
3-7-3-3-1 Kevin Hojem har funnet og restaurert Berte Marie og Gustav 

Hojems grav i Durban 

Berte Marie Oftebro, denne bemerkelsesverdige 

kvinneskikkelse i vår familie, drog i 1882 på sin 

private misjonsreise til Zululand. Hun skulle yte 

praktisk hjelp til sin onkel Ommund og sin tante Guri 

på deres misjonsstasjon Eshowe. Det varte ikke lenge 

før hun hadde utvidet sin husholdertjeneste til også å 

omfatte syskole for zulujenter og assistenthjelp i 

skolestua for zulubarn. 

Berte Marie giftet seg i 1891 med den 13 år yngre 

vognmaker Gustav Hojem på Eshowe, og sammen fikk 

de 3 barn. Gustav var som unggutt kommet som 

emigrant fra Norge til det kjente, norske settlementet 

Marburg, nær Port Shepstone i den britiske kolonien 

Natal i Zululands nære naboskap. 

Etter kort tids ekteskap flyttet familien til Durban, hvor 

Gustav fortsatte sin vognmakervirksomhet, nå i 

samarbeid med sin bror. Gustav og Berte Marie led av 

tuberkulose, og allerede i henholdsvis 1898 og 1899 

var deres liv til ende. 

Mens de øvrige pionermisjonærene av Oftebro-

familien og deres nærmeste er hedret med prangende 

minnesmerker på den norske gravlunden i Eshowe, var 

Berte Maries og Gustavs gravsted gått nærmest 

upåaktet hen. Misjonsselskapets annaler kunne fortelle 

at de var gravlagt i Durban. Våre forespørsler til 

slektninger i Durban og i Pietermaritzburg bekreftet at 

den gravlunden det gjaldt, var West Street Cemetery i 

Durban, men vi ble advart mot å starte søk der på egen 

hånd av sikkerhetsmessige årsaker. 

Det skulle bli Berte Maries og Gustavs oldebarn, Kevin 

Hojem, som skulle komme oss til hjelp og bringe 

graven frem i lyset på ny. Gravlundsadministrasjonen hadde nedtegnelser helt tilbake til Berte 

Maries og Gustavs dager, men arkivene var ukomplette og i uorden og skaffet Kevin mye 

arbeid og hodebry. Likevel var det mulig, ut fra nedtegnelsene, å påvise nøyaktig hvor 

gravstedet var. 
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Gravstedet var i 1899 kjøpt ”in perpetuity”, altså for 

bestandig, av Gustavs far Johannes Hojem, til bruk for 

medlemmer av Hojem-familien. Likevel var det bare 

Berte Marie og Gustav som var blitt stedt til hvile her.    

På dette grunnlag satte Kevin i 2010 i gang sin 

rekonstruksjon av det gamle Hojem gravstedet. 

Gravsteiner og innramming ble bestilt. Samtidig fikk 

Kevin nå spredd asken til sine foreldre, Rodney og 

Mary Hojem på graven, og hans bror Garth og flere 

andre medlemmer av Hojem familien fikk også sine 

minnesteiner på gravstedet. 

Kevin hadde i sine gjemmer en illustrert praktbibel 

(egentlig bare Det gamle Testamente av en åpenbart   

opprinnelig komplett bibel i to bind), innbundet i lær 

og forsynt med hengsler og beslag i sølv. Bibelen synes å ha vært en gave fra Berte Marie og 

Gustav til sønnen Johan Christian, som var bare 4 år da foreldrene døde. I denne bibelen, som 

var datert 1898, året da Gustav gikk bort, hadde Kevin funnet et håndskrift på norsk som han 

helt korrekt oppfattet å være en religiøs sang, Han bad om vår hjelp til å identifisere sangen 

som vi straks gjenkjente fra vår barndoms sangskatt, bl.a. fra søndagsskolen. Mange vil nikke 

gjenkjennende til det innledende verset: 

   Deilig Krone, deilig Krans,  

   Strålende i Himmelglans! 

   Deilig Drikke, deilig Mad, 

   I Guds stad. 

Sangen og den norske bibelen var antakelig et personlig budskap fra Berte Marie og Gustav til 

sin lille gutt, nå da de visste at deres tid snart var forbi. Vi oversatte de 6 versene for Kevin. I 

lys av omstendighetene var det ikke til å undres over at versene gjorde inntrykk. Da så Kevin 

skulle sluttføre teksten på den nye gravsteinen, valgte han å få gravert inn sangens vers 3 i 

engelsk oversettelse på steinen:  

NO SORROW AND NO DISTRESS, 

NO DISEASE AND NO DEATH, 

NO PAIN AND NO LOSS, 

IN HIS ARMS! 

Kevin har besluttet at når hans tid en gang er omme, skal han gravlegges på dette sted, 

sammen med sine foreldre og sine oldeforeldre. 

Vi skylder Kevin Hojem stor takk for at han påtok seg arbeidet og kostnadene med å 

identifisere Berte Marie og Gustav Hojems gravsted, og å gjenreise deres gravmæle. 

 

Berte Marie og Gustav med sine barn.  



 Foto: Kevin Hojem 

 

 

Hojemfamiliens gjenreiste gravsted på West Street Cemetery i Durban.  Foto: Kevin Hojem. 



 

 

 


