Marlies og Jörg
Babriel samt sønnen
Donjo på familie picnic
på den tilsynetladende
endeløse Sinja-steppe
ved foden af Klimanjaro.
I baggrunden ses den
trofaste Masai Jacon,
der hjælper til i Lonson

rejse

Under åben
himmel
Det var lidt af en tilfældighed, at de fandt sletten, og i dag har et tysk-namibisk
par indrettet en luksuriøs teltlejr – Shu’mata – i omgivelser, der leder
tankerne hen på Karen Blixens univers i »Mit Afrika«. Følg med til Tanzania
Af Lena Semann Foto Mads Mogensen
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ANZANIA – Det er fuldstændigt, som om
man hører lydsporet til filmen »Mit Afrika«
fra 1985. Når man kommer lige fra den klaustrofobiske europæiske vinter med den tunge himmel, føler man sig et øjeblik helt fortabt under den
klare, stærke afrikanske himmels skønhed.
Her på sletten, inde i det hvirvlende røde støv,
bringer klyngen af østafrikanske telte en tilbage til
en tid, hvor det at rejse ikke var fyldt med hindringer, men med muligheder. På savannen blandes
fårekyllingernes syngen sig med zebraernes vrinsken og indimellem ekkoet af en hyænes hånlige
latter.
Det var både held og forstand, der bragte Jörg og
Marlies Gabriel og deres søn, Donyo, hertil.
»Vi ledte efter et sted til en lejr, der skulle være
en udløber af vores anden lodge i Harari,« siger
Jörg Gabriel og fortsætter:
»Vi kørte rundt ved foden af Kilimanjaro og et
sted, hvor vejen delte sig i to, skulle vi vælge den
ene. Jeg valgte den, der så mest ubenyttet ud.«
Bilen brød sammen, og mens Jörg Gabriel reparerede den, gik Marlies Gabriel og sønnen ud for
at se sig om.
»Vi spadserede langsomt op ad en bakke, og da vi
nærmede os toppen, fik vi øje på en stor gruppe ele-

fanter, der gik fredeligt rundt og skaffede sig mad,«
fortæller Marlies Gabriel, der kort efter fik følgeskab af sin mand, der havde fikset bilen.
»Jeg så Marlies og Donyo stå på en naturlig platform, der var dækket af græs. Det var, som om dette
sted havde ligget og ventet på, at vi skulle opdage
det. Vi slog os derfor ned her og spiste vor medbragte mad og følte det faktisk, som om vi allerede
hørte til her.«
En vision bliver født

I dag er netop dette stykke græs stedet, hvor deres
hovedtelt i Shu’mata – et Masai-ord for »himmel«
– ligger. For Marlies Gabriel var visionen af, hvordan Shu’mata skulle være, dog altid klar.
»Jeg elsker hele denne her følelse af 1920’er-safari,« forklarer hun.
»Det tog nok Hemingway og hans venner længere tid at komme til Afrika, end det gør for os i
dag, men det virkede altsammen så ubesværet og
spontant for dem. Jeg ville have, at Shu’mata skulle
afspejle denne luksuriøse enkelhed og følelsen af,
at her ligger hele din verden – klar til at blive udforsket.«
Hovedteltet er opdelt i tre. Eftermiddagsteen
indtages i afdelingen med kurvemøbler i »coloni-
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al style«. I spiseafdelingen står træborde og stole
beklædt med koskind under en iøjnefaldende lysekrone i krystal og horn og skaber en pompøs stemning af »baroksafari«. Efter middag – eller når man
skulle have lyst til det – kan gæsterne i arabisk stil
slænge sig på tykke puder.
Det originale kunsthåndværk

Marlies Gabriel har som datter af en namibisk farmer forstået at kombinere vintage-stoffer fundet
rundt omkring på markeder med tilbehør i afrikansk kunsthåndværk, f.eks. perledekorationer
udført til hende af de lokale kvinder.
Dette er Masai-land, så før man kunne opbygge
lejren, måtte man forhandle med de lokale. Jörg
Gabriels viden om Afrika, der er samlet gennem
hans diplomatbarndom og hans baggrund som geograf, har i den forbindelse været uvurderlig.

»Masai-landsbyerne er altid bygget på sletter, hvor
deres geder og får også kan græsse. Det passede fint
med vores planer, så vi aftalte med masaierne, at vi
skulle hjælpe dem med at bringe de syge til hospitalet samt skaffe dem arbejde her i lejren,« forklarer
Jörg Gabriel.
»Det er meget blide og karismatiske mennesker, men vi befinder os på deres jord, og det må vi
respektere,« siger han.
I bad under åben himmel

Masaiernes røde shuka-sjaler eller -tæpper, som de
ganske enkelt vikler rundt om kroppen, har givet
inspiration til soveværelserne, hvor klare, røde sengetæpper og sengetøj med lokalt inspireret grafisk
mønster pryder jernsengene. Hvad angår de udendørs badeværelser, har Marlies Gabriel taget Hundertwassers organiske, naturlige principper til sig

1. Indbyggerne i den nærliggende Masai-landsby
arbejder til daglig på Shu´mata, hvor de bl.a.
serverer og laver mad. Til gengæld hjælper
Marlies og Jörg beboerne, når de f.eks. skal
transporteres til lægen eller på hospitalet.
2. Shu’matas fem safaritelte med tilhørende
badeværelser er indrettet i safaristil som på
Hemingways tid. Den røde farve i Masaiernes
beklædning og det ufrugtbare landskabs
jordfarvede nuancer har inspireret
til farvesammensætningen i indretningen.
3. Shu´mata-teltet ligger midt ude i den vilde
omgivende natur. Langt fra alting, men midt
i Afrika.
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og skabt sanselige, bueformede brusenicher med
anvendelse af den marokkanske overfladeteknik
Tadelakt. Med den lyserøde farves varme, brunlige
skær og de lokalt fremstillede perleforhæng er de i
kontrast til den øvrige naturligt maskuline indretning.
I modsætning til mange andre safariparker strejfer de vilde dyr frit rundt på Shu’mata. Erfarne
park rangers og masaier leder derfor safariturene
ud i parken, hvor gæsterne får lejlighed til bl.a. at
spotte elefanter, zebra, gnu og oryx foruden mærkelige insekter og et væld af planter, der er unikke
for området.
Når man vender tilbage til lejren efter en oplevelsesrig dag, er det tid for en whisky – i bedste
Hemingway-stil – og tid til at reflektere. Med den
betagende udsigt til Amoseli-sletten, De Syv Søstre
og Kilimanjaro inden middagen fortryller Shu’mata ofte sine gæster og giver dem minder, de sent vil
glemme.
n

Rejsen til Tanzania
( Shu’mata Lodge ligger godt 600 kilometer syd for

(I

de afrikanske vintermåneder (de europæiske
sommermåneder) byder Tanzania på milde, men
stadig behageligt varme temperaturer – sjældent
over 30 grader. De tidlige morgentimer i månederne maj til oktober kan dog være kølige og kræver en varm jakke.

ækvator i en højde af ca. 1500 meter over havets
overflade.

( Lodgen er beliggende 45 km – cirka en times kørsel – fra Kilimanjaro International Airport (KIA).
Der er ikke nogen direkte ruter fra Danmark dertil,
men Condor (medlem af Star Alliance) flyver fra
Frankfurt direkte til KIA en gang om ugen.
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( Der er også daglig direkte forbindelse med KLM
fra Amsterdam til KIA. Dertil kommer andre ruter
med bl.a. Swiss, British Airways og Kenya Airways til Nairobi samt Dar es Salaam, hvorfra der
er forbindelse til KIA via lokale flyselskaber.

Tanzanias tørre sæson er området omkring
Shu’mata Lodge og hele Arusha National Park
fugtige af morgentågen og derfor ofte grønne.
Shu’mata Lodge og parken med dens veje, der er
åbne hele året, kan derfor besøges i alle sæsoner.
I april og maj kan safarierne til fods dog være
begrænset af »the big rains«.
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Spar udgifterne til kildevand og danskvand.
MiniCooler leverer koldt vand og danskvand direkte fra din køkkenhane.
Løsningen er på en gang tidsbesparende,
miljøvenlig og god for pengepungen.
Læs mere på www.minicooler.dk

Danskvand i hanen
MiniCooler er en lille drikkevandskøler produceret specielt til virksomhedens tekøkken eller køkkener i private hjem. Boksen placeres
under vasken og forbindes til et armatur. Når
der åbnes for hanen, nedkøles drikkevandet
via en kølespiral. MiniCooler optræder i to varianter – med koldt vand alene eller koldt vand
plus danskvand. Den er samtidig diskret, lydløs og nem at tilslutte i ethvert køkken. Med
sit lave strømforbrug er MiniCooler desuden
en gevinst for miljøet. Og så er den økonomiske og klimatiske belastning ved import af
det dyre flaskevand naturligvis elimineret.

MiniCooler fra Waterpoint
Med den globale opvarmning på dagsordenen har de fleste for længst indstillet sig på,
at energiforbruget skal reduceres. Også når
det gælder så basal en ressource som vand,
er det nødvendigt at tænke miljøet med. Hver
gang vi investerer i en importeret flaske vand,
tærer det på miljøet. Og nu er vi så heldige at
have rigtig godt drikkevand i Danmark. Foretrækker man sit vand iskoldt, skal postevandet dog gerne en længere tur i køleskabet, før
det når den rette temperatur. En smart og
energibesparende løsning er den innovative
MiniCooler fra Waterpoint.

K o n tak t o s f o r n ær m es te for ha nd l e r p å i nfo @m i ni c ool e r.d k e l l e r te l e fo n 7 020 4656. L æs mere p å w w w.min icooler.d k
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