hem & gårdar
En flock zebror betar nere
vid Ishiba Ng’andu, som
betyder ”Den kungliga
krokodilens sjö”.

Herrgården
på savannen
Spektakulära herrgårdsbyggen finns det gott om. Frågan
är dock om inte sir Stewarts livsverk tar priset. Mitt i
djupaste Afrika – tre veckors paddling och vandring från
närmaste tågstation – skapade han 1920 ett engelskt gods.
T E X T & F O TO J O H N W ER I C H

Charles Harvey
och hustrun Jo är
måna om arvet
efter sir Stewart.

●

Shiwa Ng’andu
● Ndola

Det tog nästan 20 år
att färdigställa det
imponerande hemmet.
Sir Stewart kunde inget
om husbyggen. Till sin
hjälp hade han bara en
upplaga av Encyclopedia
Britannica och några
böcker om engelsk
byggnadskonst.
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zambia

● Kabwe

■ Lusaka
Afrika
Livingstone
●

Shiwa Ng’andu ligger cirka
80 mil norr om den
zambiska huvudstaden Lusaka.
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Amaryllis växer
vilt i trädgården
och pryder här
ett engelskt
1800-talsbord
i biblioteket.

Biblioteket är husets största
rum. Den latinska skriften
över eldstaden betyder:
”Denna bit av land ler mot
mig som ingen annan.”

Familjen älskar hundar. Rhodesian
ridgeback, som rasen heter, är en afrikansk
jakthund döpt efter Cecil Rhodes, som
grundade de brittiska kolonierna i södra Afrika.

»Vi kunde bara inte se på hur min morfars livsverk förföll«
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hundar. Deras berättelse om detta ena
stående byggnadsverk, mitt i Afrika, är både
dramatisk och fascinerande.
Mannen bakom Shiwa var sir Stewart
Gore-Browne, en engelsk aristokrat född i
slutet av 1800-talet. År 1911 tog han jobb
vid Engelsk-Belgiska gränskommissionen
och begav sig till Nordrhodesia för att staka
ut gränsen mot Belgiska Kongo.
När British South Africa Company sedan
sålde land till vita nybyggare såg han sin
chans. Under sin tid vid gränsen hade han
jobbat med folk från bembastammen och
han reste till deras land för att hitta mark.
När han såg sjön Ishiba Ng’andu förstod
han att han hittat rätt. Det mjukt kuperade
landskapet med vacker vegetation längs den
stora sjöns stränder är verkligen betagande.
Och bara namnet i sig var lockande: Ishiba
Ng’andu, som betyder ”Den kungliga kro
kodilens sjö”.
– Bembafolket som bodde vid sjön valde
platsen för att de funnit en död krokodil där,
vilket var ett lyckotecken, berättar Jo.
Den döda krokodilen visade sig dock ha

1900-talspalats på
3 000 kvadratmeter
här bor: Sedan 2001 Jo och Charles
Harvey. Paret har en son, Tom, och en
dotter, Emma. Familjen har flera hundar
av rasen rhodesian ridgeback.
HUSET: Manor House Shiwa Ng’andu
ligger i norra Zambia och byggdes av sir
Stewart Gore-Browne mellan åren 1925
och 1940. Boytan är 3 000 kvm fördelat
på 35 rum. 10 000 hektar mark ingår.
VERKSAMHET: Kött- och äggproduktion.
På gården finns 700 köttdjur och 16 000
värphöns. Här arrangeras storviltsjakter
och andra aktiviteter för övernattande
turister. www.shiwangandu.com
kuriosa: Christina Lamb har skrivit en
bok om husets historia, The Africa House.

Familjen adlades 1725,
årtalet står inristat på
portalen. De vackra bronserna kommer från Benin.

© C & J Harvey

z amb ia s huvudstad Lusaka är bara början.
Nu väntar två dagars körning längs skum
piga vägar norrut mot Tanzania. Målet är
en av Afrikas mest otillgängliga – och vack
raste – platser.
Vägen går längs Great Northern Road.
Dammiga små byar av lerhyddor, övergivna
utposter och brinnande skogar passerar för
bi. Det är i slutet på torrsäsongen och innan
regnen kommer bränns undervegetationen
till näring för växter och djur.
Det tar två hela dagar att komma fram
till den efterlängtade destinationen: Manor
House Shiwa Ng’andu.
Grindarna till öppnas och en storslagen
skog av eukalyptus och akacior breder ut
sig. Efter några kilometer glesnar det mellan
träden när små engelska stugor börjar kanta
vägen. Snart tornar en stor portbyggnad upp
sig. Det skymmer, resterna av eftermiddags
värmen hänger ännu dallrande kvar i luften
och cikadorna spelar, och högst upp på en
kulle ligger det stora engelska huset.
På gårdsplanen möter gårdens ägare – Jo
och Charles Harvey – upp med familjens

Den mäktiga bordsuppsättningen
i silver kommer från sir Stewarts
farfar som var guvernör över
Nya Zeeland och Tasmanien.

Sir Stewart tillsammans med Kenneth
Kaunda, Zambias förste president.
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Eftermiddagsljuset strömmar in genom de franska dörrarna i vardagsrummet.
Den gröna läderfåtöljen var sir Stewarts favorit. Här satt han ofta.

Mycket står orört sedan
sir Stewarts tid. Överallt
påminns besökarna om
den engelske aristo
kraten som levde här.

Såväl det engelska
1700-talsbordet som
mässingsljusstaken
kom hit från Europa
på 1930-talet.

»När sir Stewart dog 1967 fick han som första
och enda vita man i Afrika en statsbegravning«

Det trebenta
avställningsbordet är från
1600-talet.

att besöka shiwa ng’andu

Den engelska
bronsskulpturen
är en gåva från en
gäst på 1940-talet.
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Shiwa Ng’andu är
beläget cirka 80 mil norr
om Lusaka. Övernattning
kostar cirka 2 000 kronor per
natt per person, då ingår
helpension och aktiviteter.
så reser du hit
Det går dagliga flygningar till Lusaka, Zambias
huvudstad, med byten i
Amsterdam och Nairobi,

med KLM, cirka 10 000
kronor tur och retur. Från
Lusaka åker man antingen
privatplan till Shiwa som
har egen landningsbana
eller hyr bil med chaufför.
www.klm.com
researrangörer
Tour Africa är specialiserat
på resor till Afrika.
go d s & g å r d a r 2.2 012
www.tourafrica.se

många högst levande kompisar. Det sägs
att männen i byarna längs sjön i slutet av
1800-talet bestämde sig för att en gång för
alla utrota krokodilerna som satte skräck i
byborna. I gryningen gav sig hundra män
ut på sjön. När skymningen föll kom bara
en tillbaka.
– Det finns krokodiler i sjön nu också,
säger Charles och slår sig ner vid middags
bordet i den stora matsalen.
Ljusen tindrar och bordet dignar av mat
tillagad av råvaror från köksträdgården. Till
huvudrätt bjuds det på viltkött.
– Det händer tyvärr att en krokodil tar en
bybo någon gång, och vi har faktiskt förlorat
många fina jakthundar. Det hände för övrigt
även den kände upptäcktsresanden David
Livingstone, som förlorade sin hund till en
krokodil när han passerade här på 1870-talet
på sin jakt efter Nilens källa, säger Charles.
Att bo så här innebär svårigheter, men
förstås även glädjeämnen. Jo berättar att
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gården är helt självförsörjande när det gäller
mat och att hon mest lagar engelska rätter,
om än med afrikanska råvaror.
Det känns smått overkligt att sitta vid
middagsbordet och äta en fantastisk engelsk
trerättersmiddag på finaste Meissenporslin.
Här mitt ute i ingenstans, med hundratals
kilometer till närmaste större samhälle.
Ännu mer overkligt må det ha känts på
sir Stewarts tid. Han bestämde sig för att
göra Shiwa till ett feodalt gods med skolor,
kyrka, samhälle och – som kronan på verket
– en ståtlig herrgård passande en man i hans
ställning.
Med hundratals lårar fyllda med allt från
portvin till förgyllda speglar och porslin
kom han till slutstationen i Ndola vid grän
sen till Belgiska Kongo. Därifrån var det 64
mil av paddling längs Chambeshifloden,
och vandring genom träsk och djungel
innan han 21 dagar senare var framme vid
platsen för sitt framtida hem.

Närmare tusen bybor sattes i arbete med
att röja skog, plantera grödor, rensa för vägar
och inte minst bränna tegel till husen – 18
miljoner stenar brändes på plats. Det bygg
des hus till de anställda, skolor, kyrka, sjuk
hus, mejeri och slakteri. Och så sir Stewarts
hus, som byggdes till i många omgångar
med torn, innergårdar, kapell och gästrum
i långa rader.
– Det är ett enormt projekt att hålla all
ting i gång, säger Jo och berättar om de
ständiga renoveringsarbetena på det 3 000
kvadratmeter stora huset, hundratals uthus
och de stora ägorna.
Ingenting blir heller enklare av att de
bara har el några timmar på kvällen via en
generator.
– Men snart ska de dra fram el till Shiwa.
Det kommer att förändra livet här – nu stry
ker vi med koluppvärmda strykjärn, kokar
varmvatten till duscharna och diskar allt för
hand, säger Jo.
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Matsalen var det första
rum som byggdes i huset.
I hörnskåpet trängs europeiskt porslin och silver.

Festmiddagar
serveras på
handmålat
Meissenporslin.

Bella trivs uppe
på den gamla
muren, här kan
hon hålla uppsikt
över vad som
sker på gården …

Det gedigna matbordet
med tillhörande stolar
tillverkades av lokala
hantverkare enligt
engelsk förlaga.
Över 18 miljoner tegelstenar
gick åt när huset byggdes.
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Sir Stewart ägnade hela sitt liv åt att för
verkliga sin dröm, men det krävde hårt ar
bete. Det mesta tillverkades och produce
rades på egendomen, allt från dörrhandtag
till ost.
Ett av de största problemen var att få går
den att gå runt ekonomiskt. Jorden visade
sig vara för sur för att odla vanliga grödor på
och skogen gav för dålig avkastning. Under
några år i mitten av 1900-talet bestod för
sörjningen i att framställa eteriska oljor från
citrusfrukt och rosor, men det gick i stöpet
när efterfrågan sjönk och alla odlingar an
greps av mjöldagg.
I dag försörjer sig Jo och Charlie på kött
djur och äggproduktion. De tar också emot
betalande gäster och ordnar storviltsjakter,
fisketurer och fågelskådning.
– Jag älskar att leva så här nära naturen.
Vi är båda mycket ute och arbetar, med allt
från köttproduktionen till att hålla ordning
på viltstammen, säger Charles.
Sir Stewart var i många avseenden en
mycket speciell man. Samtidigt som han
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I trädgården blandas
europeiska växter
med inhemska,
som denna stor
bladiga palm.
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Klostergången runt innergården
sammanbinder husets sällskapsdel
med gästrummen. Det trattformade
föremålet i bakgrunden är en
maskin som förr användes för att
utvinna eteriska oljor ur citroner.

Sir Stewart var ingen
religiös man men ansåg
ändå att ett hus av Shiwas
storlek behövde ett kapell.
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Jakarandaträden med sina
blålila blommor på bar kvist
har precis slagit ut och
bildar en fin fond bakom en
av de många små byggnader
som finns på ägorna.

Två vilda pärlhöns
har gjort sig hemmastadda på gården.
I bakgrunden skymtar
allén av eukalyptusträd som är över
80 meter höga.
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inte hade några problem med att fysiskt
bestraffa sina anställda var han en av för
grundsgestalterna i den zambiska frihets
rörelsen och propagerade för svartas lika
rösträtt.
När han dog 1967 fick han som första,
och fortfarande enda, vita man i Afrika en
statsbegravning. Nu vilar hans stoft högt
uppe på en kulle med vidunderlig utsikt
över sjön.
Efter sir Stewarts bortgång togs gården
ett tag över av hans dotter Lorna och hennes
man, John Harvey, men från 1991 och till
början av 2000-talet stod gården tom och
höll på att förfalla.
Då löste sonen Charles ut sina tre syskon
och flyttade in på godset med sin familj. Nu
håller de sakta men säkert att renovera upp
gården till sin forna prakt.
– Vi kunde bara inte se på hur min mor
fars livsverk förföll, vi var tvungna att göra
något, säger Charles.
Och det är det många som är tacksamma
för – det här en en kulturskatt av det mer
annorlunda slaget. (
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i vårt grannskap
värt att besöka:
Några kilometer från
Shiwa driver Charles
bror Kapishya Hot
Springs Lodge. Här
kan man även bada
i varma källor.
shiwasafaris.com
ÄT GOTT på:
Mapontela Guestgo dhouse
s & g å ri dSerenje.
a r 2.2 012
Här

äter man bra traditionell mat, till exempel
Nshima, som görs av
majsmjöl och är Zambias nationalrätt.
Handla här:
I Lusaka finns flera
marknader med lokalt
hantverk och strå
hattar av god kvalitet.
zambiatourism.com

»El kommer att förenkla livet här – nu
stryker vi med koluppvärmda strykjärn
och kokar varmvatten till duscharna«
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