 och är därför inte
särskilt välkommen hem till Tyskland längre. En riktig äventyrare som dock inte är lika vig som han en gång var. Efter
ett möte med en nilkrokodil 1915 haltar han en del.
Alltid lika intresserad av allting och har med åren samlat ihop
en del pengar som han gärna använder till nya efterforskningar och äventyr. Efter en händelse vid en ruin inte långt
ifrån Viktoriasjön 1919 (som han gärna antyder men som
han inte vill diskutera närmare) så bär han alltid ett krucifix
med sig.
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På tillfälligt besök i Okahandja.
Edmund är lite av en äventyrare och dilettant som alltid velat
se Afrika. Efter sina studier i ekonomi i Oxford så reste
han till Afrika och har varit här nu i drygt ett år. Som äkta
blåblodig adelsman har han lite svårt för infödingarna och
pratar om dessa som ”hottentotter”.
Han har spenderat ett par veckor i och runt Okahandja för
att jaga lite vilt i bergen, men är som vanligt lite uttråkad.
Edmund träffade antropologen Siegfried Hausmann i hotellbaren igår och har idag följt med honom till banken.
OBS. Edmund behärskar konsten att framföra ett flygplan.
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Soldat
Ung vältränad sydafrikan i tjugoårsåldern som just börjat
tjänstgöra i ACF här i Okahandja. En känslig konstnärssjäl,
men efter en traumatisk upplevelse hemma i Kapstaden tog
han värvning i armén. Direkt skickades han till Sydvästafrika
för att deltaga i Gysbert Reitz Hofmeyrs kampanj mot det
så kallade Bondelswartsupproret (26 maj – 30 maj 1922).
De upplevelserna chockade honom och fyllde honom med
avsmak för militären. Han har insett sitt misstag och längtar
efter att få lämna det militära bakom sig. Han är dock en
hängiven beskyddare av den vita lokalbefolkningen – speciellt kvinnor.
Stephen är en riktig drömmare och har alltid med sig ett
skissblock för att skildra sin omgivning i en bättre dager. Är
fascinerad av övernaturliga saker och ritar även av diverse
konstiga saker som han ser (eller tror sig se) på sin färd.
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