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AKTIV KENYA

Sal opp, grip tømmene og bli med
på ridetur på tvers av et av Kenyas
storslåtte viltreservater.
TEKST OG FOTO: RICHARD POWELL

D

et er som Edens hage, sier guiden vår. - Bare
vakkert.
Og vi drar opp tøylene for å beundre det enorme landskapet i stille ærbødighet, spekket som
det er med alle de ville dyrene vi hadde håpet å
se.
Ute i det frodige, summende panoramaet
flokker bøfler rundt impalaer, ørner svever over
gnuer, elefanter går løs på frukttrær og løver
venter tålmodig i det høye savannegresset mens de bestemmer
seg for hvem de skal spise til middag.
EN TØFF START. Å komme hit er ikke lett. Det tar dagevis

SAFARI PÅ

HESTERYGGEN
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LISTER OSS SÅ STILT PÅ HOV: Hvor nær en
løve kan man ri uten å bli middagsmat? Det
ønsker du ikke å finne ut. Men svaret er i alle
fall ganske nær.

med hard riding å skaffe seg billett til showet.
Reisen starter i hovedstaden, Nairobi, hvor vi stamper i trafikkork til innenriksflyplassen og en 12 seters Cessna som tar
oss sørvest over Loita-slettene, over Kikuyu-høylandet og forbi
den vulkanbesatte Riftdalen.
En time senere dumper vi ned på en jordstripe som både
er inngangsport til reservatet og en sosial hotspot for masaikrigere. Siden vi heretter hverken vil ha telefonsignaler eller
elektrisitet, er den også et nåløye som få Rike verden-svakheter
kan passere.
Herfra rister en Land Rover oss langs røde jordveier til en
campplass i en akasielund. Dette var den første av i alt tre
slike steder. Og kryssingene mellom dem, opptil seks timer på
hesteryggen hver dag, vil kreve hver tomme av rideferdigheter
vi har.

SMYGE INNPÅ LØVER. Vi har knapt tid til en kald keny-

ansk Tusker-øl før vi setter ut på vår første ridetur, mens sola
henger lavt nok til å lokke dyrelivet ut til matfatet. Guidene
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▲ SLØVE AT FIRST SIGHT:
Selv om løvene så oss, ville
de tydeligvis ikke angripe en
hest og rytter.

► SAVANNENS KJEMPE:
Elefanter er også et mektig syn
som du sent glemmer.

benytter på sin side turen til diskret å
bedømme rideferdighetene våre og vurdere
hvor nær oss de må holde seg, og hvorvidt
hesten vi har fått, er rett for oss.
Guidene er en internasjonal gjeng: En
australsk polospiller fra Dubai, en britisk
safariguide fra Botswana, en halvt argentinsk, halvt østerriksk kar som allerede i 33
års alder er på god vei til å få gullklokka, og
en student og jeger fra England. Gjestene er
fra Storbritannia, USA, Tyskland, Italia og
Australia.
Hestene er abyssinske, fullblods og

halvblods, avlet frem på gården til eieren
og bragt inn i reservatet. Min var en perfekt
dressert, polospillende vallak med navnet
Blondie, med litt bling fra den lyst gule
manen og gylne flekker. Etter en halv time
sammen visste vi at vi kom til å få det fint i
lag.
Å være trygg på hesten din kunne bli det
aller viktigste på dette eventyret. Den neste
uken skulle vi smyge oss, dag for dag, stadig
nærmere løveflokker, stå ansikt til ansikt
med elefanter og drive vekk temperamentsfulle bisoner – alle sammen kapable til å

«Min var en perfekt dressert, polospillende vallak med
navnet Blondie, med litt bling fra den gule manen»
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▲ SKAL VI TRAVE SAMMEN? Denne gruppen sjiraffer lot
oss komme svært nær før de høye dyrene la på sprang.

løpe fortere enn oss hvis de ville.
EPISKE RIDETURER. Hver andre eller
tredje dag blir leiren pakket sammen og
flyttet med bil. Lerretstelt til måltider, dusj,
toalett og til å sove i, det ligner et velordnet
kollektiv når de er satt opp i hver av de tre
fantastiske oasene.
Flyttedagene innebærer også en episk
ridetur til neste plass, opptil fem mil fra den
forrige. Vi rir over utfordrende terreng, i
galopp over sletter kopparret av jordsvinhull og steiner, og i trav gjennom steinete
bekkeleier.
Hele veien er dyrehuler en fare. Men hvis
du er så heldig at rytteren foran deg får øye
på en gjennom støvskyen, unngår den og

◄ GROWL: Uansett hvor mange ganger du ser ▲ VELKOMMEN: Serviceinnstilte ansatte som
dem: Løver er fantastiske – og litt skremmende. disse masaiene sørget for å gi turen et snev av
ekstravaganse.
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ETIOPIA
SOMALIA
► SLETTELAND: De vertikale sjiraffhalsene stikker seg klart ut i det
ellers så horisontale slettelandskapet.

KENYA
Masai
Mara

▼ PIKNIKK I DET GRØNNE: Maten smaker aller best i åpent landskap!

Nairobi

TANZANIA

Fakta Masai Mara
Hovedstad: Nairobi (1,5 mill innbyggere)
Befolkning: 40 millioner
Språk: Engelsk og swahili, men også
lokale dialekter.
Visum: Det kan anskaffes på flyplassen
eller ved grenseovergangene, og koster
50 dollar (må vanligvis betales med cash).

► LUKSUS: Sosian Lodge var definitivt
stilfull, om enn sedat sammenlignet med
dagene på hesteryggen.

roper «Hull!» i tide, kan du unngå å ramle
nedi.
Arrangøren oppfordrer gjestene til å ha
reiseforsikringen i orden, men de har også
en egen samt medlemskap i organisasjonen
Flying Doctors.
Like fullt er det mye som kan gå galt midt
i ødemarka. Rittene vil utvilsomt presse deg
til grensen for selvoppholdelsesdrift, uansett
om du holder deg i baktroppen eller gir
jernet og følger lederguiden.
GEPARDJAKT I MØRKET. Oksepisker
skal beskytte oss mot dyreangrep, guide-

ne har sjelden med seg noe mer. Den ene
gangen vi går ut bevæpnet, er til et fjell. Det
er hjem for flere gepard- og leopardfamilier
som vi ble advart mot av vaktene, men som
vi ikke ser mens vi klyver opp bakkene.
Vi må imidlertid ikke vente så veldig
lenge…
Den første natten på den tredje leirplassen, mens vi drikker øl rundt bålet ved
bredden av Mara-elven, kommer masaivakten Nati bort og forteller at han har fått
øye på en gepard. Han spør om vi vil se den.
Like etter raser vi rundt plassen i en Land
Rover og lyser med lommelykt, helt til vi

«Ridestøvlene blir pusset hver kveld, tøyet vasket,
strøket og brettet som på et førsteklasses hotell.»
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▲ HEI PÅ DEG: Å ri i timesvis og så komme over en åsrygg for å se dette - det er opplevelse, det. To firbente – og én
tobent – måler hverandre ansikt til ansikt i Masai Mara.

skimter et flekkete lyn på vei inn i buskene.
Nati peker ut en impala med lysstrålen, og
leder med det geparden til sitt bytte. Selve
drapet er kunstnerisk og elegant, og til tross
for de sterke scenene kjører vi bort, og sitter
fjetret og ser katten spise.
EN NY DEFINISJON PÅ DEKADENS.

Andre nattlige høydepunkter er masaikrigere som demonstrerer «sin tradisjonelle
paringsdans» rundt bålet (en hit blant
damene), å kjøre til fest på slettene med
James Brown på full guffe på stereoen, og å
løpe halvveis påkledd ut av teltet klokka 04
fordi en elefant har dyttet overende et tre i
nærheten.
Leirens betjening, 15 menn fra forskjellige
lokale stammer, gjør alt for å gi safarien en
følelse av ekstravaganse. Ridestøvlene blir
pusset hver kveld, tøyet vasket, strøket og
brettet som på et førsteklasses hotell.
Mat og drikke er også imponerende, et

spekter av retter kokt på ferske ingredienser.
«Vil du ha biffen rå eller gjennomstekt…
med en god malbec eller en bloody mary?»
og «frokosteggene stekt, som røre, eller
posjerte?»
Å ri i timevis fra daggry og komme over
en bakketopp og se leirkokken lage frokost
til deg, med nybakt brød – midt på slettene – er også, for meg, en ny definisjon på
dekadens.
SEDAT LODGELIV. På slutten av uka er
det litt trist å se de andre gjestene dra hjem,
mens jeg reiser videre til selskapets lodge, en
times flyvning mot vest.
Lodgen på Sosian, samburu-ordet for «vill
daddelpalme», kombinerer det tamme med
det ville. Det er definitivt en sterk kontrast
til masaicamping, med solide gjestehus
av stein, svømmebasseng, og et hovedhus
fra kolonitida med biljardbord, flygel og
bibliotek.
Mens turkameratene til hest var i 20- og

30-årene, var de andre gjestene på lodgen
stort sett foreldre i 40- og 50-årene med
deres barn.
Jeg savner umiddelbart den løsslupne
stemningen med anarkistisk rideantrekk,
med en rufsete og uforutsigbar sjefsguide
som red i kjippkjapper, netter rundt leirbålet, og steinsanking i måneskinnet for å støtte opp Land Roverens hjul etter at vi hadde
truffet et hull. (Den australske guiden: «La
oss ta en fest, deretter fikse bilen.»)
For mange vil kanskje Sosian være et bedre valg. Den tilbyr en roligere, tryggere og
mer luksuriøs bushopplevelse på sin 24 000
mål store ranch på Laikipia-platået.
Sosian er et nydelig område med over 250
ulike fuglearter og et rikt dyreliv – du kan se
fire av de fem store her, samt rariteter som
villhunder, Jackson’s hartebeest og grevysebra.
Like fullt, jeg vil heller dra ut på det gale,
omreisende hesterygg-safari-sirkuset, når
som helst... i hvert fall i noen år til. ■

►TRANSPORT
Med én mellomlanding er det mulig å komme seg fra
Oslo til Nairobi for rundt 5500 kroner. Det beste er nattfly
hvor man er fremme i 7-tiden morgenen etter. I Nairobi
må man bytte flyplass for å ta et lite propellfly til Masai
Mara, som koster rundt kr 1000 per person én vei. NB:
Vektbegrensning 15 kilo, inkludert håndbagasje og
kameraer!
►BESTILLE
Offbeat Safari (offbeatsafaris.com) tilbyr to safariturer
over Masai Mara på hesteryggen. 7 netters turer koster
ca. kr 33 000 per person, fly til og fra Kenya ikke inkludert.
Lengre 10 netters turer koster ca. kr 46 000. Hvis du ikke
rir, kan du reise på Land Rover-safari. Pris fra kr 39 000.
Eller du kan bo på Sosian Lodge for fra kr 27 000 per
person for en uke (tenåringer får 25% avslag, barn halv
pris). Også norske byråer kan hjelpe til med bestilling
av hestesafari. Ta kontakt med for eksempel Safari
Opplevelsesreiser (www.safari.as), Uhuru (www.uhuru.
no) eller Ditt Afrika (www.dittafrika.no)
►HUSK
Det kan være lurt å ta med et godt par ridestøvler og
ridebukser, eller i det minste tights / lange underbukser
så man ikke blir sår. Din egen ridehjelm er også lurt, de
benytter ikke hjelm i Afrika. I tillegg kan du gjerne ta
med noe fornuftig å gi maasaiguiden, som en Swiss-army
kniv. Husk lokal valuta så du kan kjøpe små gaver i
masailandsbyene.
►VAKSINER
Hvis du kommer fra et annet land i Afrika, kreves det at
du er vaksinert mot gulfeber – husk vaksinekortet!
Du må også passe på andre vaksiner som stivkrampe og
hepatitt, og beskyttelse mot malaria. Ta kontakt med en
helsestasjon eller vaksineklinikk i god tid før avreise.
►LES MER
www.offbeatsafaris.com
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