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reise

Deilige

dager på
Mafia

Utenfor kysten av Tanzania, omsluttet av hvite
strender og krystallklart vann, ligger paradisøya Mafia.
Fortsatt uberørt av turismen.
Tekst: Mona Myran Foto: Mona Myran, Opaz Michael, Maris van Vuuren, Lars Bak

J

eg blir hentet i en firehjulstrekker og skjønner
raskt hvorfor. Turen fra
flyplassen går på grus- og
sandveier gjennom små
landsbyer og tett buskas. Hjulene borer
seg ned i groper og spinner i den løse
sanden. Stedvis er det strødd med tørket
kokosskall for å gi veigrep.
– Bortsett fra flystripa er det ingen asfalterte veier her på Mafia, sier sjåføren,
for å forklare forholdene. Vi er kun 50
000 mennesker, fortsetter han, mye ubebodd land og dyrket mark. De fleste lever av jordbruk: Kokos, mango, papaya,
i tillegg til fiske selvfølgelig. Så svinger
han inn på en velfrisert gårdsplass som
åpenbarer seg i bushen. Butiama Beach
Resort. Smil og en velkomstdrink i
hånden. Og store, deilige bungalower – i
akkurat passe avstand fra strandkanten.
Jo da, her skal jeg nok klare å finne meg
til rette de neste dagene.

Økoturisme
I 1995, med støtte fra WWF, ble kysten
rundt den sørlige delen av Mafia erklært

maritimt naturreservat. Dette for å verne
om et av verdens mest spektakulære
korallrev og undervannsflora, men også
for å hindre masseturismens inntog.
– Og det virker, bekrefter Maura, den
italienske vertinnen og daglig leder på
Butiama Beach. De siste årene er det
blitt flere overnattingssteder, og vi har
opptil fire småfly om dagen, men det er
fortsatt ingen ferjeforbindelse, minibank
eller supermarked hvor du får kjøpt
solkrem og sjampo og andre typiske
turistting, smiler hun.
Mafia er altså ikke for den som
ønsker uteliv og shopping. Tvert imot.
Hit reiser du hvis du er nysgjerrig på
det uoppdagede. Det eksotiske. Hvis du
ønsker stille dager, tid og enkel luksus.
De fleste overnattingsstedene holder høy
standard, men legger samtidig stor vekt
på økologisk drift, som bruk av lokale
matvarer og lokal arbeidskraft.

Undervannsparadis
Postkortidyllisk overflate til tross, er det
imidlertid under vann du finner Mafias
store attraksjon. Den marine nasjonalKamille
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En nysgjerrig,
liten krabat!
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Vannet er så klart og blått
og fristende at jeg bare må
stikke føttene nedi.
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parken. Flere hundre arter fisk, i alle
regnbuens farger og fasonger, havskilpadder og delfiner, knølhval og leopardål, små sjøhester og digre hummer
er bare noe av det som venter dykkeren.
I tillegg huser farvannet hvalhaien, verdens største fisk. Men fryktinngytende
navn og størrelse til tross, er den helt
ufarlig.
De beste dykkeforholdene er i Cholebukta på østsiden av øya. Jeg tar turen
til Big Blu Dive Center. Men først lunsj.
Sprellfersk kalamari freser på grillen. På
nabobordet hører jeg det går i dansk.
– Vi landet i Dar es Salaam i dag
tidlig, forklarer Gregers, uten en konkret
plan på hva vi skulle gjøre. Med seg har
han sin kone og snart voksne datter. Vi
så en reklameplakat for Mafia, og vips,
nå er vi her, ler han.
– Vi reiser alltid slik, skyter kona inn,
vi liker den friheten det gir. Nå skal vi
bare få i oss mat, så er det ut og dykke.
Det bærer av sted ut på havet. Vannet
er så klart og blått og fristende at jeg
bare må stikke føttene nedi. Spenningen
kribler i kroppen da vi inntar ripa. Og
sannelig! Rett under overflaten venter
bokstavlig talt et hav av fisk, farger,
striper og prikker. Omsluttet av bobler
og kun lyden av vår egen pust svever
vi vektløse rundt, forbi en stim med
rødt der, gjennom en klase gult her.

Klovnfisk, løvefisk - og en rokke! For
en fredfull, fargerik og gjestfri verden å
besøke!

God morgen, Mafia!
Tidlig neste morgen, mens nattmørket
fortsatt ligger tett, lister jeg meg ut.
Lydløse skritt ned mot stranden. Vil ikke
vekke Mafia – eller ødelegge den skjøre
magien som oppstår idet natt forvandles til dag. Jeg setter meg ned i den
myke, nå litt kjølige sanden og venter.
Eneste antydning til at dagen skal gry, er
intensiteten i fuglekvitringen som stiger
fra alle hold. I øst murrer det under
horisonten. Og så, som ved et trylleslag
rakner den mørke himmelen i alle hjørner. Dypblå og glødende fersken. Båtene
som dupper på vannet trer frem som
dekorative silhuetter, før solen kaster sitt
intense lys over verden.
En enslig fisker har i mellomtiden
seilt inn med nattens fangst. Han drar
den lille dhowen sin, den tradisjonelle
fiskebåten, opp på stranden og lesser
småfisk over i en diger bøtte. Jeg griper
kameraet, men får meg ikke til å knipse,
føles ikke riktig. I stedet spør jeg hvor
lenge han har vært ute. Men det er ikke
før jeg nevner at farfar var fisker og
seilte på havet i kulde og vind, at samtalen er på gli.
– I Norge dyrker vi fisk, fortsetter

REISEFAKTA

Hvor: Tanzania (hovedstad Dar es
Salaam). Mafia tilhører samme øygruppe
som Zanzibar, men i motsetning til Zanzibar styres Mafia direkte fra fastlandet.
Navnet: Mafia stammer fra swahili

mahali pa afya, som kan oversettes med
et helsebringende bosted.

Valuta: Tanzanianske shilling (TZH) 1000 TZH =
ca 3,50 NOK. Ingen minibanker på Mafia, ta derfor
med deg nok kontanter. Amerikanske dollar er
gangbar valuta. På enkelte hoteller kan du betale
med kort, men lurt å sjekke ut dette på forhånd.

Slik kommer du dit: Oslo - Dar es Salaam

med KLM, Turkish Airlines, Kenya Airways, Ethiopian Airlines eller Qatar Airways fra kr 5000 t/r. Se
momondo.no for ruter og priser. Fra Dar es Salaam
til Mafia flyr du Coastal Airways, coastal.cc eller
Tropical Air, tropicalair.co.tz. Turen tar 30 minutter
fra Dar og en time fra Zanzibar. Pris fra 1200 NOK.

Aktiviteter: Det er dykking og snorkling som

er de store aktivitetene på Mafia. Utover dette kan
du nyte vakre strender, stille dager og god mat.

De fleste har nok mest utbytte av å kombinere
oppholdet med Zanzibar eller fastlandet (safari
og/eller Kilimanjaro).
Det er intet uteliv på Mafia, i hvert fall ikke i form
av barer og klubber. Sundowner og middag inntas
på hotellet der man bor.

Snorkling og dykking: Krystallklart

vann. Som marinereservat tilbyr Mafia fantastiske
undervannsopplevelser. Passer for både nybegynnere og viderekomne. Alle hoteller ordner med
snorkleturer. Du kan også ta PADI-kurs her hvis du
ønsker det: bigblumafia.com. Hvalhaisesong er fra
november til mars.

Sesong: Hele året bortsett fra mars til mai/juni,
da er det regntid og mange hoteller holder stengt.
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Fisken tar en sving og
seiler avsted under oss, før
den forsvinner ned i dypet.

Overnatting: Det finnes en del
overnattingssteder, de fleste med høy
standard og priset deretter. De fleste hotellene legger dessuten stor vekt på økologisk drift. Stort sett halvpensjon og stort
sett sprellfersk sjømat og fisk. Butiama
Beach ligger på vestsiden med lang, deilig
strand. Store bungalower rett på stranden,
basseng og et italiensk-tanzaniansk kjøkken. Fra kroner 900 natten (halvpensjon):
butiamabeach.com. På Choleøya kan du
sove i trærne på luksusresorten Chole
Mjini Lodge. Fra kroner 1200 per person
natten (helpensjon). Foreløpig få rimelige
gjestehus, men Meremeta Lodge, meremetalodge.com er et godt alternativ. 200
kroner natten. Gjestehuset ligger utenfor
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marineparken, ti minutters sykkeltur fra
stranden.

Reisearrangører: dittafrika.no,
toppafrika.no og uhuru.no er norske operatører som tilbyr Mafia, mens afriroots.
co.tz er en lokal operatør som har spesialisert seg på økoturisme og et Tanzania
utenom de opptråkkede løypene.
Helse: For informasjon om vaksiner
og malariatabletter kontakt din lege eller
lokale vaksinekontor: reiseklinikken.no
Mat: For det meste fersk fisk og skalldyr.
Mye deilig frukt, ellers enkel kost, og ofte
med en italiensk vri.
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jeg, men mesteparten skippes til Kina
der den renses og pakkes, før den sendes
tilbake og havner i frysedisken. Fiskeren
rister på hodet og ler. Så står vi og ser på
havet en stund før vi går til hvert vårt.

Møte med verdens største fisk
Endelig er høydepunktet kommet.
Hvalhai-jakt. Vi en spent gjeng som suser ut i en liten speedbåt. Alene foran på
baugen står Moussa, hvalhaispotteren.
Han holder et godt tak i tauet. På hodet
en kaps som beskytter mot den nådeløse
sola. Vi humper av sted. Sjøsprøyten
står. Båten stuper opp og ned i bølgene.
Moussa speider. Ved siden av meg sitter
Alice Jacobs fra Sveits. 61 år og en skikkelig globetrotter som har vært verden
rundt flere ganger. Nå er hun på Mafia
på hvalhaiekspedisjon.
– Før trodde man at den migrerte,
nå vet vi at den lever her, forteller hun.
Store deler av året svømmer den på
dypet, skjult for mennesker, men når
vinden snur og planktonet flyter opp
til overflaten, følger den etter. De er så

vakre, ler hun. Jo flere jeg møter, jo mer
hekta blir jeg.
Så peker Moussa endelig. Der ja, en
stor mørk skygge. Og en haifinne! På
med finner og maske.
– Den kommer mot oss, jubler Alice,
og før jeg har fått sukk for meg er hun
uti, krålende ved siden av den enorme
fisken. Vi andre følger raskt etter. Omkranset av småfisk og med et digert smil
om munnen, kommer den mot oss. Den
store kroppen danser fra side til side.
Fredfull svever den forbi, så tett på at
jeg må bakke fra for å unngå sammenstøt. Helt kul. Helt konge. Fisken tar en
sving og seiler avsted under oss, før den
forsvinner ned i dypet.
Fortsatt i en slags transe og fullstendig rusa på dagens møte, svever jeg
ned i baren for en sundowner. Gjestene
skåler og utveksler historier, sola stuper
i havet og farger himmelen blodrød.
Mørket siger inn og lukker seg om Mafia. Snart glitrer galaksene. En deilig dag
i paradis går mot slutten.
e-post: kamille@egmont.com
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