e l l e R E I SE

Mafia er en del av Tanzania.
I motsetning til naboøya Zanzibar
styres Mafia direkte fra fastlandet.

Sydhavsparadiset

Mafiaøya i Det indiske hav er langt fra så
skummel som navnet kan tilsi. Tvert imot er øya
et hemmelig og urørt paradis.
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est sikkerhetsbeltene! Nødutgang her og bak der. Noen spørsmål? Kapteinen sveiper blikket raskt over passasjerene i det lille Cessna-flyet.
– Nei vel, da flyr vi, smiler han, setter på seg headsettet og svinger tolvseteren ut på rullebanen. Han trykker og skrur litt på instrumentpanelet,
utveksler noen ord med tårnet, og så: bånn gass.
Flyet vingler bortover og straks er vi i lufta, stigende som en humle. En mer
Out of Africa-følelse skal du lete lenger etter. Fra Dar es Salaam, hovedstaden i
Tanzania, settes kursen nå i retning Det indiske hav, mot den lille øya Mafia.
50 kilometer lang, 15 kilometer bred. Her er det ingen internasjonal flyplass,
ingen ferjeforbindelse, og – bortsett fra en smal flystripe – ingen asfalterte veier.
Bare sand og rød jord. Inntil nylig var øygruppa Mafia så å si utilgjengelig, men
med opptil fire småflyturer om dagen, og stadig flere overnattingsmuligheter, er
paradiset innen rekkevidde. Hvite strender, svaiende palmer, krystallblått hav.

ELLE 164

e l l e R E I SE

Sommeren er en fin tid
å dra til denne delen av
Afrika. Unngå den verste
regntiden fra mars til mai.

Det finnes en del
overnattingssteder,
de fleste med høy standard og priset deretter.
Mange av hotellene
legger stor vekt på økologisk drift.
Butiama Beach ligger
på vestsiden med lang,
deilig strand. Store
bungalower rett på
stranden, basseng og et
italiensk-tanzaniansk
kjøkken. Fra kr 900
per natt (halvpensjon).
butiamabeach.com
På Choleøya kan du
sove i trærne på luksusresorten Chole Mjini
Lodge. Fra kr 1.200
per natt (helpensjon).
cholemjini.com
Det finnes foreløpig få
rimelige gjestehus, men
Meremeta Lodge er
et godt alternativ for kr
200 per natt. Gjestehuset ligger utenfor
marineparken, ti
minutters sykkeltur fra
stranden. meremetalodge.com
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På Mafia lever de
fleste av fiske.

Kanskje møter du
slike skapninger i
korallene.

Maten på Mafia består
for det meste av fersk
fisk og skalldyr, og mye
deilig frukt. Enkel kost
ellers, gjerne med en
italiensk vri.

Flyplassen er
omtrent på
størrelse med
stua di.

Det er lett å få
seg nye venner!

Flystripa er eneste
asfalten på øya.

Valutaen på øya er tanzanianske shilling (TZH). 1000 TZH
= ca 3,50 NOK.

Det finnes ikke minibanker
på Mafia, så ta med nok
kontanter. På enkelte hoteller
kan du betale med kort, men
sjekk på forhånd. Amerikanske
dollar er også gangbar valuta.

Navnet Mafia stammer enten fra arabiske morfiyeh, som betyr gruppe, eller
fra mahali pa afya på swahili, som kan oversettes med et helsebringende bosted.

Stille, deilige dager. Mafias virkelige trekkplaster ligger imidlertid under vann. Kysten rundt den sørlige delen av øya har
et av verdens mest spektakulære korallrev. En godtepose for
dykkere. Og for eventyrere. For farvannet huser også hvalhaien, verdens største fisk. Opptil 18 meter lang og 15 tonn tung,
men verken farlig eller fryktinngytende. Tvert imot er den bare
vennlig og kul.
Vi suser gjennom små bomullsdottskyer. Under oss kommer
endelig Mafia til syne, som en irrgrønn, frodig diamant. Piloten finner rullebanen mellom palmer og noen spredte hustak,
og snart er vi nede. Passasjerene henter ut bagasjen sin som om
det var en buss vi kjørte, og utenfor ankomsthallen, som er et

rom på størrelse med stua mi hjemme, venter sjåførene fra Mafias hoteller på sine nyankomne gjester.
Passasjerene forsvinner i hver sin bil, av gårde til Mafias lekre resorter. Selv har jeg valgt et enkelt gjestehus, Meremeta
Lodge, kjent for nydelig mat og enda bedre service. Det er Meremeta selv som plukker meg opp på flyplassen. Han skulle så
gjerne vist meg rundt, men har det litt travelt i dag, forklarer
han, før han setter foten på gasspedalen og tilbakelegger den
lille hovedstaden Kilindoni i en diger støvsky.
– Mafia er relativt ubebodd, forsetter han, mens vi suser av
sted på de røde grusveiene.
– Her bor kun 40.000 mennesker, og de fleste lever av fiske ►
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De fleste har nok mest utbytte av
å kombinere oppholdet med en
tur til Zanzibar eller fastlandet
(safari og/eller Kilimanjaro).

Det er ikke noe uteliv

i form av barer og
klubber på Mafia.

tatt av britiske tropper i 1915 og handelen langs swahilikysten
og jordbruk. Kokosnøtter, mango, papaya, ramser han opp og
sakte, men sikkert ebbet ut. I dag er den lille øya Chole et samkaster et blikk ut på plantasjene vi passerer.
funn med tusen innbyggere. Vi slentrer gjennom bananplanSå bråbremser han utenfor det lille, rosa gjestehuset sitt.
tasjer og velfriserte gårdstun, der høner og kyllinger springer
Kokken og resepsjonisten tar meg imot med åpne armer og byr
glade og frie omkring. Mohammed er på hils med alle.
på en fersk kokosnøtt med sugerør i. Liker jeg fisk og sjømat?
– Jambo! Hei, hvordan går det? Jo takk, bare bra! Lenge siden
spør kokken, og passer det med middag halv åtte? Støvskyen
sist. Hvordan er helsa? Alt bra med familien?
legger seg etter Meremeta. De eneste lydene er
Og sånn går praten, under store baobabtrær,
noen trøtte kuer som rauter, en hane som galer
Dykking og snorkling
i maisåkeren, på markedet og utenfor moskeen.
og fugler som kvitrer. Så deilig!
er de store aktivitetene på
Vi passerer skolen og sykehuset, og kommer
Jeg kan kjenne skuldrene senke seg. Fram
Mafia. Som marinereserforbi et gammelt indisk tempel som trærne er
med boka, og hvorfor ikke bestille en kald øl,
vat tilbyr Mafia fantastisi ferd med å sluke med sine røtter. Her møter
først som sist? Etter hvert forsvinner sola ned
ke undervannsopplevelser
vi britiske Anne de Villiers. Hun eier luksusbak palmene. Mørket lukker seg om Mafia.
med sitt krystallklare
resorten Chole Mjini, som ligger godt beskytLike etter glitrer galaksene høyt der oppe, akvann. Alle hoteller ordner
tet i mangroveskogen og det tette buskaset. De
kompagnert av stillhet og sikadesang. Halv åtte
med snorkleturer. Du kan
romslige bungalowene henger høyt oppe i baopresis er middagen klar. Bordet er dekket med
også ta PADI-kurs her hvis
babtrærne.
dobbelt bestikk, vinglass – og en diger skjøteleddu ønsker det: bigbluma– Vi ønsket å skape et sted som var annerlening. Før jeg rekker å spørre, svitsjes en generafia.com. Hvalhaisesongen
des – med luksus og komfort, men uten aircontor på bak i hagen, og folk plugger i sine iPhones
er fra november til mars.
dition og TV, forklarer Anne.
og iPads. Her skal vi virkelig få ladet batteriene
– Dessuten, forholdene er enkle her. Uten
– i dobbel forstand.
vann og strøm må vi utnytte naturressursene. Høyden gir
Dagen etter insisterer resepsjonisten Mohammed på å vise
innpass for vinden – og en fantastisk utsikt. Men hovedmotimeg rundt på den lille øya Chole, hans hjemsted og Mafias
vasjonen vår er å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Gjennom
første hovedstad. Noen minutter i en dhow, den tradisjonelle
hotelldriften har vi kunnet etablerte både skole, sykehus og et
fiskebåten, og vi er over det smale sundet. På ferjeleiet ligger revoksenopplæringssenter med fokus på IT og engelsk, forteller
stene av kolonitid; den store tyske tollstasjonen, og vegg i vegg
hun fornøyd.
et fengsel i ruiner der to påfugler sprader rundt. Mafia var senVi vandrer videre til båtbyggerne, som sies å være de beste i
tral i den tidligere handelen mellom folk fra Det fjerne østen og
hele Øst-Afrika. Her snekres dhowene fullstendig etter gamleØst-Afrika.
måten – med nedarvet kunnskap og håndsmidde spikre. Uten
– Her på Chole kontrollerte de blant annet handelen fra sølvtegninger og elektroniske verktøy. Treverket hulles med håndgruvene i Zimbabwe, forteller Mohammed.
drill, planker bøyes til med oppvarming og muskelkraft.
På slutten av 1800-tallet kom tyskerne. De kjøpte øya av sul– Dette er det ingen som lærer på skolen. Båtbyggekunsten ►
tanen av Oman og inndrev skatter og avgifter fram til Mafia ble
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Stå opp tidlig og få med deg
soloppgangen. Du vil ikke angre.

For å komme til Mafia

flyr du fra Oslo til Dar es
Salaam (fra kr 5.000 t/r).
Derfra flyr du med Coastal
Airways eller Tropical Air
til Mafia (fra kr 1.200).
Turen tar 30 minutter.
Toppafrika.no, dittafrika.
no, og uhuru.no er norske
operatører som tilbyr
Mafia som reisemål, mens
afriroots.co.tz er en lokal
operatør som har spesialisert seg på økoturisme
og et Tanzania utenom de
opptråkkede løypene.

Store deler av Mafia er et
maritimt naturreservat.
Flotte dykkeforhold!

Nyt vakre strender,
stille dager og god mat.
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har vi lært av våre fedre, som igjen har lært av sine
fedre. Slik er håndverket blitt videreformidlet i århundrer, smiler en av båtbyggerne stolt.
Jeg runder av ferien på Butiama Beach Resort på
vestsiden, der strendene sies å være lengst, hvitest
og vakrest. Og der hvalhaien, verdens største fisk,
holder til.
En tidlig morgen suser en spent gjeng av sted ut på
havet. Foran på baugen står en hvalhaispotter, herr
Moussa. Han gir ingen garantier, men sjansene er store.
– Det er sesong nå, dette er den tiden på året da
hvalhaien kommer til overflaten for å spise plankton,
forklarer Moussa.
Det er likevel først etter et par timer og akkurat idet
vi begynner å bli litt utålmodige, at Moussa endelig
ser en stor skygge i vannet. Og en haifinne! Et fryktfremkallende bilde, men likevel føles det helt naturlig
å hoppe uti. Omkranset av småfisk og med et digert
smil om munnen, kommer den mot oss. Helt kul.
Den store kroppen danser fra side til side. Fredfull
svever den forbi, så tett på at jeg må bakke tilbake for
å unngå sammenstøt. Fisken tar en sving og seiler av
sted under oss. Nå må vi sette opp tempoet for å holde
tritt. Til slutt bestemmer den seg for at leken er over
og forsvinner ned i dypet.
Tross mangel på uteliv og begrenset med aktiviteter, er det ikke vanskelig å få dagene til å gå på Mafia.
De fylles med stillhet. Med smil og gjestfrihet. Og
ikke minst med eventyr! ●

