Safaritur l Kenya
28. juni l 5. juli 2019

Af Heidi Kornholt og Thomas C. Krohn, Stenløse, Danmark

Vi har været på en vitterligt vild, vidunderlig og intensiv rejse, som var kon‐
firmationsgave til Thomas’ datter Elizabeth. Havde vi kun været os to, eller
havde det været muligt at være væk i længere tid, ville vi have foretrukket
et par dage mere på safari efterfulgt af nogle dages afslapning – for det er
en intensiv rejseform.
Vi fløj med Turkish Airlines over Istanbul til Nairobi (og retur) med lang
mellemlanding i Istanbuls nye internationale lufthavn med mange butikker
og restauranter. Vi fik rigtig god forplejning og opvartning på alle afgange –
og der var mulighed for at se film mv. også på alle afgange, så det blev til
nogle stykker Rejsen tog begge veje ca. 19 timer i alt, så det er en anden
grund til, at vi gerne havde været væk i længere tid!
Vi bestilte rejsen via Afrika‐Safari.dk med alt arrangeret inkl. fly, chauffør
(guide) i Land Cruiser hele ugen, alle overnatninger, fuld pension (und‐
tagen den sidste aften i Nairobi), entre til alle nationalparker mv. Som
noget ekstra havde vi bestilt privat bil, så vi kun var os tre i bilen på hele
turen. Det var vi glade for, selvom det kostede os kr. 3.600 ekstra. Vi kunne
se, at andre rejste sammen f.eks. tre par (seks personer i alt) i samme bil.

Land Cruiser med fast guide

Vi blev hentet i lufthavnen om natten den 29. juli af vores dygtige og
venlige guide Martin, som kørte os rundt hele ugen i en stor Land Cruiser
med mahognibeklædning, gode enkeltsæder og tag, som på safariturene
blev løftet, så vi
kunne stå op i
bilen. På første
køretur blev
Elizabeth og Heidi
noget køresyge –
der er ekstremt
mange hastigheds‐
sænkende bump på
vejene ud ad Nairo‐
bi. Men med piller
mod transportsyge
hver dag klarede vi
hele turen rigtigt
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fint og blev ret hårdføre og trænede i at stå op på de også vildt bumpende
safariture, hvor vi kørte på dårlige grusstier og direkte gennem savannen –
og til tider ret meget off road.
Martin er Kikuyu, som er Kenyas største etniske gruppe, der hovedsageligt
er bønder og dyrker jorden omkring Nairobi og i det centrale højland ved
Mount Kenya. De fleste kenyanere taler Swahili og engelsk, som er de to
officielle sprog. Det er dermed nemt at tale med folk i butikker og på
restauranterne – om end mange altså ikke altid forstår alt engelsk.
Kenyanerne oplevede vi generelt som meget venlige, imødekommende og
smilende. Vi mødte slet ingen mennesker, som var blot lidt sure. Vi så
heller ingen steder vold og lignende – og slet ingen bilulykker heller,
selvom der bliver
kørt tæt og over‐
halet vildt. Kun op
ad bjergene ved
Great Rift Vally så vi
to forulykkede last‐
biler, som i hver sin
side af vejen havde
kørt for langt ud i
kanten og simpelt‐
hen var væltet om
på siden. Ingen så
ud til at være
kommet til skade.

Amboseli Nationalpark 29. juni-1. juli

Vi kørte direkte fra lufthavnen om natten mod Amboseli, som er en af
Kenyas mindste nationalparker, som især er kendt for de store elefant‐
flokke og udsigten mod Kilimanjaro. Klokken var henad 8 om morgenen, da
vi så de første dyr uden for nationalparkens område. Det er en ’vild’ følelse
første gang at se vilde giraffer og flere strudse tæt på. Det var de første dyr,
vi så – og som vi siden så mange af.
Da vi kørte fra den asfalterede vej, tog det i hvert fald en times tid ad
bumpende, dårlige grusveje at nå frem til selve nationalparken. Det var
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flere steder bedre
at køre helt off
road frem for at
blive på vejen, som
simpelthen var
vildt dårlig. Vi
vænnede os heldig‐
vis hurtigt til de
bumpede veje.
Adgangen til alle
nationalparker sker
gennem porte med
bevæbnede vagter, hvor guiden sørgede for at købe entre til os. Det koster
60 USD for voksne og 35 USD for børn at komme ind i Amboseli. Det er
ikke tilladt at skyde vilde dyr i Kenya. Bestandene holdes kun nede på visse
arter, og det kræver streng tilladelse og godkendelse at få lov til at skyde
dyr i forbindelse med regulering. Guiden fortalte, at krybskytter bliver
skudt!
Ved alle indgange til nationalparkerne blev vi mødt af Masaikvinder, som
rigtigt gerne ville sælge smykker, træfigurer og tæpper. De er meget
insisterende, så sørg for at have vinduerne lukket, hvis du slet ikke er
interesseret! Vil du til gengæld gerne have souvenirs med hjem af den
slags, kan man her gøre en rigtig god handel – og støtter dermed også
nogle af de fattigste. Start dog med at virke uinteresseret, så falder prisen
hurtigt.
Lørdag morgen nåede vi 5 timers safari (fra vi så dyr første gang), inden vi
kørte til lodgen, og om eftermiddagen tog vi 4 timer på safari inden sol‐
nedgang. Søndag var vi afsted 7 timer fra solopgang tidligt om morgenen
og retur til en sen frokost om eftermiddagen. Vi kalder det safari, men det
hedder også game drive at køre ud og jagte dyrene – i den forstand, at
jagten består i at finde og spotte dyrene i landskabet. Vi havde vildt mange
spændende dyreoplevelser i Amboseli.
I Amboseli var en stor hanelefant et af det første store dyr, vi fik lov til at
beundre tæt på. Elefanterne græsser og bader i sumpområderne. Som
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regel med en eller
flere hvide hejre på
ryggen, som kan
sidde der i sikker‐
hed. Amboseli har
meget vand, da
parken modtager en
del smeltevand fra
sne og gletsjere på
Kilimanjaro. Det vil
dog ikke vare ved,
og det forventes at
gletsjerne på Kili‐
manjaro er helt
forsvundet om 15‐20 år, og Amboseli dermed ikke længere vil modtage så
meget vand.
Senere så vi store elefantflokke. Det er virkelig store dyr, og parken er
særligt kendt for sine store elefanter, som det siges, man næppe finder
med større stødtænder andre steder i Afrika. Det var vildt, da vi på et tids‐
punkt holdt stille i bilen, mens 35 elefanter fordelt på to familier og i alle
størrelser passerede vejen foran og bag ved bilen. Det var en helt fanta‐
stisk oplevelse at have elefanter på alle sider af bilen. Det gav også hjerte‐
banken og håb om, at ingen af pludselig ville se sig sure på bilen.
Zebraer var
Elizabeth til at
begynde med
mest forelsket i,
mens hun til sidst
på turen knap
orkede at kigge
ud af vinduet,
når vi passerede
zebraflokke, fordi
vi da havde set
så mange. Det er
flotte dyr, og
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mange havde unger
eller var højdræg‐
tige. De går på
savannen og græs‐
ser om dagen og
går så ind i træ‐
områderne om
aftenen, før sol‐
nedgang, for at
gemme sig for
løverne. Det gør de
fleste af bytte‐
dyrene, så vi så
mange dyr på vej til
og fra skovområderne. Når zebraerne passer vejene, kalder guiderne det
for en ’zebra crossing’, hvilket også er deres navn for fodgængerovergange
på vejene.
Gnuer i store flokke mødte vi tit. De skulle være ret dumme, og de virker
også ofte til ikke helt at vide, hvorfor de for eksempel pludseligt løber.
Gnuerne i Amboseli er lysere og mindre muskuløse end dem, der er i
Masai Mara, da de ikke går på vandring, men er i området hele året rundt.
Vi så mange forskellige antiloper og gazeller, herunder impalaer, eland og
girafantiloper, samt
den lille dikdik – og
hvad alle de andre
nu hedder. Alle
meget smukke.
Giraffer er svære at
overse, når de stik‐
ker op i horisonten
på en flad savanne,
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men mellem træerne kan de godt gemme sig. Vi så giraffer flere gange,
ofte i par.
Flamingoer i massevis og andre vandfugle så vi ved de store vandområder i
Amboseli – og flamingoer og pelikaner så vi også flot flyvende i store flok‐
ke. Vi så i det hele taget mange fugle, men ved ikke, hvad de alle sammen
hedder. Vi så bl.a. en stor sjov fugl, der hedder en sekretær, som spiser
slanger, og en væverfugl, helt blå med orange bryst, som laver sjove hæng‐
ende kugle‐reder fra træerne.
Og så er der jo strudsen, som også er svær at overse. Den er meget højere
end en zebra. Vi så flere gange flokke af strudse som spankulerede rundt
og græsede. De samler en ordentlig mundfuld græs i svælget, hvorefter de
rejser hoved og hals og man kan derefter se græsbollen glide ned igennem
spiserøret som en kugle på halsen. Ofte går de en han og en hun sammen.
Hannen har sorte fjer, mens hunnen er brun.
Vi så også flere
store flodheste,
som gik og græs‐
sede i sump‐
områderne. De er
store! Det er bøf‐
lerne også, men vi
så kun et par
stykker i Amboseli.
I kategorien ikke
særligt pæne hører
vortesvinene, som
går og græsser
mellem elefanterne eller andre græsædende dyr. Når de løber, rejser de
deres haler lodret op som en antenne. Det ser ret sjovt ud.
Vi så også en enkelt sjakal luske forbi i græsset i Amboseli.
Løver så vi desuden begge dage et glimt af. De sover om dagen, så det er
svært at finde dem i parken, da de ofte gemmer sig i buskene eller i den
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palmelund, der ligger tættest på vandområdet. Men vi så en han og en hun
lørdag, som tog en lur – og hunløven skulle på et tidspunkt op og tisse, så
den oplevelse fik vi med Søndag så vi hovederne af fire løver gemme sig i
buskene og det høje græs, mens de var på udkig efter en gnu eller zebra,
som stod stille tæt på – meget koncentrerede. Guiden fortalte, at man
kunne se på byttedyrene, at der var løver i nærheden, som de stod der og
stirrede. Og ville løverne gøre antrit til at jage, så ville de sandsynligvis ikke
være hurtige nok. Zebraer og gnuer m.fl. kan sagtens løbe fra dem.
Løvernes bedste jagtstrategi er derfor at gemme sig og overraske.
Endelig var der flere
dyr ved lodgen, som
lå 15 minutters
kørsel uden for
selve parken. Der
var de søde og sjove
magustere, som
ikke er til at stå for,
når de står på
bagbenene på en
række – eller bare
ligger ned og
slapper af. De havde
lavet gangsystemer i
haven og brugte også rørene til overskudsvandet i regntiden til at løbe i.
Dertil kommer en flok nysgerrige, små aber – som vi mener, hedder grønne
marekatte – de løber rundt i haverne, på gangstierne, i træerne og på
husene. Meget søde at se på, men sikkert også irriterende, hvis de
kommer indenfor. Derfor skal man altid holde døren til værelset lukket.
Restauranten havde en leopardbamse, som de satte på en busk uden for
døren ind til restauranten, og den holder aberne væk Vi så også flere fugle
– blandt andet en stor folk perlehøns en dag i haverne.

Naturen i øvrigt i Amboseli

Amboseli Nationalpark har en meget varieret natur. De fleste steder er
parken det, vi vil betegne som en ’rigtig’ savanne med lave buske og træer.
Der er derfor godt udsyn. I nogle områder er der træ‐oaser og palmelunde.
Store områder er sumpområder med højt græs og elefantknæhøjt vand.
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Fra den lodge, vi
boede på, er der en
fantastisk udsigt
over savannen. Gå
efter huset Hem‐
mingways, hvor‐
under der er ad‐
gang til en udkigs‐
post med det mest
vidunderlige view
over savannen så
langt øjet rækker.
Navnet "Amboseli"
kommer fra et Masai‐ord, der betyder "salt støv", hvad end man så kan
udlede af det? Jorden er de fleste steder rød, og vil være noget af det, vi vil
huske tilbage på: Afrikas røde jord.
Lørdag hen imod aften så vi for første gang Mount Kilimanjaro gennem
skydækket og blev fuldstændig blæst omkuld af overraskelse over, hvor
højt det bjerg egentligt er! Tre gange så højt – mindst – end man umiddel‐
bart tror. Det rejser sig 4.800 meter over det omgivende landskab og er
ikke mindre end 5.895 meter over havets overflade! Og det gemmer sig
godt på en lidt skyet dag, hvor den sneklædte top går et godt stykke over
skyerne. Begge
morgener i
Amboseli så vi
bjerget fra sin
bedste side i sol‐
opgangen, hvor det
var klart og stod og
tronede over
savannen. Men man
skal være hurtig
med kameraet. I
løbet af en halvtime
kan toppen være
indhyldet i skyer, og
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så er der ikke mere
udsigt til Kiliman‐
jaro den dag.
Vi vil ikke undlade
at nævne sky‐
pumperne, som vi
ofte så danne sig på
savannen. Det
blæste lidt lørdag
og søndag, og når
dyr eller biler
danner støvskyer
bag sig kunne
vinden ligesom tage det og danne en skypumpe. Det er ret fascinerende at
se.
Og så er der solnedgangene. Altså. De er virkeligt smukke i Amboseli.
Himlen blev begge aftener hen ved næsten helt rød og gør udsynet over
savannen helt eventyrlig.
Læs mere om Amboseli Nationalpark: http://www.kws.go.ke/amboseli‐
national‐park

Besøg i Masai
landsby i
Amboseli

Søndag den 30. juni,
på Elizabeths 15 års
fødselsdag, fik hun
endnu et ønske
opfyldt: Besøg i en
Masai landsby. Det
kostede 25 USD pr.
person, som man
betaler kontant til
landsbyen ved
besøgets start.
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Vi blev taget imod med høj sang og dans af alle byens voksne, som var
pyntet med masser af perlesmykker og i røde kjoledragter. Elizabeth gik
med ud og dansede, som mest af alt gik ud på at hoppe og svinge med
armene. Mændene hoppede rigtigt højt. Det er også en sport, de konkur‐
rerer i, og som de er kendt for. Efter sigende er det sådan, at jo højere en
mand kan hoppe, des flere koner kan han få. Efter dansen blev der bedt for
os, og vi var med til at sige ’Nei’ som svar, hvilket vi ikke fangede, hvad
betød.
Dernæst blev vi og et belgisk, nygift par vist ind i byens inderste område,
hvor deres kvæg og geder er om natten i ly for løverne og de andre rovdyr.
Her viste medicinmanden os
forskellige naturprodukter som
aloe vera og forskellige grene,
hvis afkog er godt for hovedpine,
gigtsmerter, fødende kvinder
eller potensen. Vi kunne købe
ekstrakter med hjem for 10 USD,
men sprang over. De viste os
dernæst, hvordan de hurtigt kan
lave ild ved hjælp af tørret
elefantlort og en pind, der rulles
hurtigt rundt i en anordning, så
der dannes friktion. Det gik
hurtigt at få ild. De brænder
elefantlort af i deres hytter for at
holde myggene væk, og det
lugter faktisk ikke så dårligt, som
det lyder! Den tørrede
elefantlort består næsten
udelukkende af ufordøjet græs, og ligner dermed snittet halm.
Derefter blev vi vist indenfor i en af hytterne, hvor manden i huset fortalte,
hvordan han og hans koner sov i et område og børnene i et andet. Når en
pige bliver 15 år, bygger de et hus til hende, for så er hun klar til at blive
gift og stifte sin egen familie. Det er status for mændene at have flere
koner og mange børn – og som de sagde, så bliver de jo ikke trætte af
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hinanden, når der er
flere at vælge
imellem! Mellem
sovepladserne er et
ildsted, hvor røgen
har to små huller at
trænge ud igennem.
Det kan ikke være
sundt at sove så tæt
på.
Det er kvinderne,
som laver alt i byen,
lige fra at bygge
husene af tørrede kokasser blandet med ler til at lave smykker, mad og
passe børn. Mændene passer dyrene, mens de græsser på savannen – og
sørger for at de ikke bliver spist, men ført godt frem og tilbage mellem
landsbyen og savannen. På det tidspunkt vi besøgte landsbyen, var de
fleste dyr i Tanzania, hvor der er mere frodigt, så det var ikke alle mænd,
der var hjemme. Det var tidligere på sæsonen end normalt på grund af
manglende regn i området.
Masaierne er også nomader, så
traditionelt flytter de rundt efter
græsområder til dyrene. Vi fik
fortalt, at de kun spiser kød,
drikker frisk blod og mælk. En
voksen masai spiser op til et kilo
kød om dagen. Blodet tappes fra
deres køer, hvor de snitter en
flænge i halsen på dyret, og
tapper blodet derfra. Koen får lov
at leve videre bagefter. Senere fik
vi at vide, at de også samler urter
ind, og det må være derfor, at de
faktisk ser sunde og raske ud, da
de på den måde får alle de
vitaminer og mineraler, de har
brug for.
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Til sidst blev vi vist hen til en markedsplads, hvor de havde lagt smykker,
træfigurer mv. frem, som de havde lavet og solgte. Vi tog det, vi gerne ville
købe, og så skulle vi forhandle om prisen. De startede med et ublu højt
beløb, som vi efterhånden lærte skulle forhandles ned til lidt under halv‐
delen for at være rimelig for begge parter. Vi betalte dog mere her, end vi
ville have gjort andre steder. De fortalte, at pengene gik til kollektivet – de
deler som en andelsbevægelse. De har også en skole, som blev fremhævet
flere gange. Pengene ville også gå til skolebøger, og det ville vi gerne
støtte.

Girafcenter i Nairobi den 1. juli

Mandag den 1. juli kørte vi tidligt morgen fra Amboseli mod Nairobi med
Lake Naivasha som mål. Vi rundende bydelen ”Karen” i Nairobi, hvor vi
først besøgte et girafcenter, som drives af The African Fund for Endagerede
Wildlifte, en
kenyansk non‐profit
organisation. Her
kan turisterne
komme og fodre
girafferne, men
deres mission er at
undervise keny‐
anske skolebørn og
unge i deres lands
dyreliv og miljø plus
at give lokale og
internationale
besøgene mulighed
for at komme i tæt kontakt med verdens højeste dyr, giraffen. Vi mener
også, at de avler giraffer af en særlig art til udsætning i områder, hvor de
mangler.
Mandag den 1. juli var vi tre af de turister, som glade fodrede Edd og
Stacey. Edd er den højeste og ældste han‐giraf på stedet, 5,4 meter høj.
Stacey er en yngre hungiraf, som er mor til en af Edds girafunger.
Fodringen gik ud på at ligge en foderpille på deres lange, ru tunge. Det var
en lidt anderledes og sjov oplevelse. I forbindelse med centret er også et
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hotel, hvor man kan overnatte og
spise, og når de har vinduerne
åbne, kommer girafferne og
stikker hovedet ind i
restauranten.
Entreen er på 15 USD.
Det er også muligt at gå en tur i
reservatet til et udkigspunkt over
Ngon Hills, men det fandt vi først
ud af, da vi kom hjem.
Læs mere på:
https://www.giraffecentre.org

Karen Blixens farm

“I had a farm in Africa, at the
foot of the Ngong Hills,” skrev Karen Blixen i Mit Afrika under navnet Isak
Dinesen. Hun skrev det godt nok på dansk, men vi er nok mange, der kan
høre Meryl Streep sige det i filmen Out of Africa. Og vi besøgte hendes
farm og så udsigten mod Ngong! Det var også en rigtig god overraskelse,
som vi heller ikke vidste var inkluderet i turen på forhånd. Vi så, det koster
13 USD i entre pr. person.
En engelsktalende
guide gav os en fin
rundvisning, som
begyndte i haven
med udsigt til
huset, hvor han
fortalte om Karens
liv og baggrunden
for museet.
M’Bogani House,
som det hedder,
blev bygget i 1911
af en svensker (Åke
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Sjögren). Det blev købt af Karen Coffee Company Ltd. i 1916, og det var
Karens hjem fra 1917, indtil hun pga. sygdom og pengeproblemer måtte
rejse retur til Danmark i 1931, hvor det blev solgt på tvangsauktion. Det er
tydeligt i fortællingen om Karens liv, at hun ikke havde et lykkeligt
ægteskab med Bror Blixen, som hyggede sig for meget med andre og gav
hende syfilis, og at hun senere fandt lykken sammen med storvildtjægeren
Denys Finch Hatton. Men da hans fly styrtede ned, så faldt hendes verden
sammen, og hun valgte et par måneder efter at rejse hjem til Danmark.
Den danske stat
købte huset i 1963
og gav bygningen
og de omkring‐
liggende jorde til
National Museums
of Kenya, da landet
blev uafhængig af
det britiske
kolonistyre. Det er
meget tydeligt, at
Karen Blixen har
efterladt sig et stort
og positivt indtryk i
Kenya. Hun behandlede sine ansatte ordentligt, og hun havde på et
tidspunkt over 200 ansatte, så hun etablerede børnepasning og
skolemulighed for de ansattes børn. Hun havde også en drøm om at
etablere et college, hvilket med dansk støtte skete senere efter Karens
død. En overgang blev huset brugt som bolig for skolens forstander.
På dansk initiativ begyndte indretningen af museet i Karen Blixens hjem i
1980’erne – og en pengegave fra Universal Films, som stod bag Out of
Africa, betalte for restaureringen af bygningerne.
Museet består af selve stuehuset, et køkken, som ligger selvstændigt uden
for huset, og et kaffetørreri i skoven – og de flotte haver. Huset er indrettet
med flere af de originale møbler, fotografier og malerier, som det er
lykkedes at skaffe. Filmen Out of Africa har kun brugt huset udenfor som
kulisse. Værelserne indenfor er for lavloftede og mørke, så de blev
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genskabt i et
studie.
Som vi forstår det,
er museet i dag
dansk drevet –
sammen med
Rungstedlund –
mens bygningerne
og grunden stadig
tilhører National
Museums of Kenya.
Det var spændende
at føle historiens vingesus – og være et sted, hvor der bliver set på en
dansker med så positive øjne. Et helt kvarter – 14‐15 km fra Nairobis
centrum – hedder Karen i dag. Vi spiste frokost i Karens Coffee Garden
Restaurant, som ifølge vores chauffør er det bedste spisested i Nairobi. Vi
sad i en fin have og fik buffet og lækkert, helt sikkert danskinspireret brød.

Lake Naivasha 1. juli

Målet den 1. juli var søen Lake Naivasha, som ligger i Great Rift Valley, nord
for Nairobi. Det er en lang køretur fra Amboseli, og med stop flere steder i
Nairobi nåede vi først frem til søen godt kl. 17.
Vores chauffør
sørgede for, at vi fik
en båd med guide
kun til os tre, og
med ham var vi på
en halvanden times
sejltur rundt i søen,
hvor vi også nåede
at se en fin sol‐
nedgang.
Guiden viste os en
masse flotte fugle,
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bl.a. en flok peli‐
kaner som havde
samlet sig i
vandkanten, hvor
de lægger sig
sammen for natten.
Vi så også, hvad der
må have prisen
som verdens
grimmeste fugl:
Marabou storken.
Derudover kom vi
forbi en stor
skarvkoloni, som vi
jo kender fra Danmark – og en del grå og hvide hejre. Vi så også en del
andre slags storke med et fint orange næb og rødt bånd ved øjnene og
mange store, sorte ørne med hvidt hoved.
Højdepunktet var flodhestene, som svømmer rundt i søen om dagen. Om
aftenen og natten går de på land og græsser. Vi fik et par gange et frygt‐
indgydende åbent flodhestegab at se – hannerne åbner munden for at
skræmme, hvis andre flodhestefamilier kommer for tæt på, eller bådene
/mennesker gør det.
På plænen rundt om
vores lodge gik
flodhestene lige‐
ledes og græssede
om natten, hvilket
betød, at man skulle
have en vagt til at
følge en til og fra
restauranten, eller
hvis man skulle
andet udendørs
efter mørkets frem‐
brud.
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I søen ligger en ø, Crescent Island, som ofte bliver brugt til filmoptagelser,
fordi der kun lever planteædende dyr. Her blev flere optagelser af Out of
Africa filmet. I den anledning blev flere giraffer, zebraer og forskellige
antiloper m.v. sat ud på øen. De fik bagefter lov til at blive og har siden
vokset sig til så mange, at antallet bliver holdt nede på den måde, at
mindre flokke/par indimellem bliver flyttet til andre områder i Kenya. Det
er muligt at gå i land på øen og gå en tur for at opleve dyrene tæt på – det
valgte vi dog fra pga. det sene tidspunkt for bådturen. Vi havde også fra
båden fin udsigt til dyrene på øen.

Masai Mara Nationalpark 2.-4. juli

Tidligt den 2. juli kørte vi fra Lake Naivasha til Masai Mara Nationalpark,
som siges at have verdens største koncentration af vilde dyr. Og der ér
mange! Vi nåede frem midt på eftermiddagen og kørte direkte på 3‐4
timers game drive, inden solen gik ned.
Første enestående oplevelse tirsdag var at se en leopard, godt gemt i et
træ. Vi kunne se det meste af kroppen, herunder dens mætte og tykke
mave, men vi kunne kun ane hovedet, da den havde viklet sig godt ind i
grenene på træet, den havde kravlet op i. Leoparderne tager også deres
bytte med op i træerne, når de spiser. Så undgår de risikoen for at blive
generet af hyæner m.fl. Guiderne er i radiokontakt med hinanden og
fortæller, hvor de spotter noget spændende. Vi var fremme ved leoparden
som bil nummer to. Det var virkeligt specielt, også for vores guide, som
aldrig havde set en
leopard i Masai
Mara. De skulle
være sjældne at
spotte.
Anden og måske
endnu mere fanta‐
stiske oplevelse var,
da vi som de første,
fik øje på to unge
løver og en hunløve
i et træ, samt en
ældre hun og han i
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græsset nedenfor.
Vi var få meter fra
ungerne og havde
øjenkontakt med
flere af de halv‐
sovende, dovne og
smukke større løve‐
unger. De ser bare
så søde ud, lige til
at kæle og tage med
hjem, og de var da
helt lige glade med
os (heldigvis – ellers
havde deres for‐
ældre nok reageret)! Vi havde dem helt for os selv i ca. 15 minutter, indtil
vores guide tippede sine venner om fundet. Derefter tiltrak stedet de
andre safaribiler som fluer på et stykke fluepapir. Alle var på vej dertil, da
vi kørte.
På vej fra ’løvetræet’ oplevede vi en stor hanelefant spærre vejen. For man
venter selvfølgelig pænt, når sådan en stor sag står på vejen – og vælger at
gå på vejen i stedet for bare at passere den. Den skal være en del meter
væk fra vejen, før man kører forbi.
Endelig så vi en
kæmpe bøffelflok,
hvor nogle græs‐
sede rundt, mens
andre dasede med
deres kalve. Det er
altså også nogle
imponerende store
dyr. De skulle være
de farligste dyr på
savannen, da de
nemt bliver sure og
er seriøst stærke
med deres kraftige
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horn, som man helst ikke skal risikere at komme i nærkontakt med. Dagen
efter kørte vi flere gange forbi tæt på bøffelfamilier, som kiggede olmt på
os.
Onsdag var vi på heldags game drive fra solopgang til solnedgang. Endnu
en helt igennem fantastisk dag med mange naturoplevelser.
En af dagens første store oplevelser var, da vi blev kørt til et sted, hvor et
hyænepar havde nedlagt en yngre gnu. Det var så også den mest gru‐
opvækkende oplevelse på hele turen. De var nemlig godt i gang med at
spise gnuen fra dens bagende, og vi kunne høre knogler blive knust, inden
den var død!! Men
det er jo også natur,
og heldigvis fik den
hurtigt fred.
Hyænerne er det
rovdyr på savannen,
som skulle have det
kraftigste bid, og
det er kun løverne,
de flytter sig for.
Der gik ikke lang tid,
før en grib landede
og satte sig til pænt
at vente på, at hyænerne var færdige med det, de skulle. Tæt på så vi også
en gribbefamilie i et højt træ, som dog ikke så ud til at være helt så interes‐
serede i gnuen – måske de var blevet mætte den dag. Vi så desuden også
flere gange gribbe svævende i luftede over et bestemt sted, hvilket er et
klart tegn på, at her ligger et ådsel.
Senere på dagen mødte vi en vældigt mere sød udgave af hyænerne.
Nemlig en hyænefamilie, hvor en stor mor lå og kølede sig i et vandhul,
mens hendes unger lå og hvilede sig og legede med hinanden tæt på. Alle
naturens unger har det altså med at være bedårende og nuttede! I nær‐
heden under et træ med buske så vi endnu flere hyæner ligge. Det var nok,
der de boede.
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Endnu sødere at se
på er geparderne.
Majestætiske,
yndefulde og flotte
store kattedyr. Vi
mødte et par, som
vi både fik lov til at
opleve liggende og
hvile og lege med
hinanden. Vi så
dem til at begynde
med bagfra, så
vores chauffør
kørte efter lidt tid i
en stor bue uden om dem for at komme over på den anden side, så vi
kunne se dem forfra – og så rejste de sig og gik direkte mod vores bil, og på
et tidspunkt havde vi øjenkontakt med dem. Vi holdt vejret, var musestille
(ud over kamerafingeren) og kom meget tæt på dem, indtil de i sidste
øjeblik drejede af og gik foran vores bil og fortsatte på den anden side.
Ærefrygtindgydende – på den gode måde Senere så vi endnu en gepard
hvile sig i skyggen fra en busk.
To gange den dag stødte vi på løver. Den ene gang en løvefamilie med
løvernes konge – en flot han – som passede på sine 2‐3 hunløver og lige så
mange unger. De lå
tæt sammen i
skyggen fra en stor
busk og kiggede
interesseret på os,
men de var ret
ligeglade. På et
tidspunkt gik en
hun hen og lagde
sig tæt på hanløven,
hvorefter han
sænkede sit hoved
mod hendes ryg, og
hvilede det der. Så
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sødt. Den anden
gang så vi to yngre
hanner sove i et træ.
Hannerne bliver
udstødt af familien,
når de er et par år
gamle, hvorefter
hannerne må slås
om at finde deres
egen familie – og
nogle gange slår
brødre sig også
sammen for at
overleve og kan som
et brødrepar overtage en flok hunner fra en svagere hanløve.
Et par gange gjorde vi holdt ved Marafloden, hvor vi så masser af flodheste
– og flere krokodiller. Ved det første stop lå en kæmpe stor flodheste‐
familie med 30‐50 medlemmer og slappede af i floden, mens en stor
krokodille lå og dasede i solen på bredden.
Ved det andet stop ved grænsen til Tanzania fik vi en fin guidet tur med en
grænsevagt, som tjente lidt ekstra på turisterne – nemlig drikkepengene.
Han førte os et stykke langs floden, hvor vi så mange flodhestefamilier. Vi
fik at vide, at
flodhestene bor i
familier et stykke
fra hinanden. De
har helt styr på,
hvor langt deres
egen ’matrikel’ går,
og hannerne slås,
hvis det ikke bliver
overholdt. Langs
bredden lå flere
krokodiller med
åbent gab og
hvilede sig. Vi så
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bl.a. en kæmpe stor og gammel han‐krokodille (ca. 65 år) og en mindre
unge. Vi så også flere store firben i området – bl.a. en super flot en med
rød forkrop og blå bagkrop.
Flere gange i løbet af dagen så vi både store bøffelflokke og mindre fami‐
lier samlet om et vandhul, store zebraflokke, elefantfamilier, alt i forskellige
antilopearter, flere giraffamilier og meget store gnuflokke. Vi kom lidt for
tidligt på sæsonen til at se den store vandring fra Tanzania, som kun så
småt var begyndt. Fra juli‐oktober skulle over en million gnuer og bøfler
sammen med et par
hundredetusinde
zebraer og en
masse Thompson
gazeller komme
sydfra til Kenya. Vi
så dog flere gange
meget store gnu‐
flokke med et par
hundrede dyr i løb.
Vi tror ingen ved,
hvorfor de løb – og
nok slet ikke dem
selv. Et særligt flot
syn er i øvrigt, når en antilope står på et termitbo og spejder ud over
græsset for at holde øje med rovdyrene.
Som nævnt er der rigtigt mange dyr i Masai Mara, og vi oplevede ikke at
køre i særligt lang tid ad gangen uden at kunne se dyr. Vi så også her en del
bavianer, en sjakal, en del store ørne, mange strudse og andre sjove fugle.

Naturen i øvrigt i Masai Mare

Masai Mara vildtreservat og nationalpark ligger i den sydvestlige del af
Kenya og er opkaldt efter masaierne, som bor i og omkring Masai Mara og
Marafloden, som løber gennem området.
Mod syd ligger grænsen til Tanzania, og Masai Mara hænger sammen med
Serengeti nationalpark. Selve nationalparken er på størrelse med Sjælland,
og man føler sig dermed det meste af tiden meget langt væk fra alt uden
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at se andre biler –
men der er natur‐
ligvis andre turister,
og man møder dem
de steder, hvor der
er noget ekstra‐
ordinært at se.
Vi blev også kørt til
grænsen mod
Tanzania og var
også et sted over
grænsen og stod
dermed i Serengeti
nationalpark. Den parkvagt, som havde givet os en rundvisning ved vej‐
grænsen, var med i bilen (han fik et lift), så vi går ud fra, at det var helt OK
lige at træde over på den anden side.
Da Masai Mara er væsentligt større end Amboseli Nationalpark virker
naturen måske også derfor både mere bar, men også mere varieret. Der er
store græssletter, buskområder og træerne samler sig langs Marafloden og
andre vandhuller. Indimellem står de smukke Akacietræer alene – de er
meget fotografiske! Under et smukt Akaciatræ spiste vi frokost den 3. juli ‐
på en bakke med den fineste udsigt over savannen. Meget flot.
Der er også mange
bakker, og det er et
mere bugtet terræn
at køre i, hvor man
også indimellem
skal køre over vand‐
løb. Vi oplevede
flere gange, at vores
chauffør så vandløb
an, før han bakkede
og fandt et andet
sted at køre over.
Nogle gange forstod
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vi ikke hvorfor, specielt ikke da vi også fik vilde ture over vandløb – et par
gange måtte han sætte firhjulstræk og diffentialespærrer til, så vi kunne
komme op igen. På et tidspunkt mødte vi en folkevognsrugbrødslignende
safaribil (dog firhjulstrukken), der var kørt fast med forenden i et vandløb.
Det endte med at være vores jeep, som måtte trække den op. Martin var
dagens helt
Solopgangene og solnedgangene må vi også fremhæve i Masai Mara. Det
er bare et specielt og magisk lys om morgenen og aftenen, og vi fik lov at
opleve begge dele.
Også i Masai Mara Nationalpark koster det en del at opholde sig. 80$ for
vokse og 45$ for børn for at komme ind i parken og så hhv. 70 og 40$ pr.
dag at opholde sig indenfor parken. Det var inkluderet i vores rejse, og
chaufføren klarede betalingen.
Læs mere om Masai Mara Nationalpark og vildtreservat:
https://www.maasaimarakenyapark.com/

Great Rift Valley

På vej til Lake Naivasha og retur fra Masai Mara mod Nairobi kunne vi nyde
den spektakulære udsigt over Great Rift Valley, på dansk: Riftdalen. Det er
en del af en forkastningszone, som strækker sig næsten 6.000 km fra det
nordlige Sudan gennem Østafrika til Mozambique.
Vi gjorde begge
gange stop, så det
var muligt at tage
udsigten rigtigt ind
– og holde en
tissepause og
besøge souvenir‐
butikken.
Turen langs dalen
går gennem mindre
byer, marker, ind‐
hegninger med dyr
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– og på begge sider
af dalen rejser
bakker og bjerge sig
– og vist nok flere
vulkaner. Vi kørte i
hvert fald forbi en
fin vulkan, Mount
Longonot, som ikke
har været i udbrud
siden 1860’erne,
men som ikke er
udslukt, da der af
og til kommer lidt
røg fra sprækker i
vulkanen.

Nairobi – og de store forskelle på rig og fattig

Den sidste dag kørte vi til Nairobi, men vi har ikke oplevet byen som sådan.
Vi kørte lidt rundt for at finde hotellet, som lå i et ’rigt’ område – forstået
som et område med hoteller og større kontorområder og et stykke fra de
fattige områder, som vi også kørte forbi.
Vi passerede bl.a. Kibera, hvor en halv til en hel million af verdens mest
fattige bor under kummerlige forhold i slum – små blikhuse. Det er det
største slumområde
i Afrika, og van‐
vittigt at se nye,
flotte husområder
med høje mur‐
stenshegn med
pigtråd ligge klods
op af blikskurene
på den anden side
af murene.
Det var også på
turene fra de
forskellige natio‐
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nalparker og til Nairobi, at vi så de store forskelle på fattigdom og rigdom,
og som godt kunne gøre os utilpasse over, hvor ’rige’ vi selv er ved at
kunne tage på den her rejse og ved at kunne bo og leve, som vi gør i
Danmark. Til gengæld virker de kenyanske indbyggere til at have en helt
fantastisk livsglæde – og i hvert fald evne til at glæde sig over livet på en
anden måde, end vi kender fra vores breddegrader. I Kenya handler rigdom
ikke om penge og materielle goder, men om familie, kærlighed og
adgangen til mad. Det kunne mange godt lære noget af, og det tager vi
med hjem og husker på.

Overnatning og kost

Vi havde bestilt rejsen med fuld forplejning og overnatning på firestjer‐
nede lodges, som hotellerne i nationalparkerne hedder. Vi havde to
overnatninger i Amboseli, én ved Lake Naivasha, to i Masai Mara og til
sidst et kvart døgn i Nairobi på hotel.
Amboseli Sopa Lodge
Flot sted med smukke haver med mange blomster og flotte store kaktus‐
ser, hvor gangstier forbinder de fine hytter, der er 1‐2 værelser i. Sjove små
aber (grønne marekatte) og magustere rendte rundt især på gangstierne
og græsplænerne.
Vi boede på et stort værelser med to dobbeltsenge og en ekstra
enkeltseng i en todelt hytte. Restauranten var rigtig god, og der var en fin
varieret buffet til
frokost og morgen‐
mad. Den ene aften
var der buffet og
den anden aften 3‐4
retter at vælge
imellem til forret,
hovedret og dessert.
Servicen var også i
top. På stedet er en
hyggelig bar, som vi
prøvede lækre
drinks af i den ene
aften.
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Vi nød også livet søndag eftermiddag ved det lækre pool område, hvor det
var muligt at slikke sol på bløde drømmesenge.
Fra området er det muligt at finde et udsigtspunkt med en fabelagtig
udsigt over savannen, og fra restaurantområdet er der en lige så fantastisk
udsigt mod Kilimanjaro, som vi var heldige at se begge morgener i sol‐
opgangen.
En kæmpe høj masaimand – med universitetsuddannelse fra England –
byder ved ankomsten velkommen med varme små håndklæder til at tørre
det røde støv af i. Derudover er det kutyme at få et glas iskold juice ved
ankomst, mens man checker ind, og ens pas bliver scannet. Det oplevede
vi på alle tre lodges.
Lake Naivasha Sopa Lodge
Også et meget flot område med gigantiske kaktusser og fine planter langs
gangstierne, der forbinder hytterne. Der er fire store værelser i hver hytte
med et meget lækkert badeværelse og indretning med udsigt over haven.
Også her var der to dobbeltsenge og en ekstra enkeltmandsseng. Det var
den nyeste lodge, vi
boede på.
I haven gik flod‐
heste og græssede
om aftenen, og
giraffer og andre
antilopelignende
dyr så vi om
morgenen. Vi blev
anbefalet at ringe
efter en guide for at
gå til og fra restau‐
ranten pga. de vilde
dyr i haverne. Vi vurderede, at det var en god idé om aftenen især, hvor
guiderne fra og til aftensmaden også tog os tættere på flodhestene. I
dagslyset om morgenen gik vi selv rundt.
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Lodgen har en stor
god og fin restau‐
rant, meget lækker
mad og stor bar. Vi
nåede ikke at se
pool området eller
bruge baren.
Mara Simba Lodge
Lodgen ligger lige
ud til bredden af
Talek floden i Masai
Mara, hvor der er
krokodiller og flod‐
heste! Restaurant‐ og barområdet er bygget som en terrasse på pæle med
tag og med åbne sider, så man har en flot udsigt og føler, man sidder midt
på savannen og kan høre alle dyrenes lyde. Der er især mange fugle, og der
går også antiloper rundt på gangstierne – og om aftenen så vi flodheste og
krokodiller i floden samt store flagremuse fløj ind og satte sig i
loftskonstruktionen. Krokodillerne fodrer restauranten!
I baren fik vi lækre drinks – bl.a. en Hakuna Matata bestående af Kenya
Cane rom, Viceroy brandy og appelsinjuice. Restaurantens buffet var også
her rigtig god, men med et lidt mindre udvalg af retter.
I souvenirbutikken
fandt vi de billigste
souvenirs på turen
– og de var pris‐
mærkede, hvilket
tiltalte os! Vi ville
have købt mere her,
hvis vi havde vidst
det på forhånd.
Værelserne ligger i
toetages træhuse
med seks gode
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værelser i hvert. Vi
undrede os over her
ikke at finde mygge‐
sikring ved sengene,
især da de sagde, at
der var myg. Men
kun Elizabeth var
uheldig at få en del
myggestik. Måske
det også hænger
sammen med, at
hun oftere gik med
bare arme og ben,
end vi andre.
Der er også et fint pool område, som vi dog ikke nåede at bruge.
Crown Plaza Hotel, Nairobi
Det største og mest vestlige hotel, vi overnattede i – eller det vil sige sov et
par timer i. Vi skulle med fly 04.20 om natten og blev hentet kl. 1.00. Vi
stod derfor op kl. 24 for at nå at pakke os sammen og få lidt at spise. Vi
havde forinden bestilt, hvad vi gerne ville have af take‐away morgenmad,
som vi hentede op på værelset og nåede at forsyne os med inden afgang.
Det var muligt, da vi havde morgenmad med i prisen.
Da vi kom torsdag sidst på eftermiddagen nød vi en halv times tid i poolen,
som var den mindste pool på turen, men vandet var opvarmet og dermed
dejligt.
Vi spiste i hotellets restaurant – lækkert – og eneste gang vi skulle betale
for mad på turen.

Lidt praktisk

Visum til Kenya koster USD 50 og gebyr pr. person. Børn under 16 år har
ikke brug for visum ifølge en forældre – blot pas og rejseplan skal vises ved
indrejsen.
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Vi købte vores visum på forhånd via: https://www.ecitizen.go.ke/ Da vi
ankom om natten, var der ikke travlhed, så vi kunne sagtens have ventet
med at udfylde visumansøgning mv. til vi kom. Vi kom heller ikke til før,
selvom vi havde visum med – det var som om køkulturen ikke rigtigt
fungerede ;‐)
Vi var inden afrejse blevet rådet til at tage amerikanske dollars med
hjemmefra til brug som både drikkepenge og almindelig betaling. Vi havde
derfor vekslet, så vi også fik en del 1$‐sedler. Det fungerede fint, men flere
steder vil de efter vores opfattelse hellere have kenyanske shillings til de
små beløb. Der er også i enkelte souvenirbutikker kortautomater, så man
kan betale med visakort – ligesom det er muligt på alle lodges/hoteller.
Drikkepenge er almindeligt at give til alle guider, tjenere og andet
servicepersonale, som giver en hånd – ca. 2$ til en portør, som bærer
bagage og ca. 10% i barer og restauranter. Dertil kommer 10‐15$ pr. dag til
chaufføren, rejsens faste guide, som man lige skal huske at have til, og som
man afregner med ved rejsens afslutning.
Inden afrejse var vi meget i tvivl om, hvad vi skulle tage med af tøj. Det er
køligt om morgenen, bliver varmt ud på dagen – og solen er skarp ved
ækvator. Vi gik nok lidt for meget all in med en del olivengrønt tøj. Det
havde ikke været nødvendigt. Vores erfaring nu er, at det primært er
overkroppen, som man ofte har uden for jeepen, hvor farver betyder
noget. Her er olivengrøn fint, men andet kan også sagtens gå blot det ikke
bliver for skrappe farver som skræmmer dyrene væk, eller hvid/sort, der
skulle tiltrække fluerne, som Masai Mara især har mange af. Derudover er
almindeligt tøj fint – og pak ellers som til en dansk sommer med afvek‐
slende temperaturer Både langt og kort er nødvendigt i hvert fald slut
juni/start juli.
De elektriske stik er de samme, som bruges i Storbritannien, så husk
adaptere der passer til det. Samtidig skal man være opmærksom på, at
flere lodges kun har generator til at lave el med og som nogle steder
slukkes kl. 23 og tændes igen kl. 5. Derfor er der ingen strøm i den periode.
Så al opladning af telefon, kamera, powerbanks etc. skal foregå, mens
generatoren køre. Det kan være en fordel at medbringe en stikdåse med
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mulighed for tilslutning af flere opladere, hvis man har meget udstyr, som
skal lades op dagligt.
Vi havde også stor glæde af en powerbank, som vi kunne have med til brug
i dagens løb.
Ligeledes er det en god ide at have ekstra batterier med til kameraet, så
man ikke står i den situation, at kameraet er fladt i det øjeblik, man finder
en leopard eller en flok løveunger. Det ville være så surt.
Der er god mobildækning i hele Kenya, men det er givetvis ret dyrt at
bruge, hvis man ikke har et lokalt abonnement. Vores chauffør havde en
mobil wifi, vi kunne bruge under hele turen, og vi oplevede ikke, at der
ikke var dækning. På flere af lodgene er der ligeledes wifi, men af
svingende kvalitet.
Inden afrejse er det nødvendigt at følge anvisningen om vaccination givet
fra Sundhedsstyrelsen. Da vi var af sted anbefalede de vaccination mod
smitsom leverbetændelse A, gul feber samt stivkrampe. Desuden anbe‐
fales det at tage malariapiller under hele turen.
https:/thomasckrohn.dk/rejsebeskrivelser
Thomas C. Krohn: tkr@familien‐krohn.dk
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