Min
afrikanske
farm

Danske Anja du Toit driver egen hestefarm i Kenya. Hun
taler kiswahili med sine ansatte, holder granddanoiser som
vagthunde og bliver set skævt til af den hvide engelske
overklasse – nøjagtig som Karen Blixen blev det for 90 år siden
Af Benedicte Strøm | Foto Mia Collis
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minutters kørsel fra downtown Nairobi ligger
Malo Stables. Farmen med de 30 heste er bygget i
engelsk kolonistil i 1910 og var en ruin, da danske
ren Anja du Toit og hendes sydafrikanske mand, Mike, faldt
for huset og de ti hektar omkringliggende jord. En sjælden
oase i Nairobis velhaverområde, Karen, velegnet til heste
folde, terræn- og springbane.
“Farmen så ud, præcis som jeg forestillede mig Kenya –
i ægte engelsk kolonistil. Men det er desværre en sjælden
hed her. Kenyanere foretrækker at bo i posho palaces, som
vi kalder de nyriges overdådige villaer, der er bygget i vest
lig stil,” siger 47-årige Anja du Toit, der kom til Kenya med
sin mand fra Mozambique i kølvandet på al-Qaeda-angrebet
i New York 11. september 2001. Hendes mand arbejdede for
den amerikanske Citibank, som forflyttede ham til Kenya.

At besøge farmen føles som at rejse tilbage i tiden til Karen
Blixens Afrika. En lang allé fører op til den hvidpudse
de hovedbygning med søjler og skyggefulde terrasser. Fire
granddanoiser tager højt gøende imod gæster på gårdsplad
sen. Indenfor er stilen lige så gennemført: De oprindelige
træpaneler og gamle messinghåndtag er bevaret, og Anja har
indrettet med efterladt gods fra engelske tilflyttere og ind
købte afrikanske artefakter.
Og forestillingen om Karen Blixen er ikke helt grebet ud af
den blå luft. Forfatteren har givetvis været på besøg i huset, der
på grund af sin placering på en bakketop kaldes for “House on
the Hill”, idet Blixens kaffefarm, hvor hun boede alene med sine
lokale ansatte og irske ulvehunde, er husets nærmeste nabo.
“Jeg er tit alene, for min mand Mike rejser en del med
sit job som bankmand. Derfor gik jeg efter store, frygtind-
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Anja du Toit driver selv farmen med
30 heste i Nairobi med hjælp fra
ti stalddrenge og markarbejdere.

gydende hunde. De skulle så oveni være kælepot
ter med et kærligt hjerte som labradoren, for jeg har
børn. Derfor faldt valget på granddanoiser,” forkla
rer Anja du Toit og puster etårige Troya, der er kom
met lidt for tæt på kagetallerkenen, kærligt i næsen.

Som 16-årig blev Anja du
Toit opdaget af Eileen Ford
på Strøget og tilbudt en
international modelkarriere, men
Anja valgte et liv med heste.

Avler til eksport
Hestefarmen driver Anja du Toit selv – en kontinu
erlig “on the job training”. Til daglig agerer hun også
stedets dyrlæge. Hun sprøjter, vaccinerer og små
opererer selv sine heste og hjælper dem med at føde.
Som den første i Kenya importerede hun varmblods
heste til landet og indkøbte sæd for at foretage kun
stig insemination. Forretningskonceptet er avl til
eksport. Hendes treårige føl skippes til Sydafrika for
at blive trænet og solgt der.
“Jeg arbejdede i flere år for FN’s verdensfødevare
program (WFP), men med to små børn, arbejdsdage
fra 8 morgen til 20 aften og rejser til krigszoner hver
og hveranden uge, var jeg nødt til at revidere mit
arbejdsliv. Flere gange var jeg i alvorlig fare, især i
Somalia, men også i Sydsudan, og så må man som
mor kigge sig selv i spejlet og mærke efter, om det
er okay at lade livet for sagen jobbet eller vælge ens
dejlige drenge. Jeg valgte det sidste. Så jeg begynd
te selv at passe vores heste, som før var opstaldet i
pleje hos andre, og kiggede nærmere på, hvordan vi
kunne tjene penge på det, som jeg i forvejen brugte
så meget tid på. Og som jeg i øvrigt elsker at bruge
min tid på,” fortæller Anja du Toit om baggrunden
for hestefarmen.
Hun må op at gå lidt rundt, for armen værker. De
seneste tre år er hun faldet af hestene på alverdens
uheldige måder og har fået skadet lidt af hvert. Lige
nu er venstre skulder brækket, opereret og bundet
op efter et styrt. Men det afholder hende ikke fra
fortsat at ride og byde turister på unikke, postkolo
niale rideture i området.
Hun har netop indgået aftaler med to nyåbne
de luksushoteller, Kempinski Hotel Villa Rosa og
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Hemingways Nairobi, om at tage deres gæster på
hestesafari gennem Dagoretti-skoven til Ngong Hills
med udsigt til vulkanen på Mount Longonot. Ridetu
ren slutter af hjemme på farmen med champagne og
frisk frugt – i omgivelser som på Karen Blixens tid.
“Jeg rider turisterne ud i den øde Rift Valley, der
er mange kilometer bred og har stejle skrænter. Der
ville de aldrig selv finde ud, og de får oplevet hyrder
med geder og æsler, masailandsbyer og skovområ
der med akacie- og savannetræer.”
Karen Blixen yndede at tage på lange rideture i
Ngong Hills sammen med sin elskede, Denys Finch
Hatton, der ligger begravet her. Det er et område

uden farlige kattedyr og er derfor velegnet til heste
safari for turister. Anja du Toit har selv haft en vold
som oplevelse på hesteryg i Botswana, hvor hun var
tæt på at blive flået af en flok hunløver, der pludse
lig angreb.
“Vi blev meget forskrækkede, men værre var det,
at hestene gik i panik. Der var hove og haler alle
vegne, for de vendte op og ned på sig selv i rædsel.
Det byder jeg ikke mine glade amatørryttere. De får
rigelig oplevelse af at ride mine turheste, der hoved
sagligt er ekspoloheste fra galopbanen.”
Hele familien er aktive ryttere. Anja du Toit er
dressurdommer, uddannet i Sydafrika og deltager
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ke munden på de unge mænd, der råber efter os.
Det er et sjældent syn i Kibera, at to hvide kvin
der begiver sig alene derind, men Anja du Toit er
i årevis kommet og gået i slumområdet og finder
let rundt på de mudrede stier mellem jordhytter
ne. Her har hun fået uddannet en gruppe enlige,
hiv-ramte mødre i at sy, så de ikke behøver at pro
stituere sig. Anja du Toit og en skrædder brugte et
år på at oplære slumkvinderne i at sy varer af høj
nok kvalitet til, at de kunne sælge til hotelkæder
og turistshops.

Uden for det fine selskab
Ligesom Karen Blixen passer Anja du Toit ikke
rigtig ind i det hvide, britiske overklasse i Kenya.
Hun er enerådig, stærk, rapkæftet, selvironisk og
direkte.
“De hvide kenyanere læser hinanden på klasse.
Hvilken kostskole har du gået på? Hvilken accent

taler du med? Hvor stammer du fra? Men de kan
ikke tyde min accent, som efterhånden er en sær
blanding. De kan ikke placere et ægtepar bestående
af en dansker og en sydafrikaner. Roskilde Universi
tet får ingen klokker til at ringe hos briterne. Derfor
er det begrænset, hvad Mike og jeg bliver inviteret
til,” forklarer Anja.
Hvor det fine, hvide selskab vender hende ryg
gen, åbner den lokale overklasse armene. Anja du
Toit er veninde med den tidligere premieremini
sters kone Ida Odinga, hvis mand, Raila Odinga,
tabte valget til topposten i Kenya i foråret. Når Ida
Odinga kommer på besøg, bliver området afspærret
af hendes store følge af sikkerhedsvagter og sorte
biler med tonede ruder, som står parkeret overalt.
Ikke sjældent opsøger den tidligere premieremini
sterfrue Malo Stables hende, for hun synes at elske
eftermiddagsteen på terrassen og det ukomplice
rede selskab hos du Toit-familien.

Anja du Toit og sønnerne
er ofte alene hjemme,
da hendes mand rejser
meget med sit job. Fire
voksne granddanoiser
passer på familien.

Anja du Toit
H Hesteavler i Nairobi
H Født 1966
H Opvokset i København og
Albertslund
H Uddannet i kulturgeografi og
kommunikation fra RUC, 1996
H Har arbejdet for Verdensbanken
og FN’s fødevareprogram i Afrika
H Udstationeret i Uganda,
Mozambique og Kenya
H Gift med Mike du Toit,
sydafrikaner og direktør i CFC
Stanbic Bank, Kenya
H To sønner, Louis, 13 år, og
Oskar, 9 år

Anja du Toit arrangerer
hestesafarier for turister i
den øde Rift Valley. Hendes
heste er hovedsaglig
tidligere poloheste.
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i diverse internationale stævner enten som rytter
eller siddende ved dommerbordet. Mike og deres
to drenge, Louis og Oskar, spiller polo og tager på
polokurser i Sydafrika.
Mike og Anja du Toit fandt hinanden i en ride
klub i Kampala i Uganda, hvor de begge var udsta
tionerede. De mødtes i stalden, og Mike hviskede til
sin ven: “That’s the woman I’m going to marry.” Og
sådan blev det.
På alle måder har Anja du Toit forsøgt at indtage
Afrika. Hun har boet i Uganda, Mozambique og nu
Kenya.
“Det fantastiske ved Kenya er, at hver eneste dag
leves på fuldt blus. Man er på, fra man står op, til
man går i seng,der ingen trummerum og hverdag i
et land, hvor hver dag for de fleste handler om over
levelse. Og så er ens liv spækket med mennesker, der
er helt anderledes end en selv. Bare at have børne
nes skolekammerater til sleep-overs er vidunder
ligt. De er alt fra muslimer, hindu
er, jain, sikher og hvilket som helst
kategori inden for kristendommen,
man kan forestille sig. De kommer
fra hele verden og har vidt forskel
lige familiemodeller, som vi får
lov til at opleve gennem dem. Igen
man er nødt til at stå tidligt op for
at være med.
Og så er der skønheden. Kenya
er et usandsynligt smuktland, og
ligegyldigt hvor vi bevæger os hen,
er der storslåede landskaber, farve
rige folkefærd og eksotiske dyr og
fugle,” fortæller Anja du Toit.
Hun taler kiswahili – det loka
le sprog – og da vi en dag besø
ger hendes hiv-projekt i Kibera,
Afrikas største slumområde, har
hun ingen problemer med at luk
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Acknowledged as the world’s best chronograph, it is a descendant of the
legendary El Primero ﬁ rst unveiled in 1969 and proudly bears the iconic colours
of the ﬁ rst high-frequency automatic column-wheel chronograph calibre. Beating
at a rate of 36,000 vibrations per hour, this daring feat embodies the exceptional
expertise of the Manufacture.
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