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ET LITE STYKKE
NORGE PÅ

Zanzibar
Det suser i palmer, plaskes
i turkise bølger og poseres
for bilder. Alle skal ha et
bilde av seg selv på drømmestranda. Er det noe vi
vet, er det at et sånt bilde
- mer enn noen souvenir kan vekke Zanzibarfølelsen
i oss når vi er tilbake i
hverdagen.

Z

anzibar er Guds gave til Afrika,
hevder guiden på avslepet swahiliengelsk. Det kan godt hende han har
rett. For i løpet av de to første timene
på øya har vi allerede festet blikket på
strandlinjen. Den er en åpenbaring for
snøblinde, norske øyne. Palmeplantasjer
proppfulle av dissende kokosnøtter strekker
seg mot et turkist hav. Vi klyper oss i armen,
for dette minner mest av alt om en Bountyreklame fra åttitallet. Mens vi kjører gjennom
hovedstadens bakgater, er det luktesansen
som strever med å holde seg fast i svingene.
Kardemommebelger og nellikspiker, kanelbark og lubne vaniljestenger omsettes i
løsvekt på hvert eneste gatehjørne. – Det
lukter krydderhylle, sier reisefølget. Det sier
litt om hvor bereist han er i krydderienes
verden. Men det er ingen fare. Ingen Zanzibarturist forlater Krydderøya uten å vite
forskjellen på stjerneanis, gurkemeie og
muskatnøtt.
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Zanzibar
Valuta: 1000 tanzanianske shilling = 4
norske kroner
Språk: Swahili og engelsk
Tidsforskjell: To timer om vinteren, en time
om sommeren.
Pass: Sørg for at passet ditt er gyldig i
minst seks måneder etter hjemreise.
Visum: Norske statsborgere får kjøpt
visum ved ankomst til Zanzibar. Det koster
50 dollar per person, og må betales
kontant. Fakta
Vaksinasjon: Trippelvaksine mot difteri,
kikhoste og tetanus. Polio. Hepatitt A.
Gulfeber. Vær oppmerksom på at det
finnes malariamygg på Zanzibar. Vi anbefaler malaronetabletter i kombinasjon med
myggstift som inneholder DEET.

Sult eller kardemomme?

Klima: Zanzibar er en helårsdestinasjon.

For bare femten år siden hadde ryggsekkturistene Zanzibar ganske for seg selv. Idag er
saken en annen. Nå konkurrerer Unguja med
Maldivene, Mauritius og Seychellene som
hovedattraksjon i Det Indiske Hav. Unguja?
Ja, hovedøya som på folkemunne kalles
Zanzibar, heter egentlig Unguja. Både
bryllupsreisende og strandløver har for alvor

Det faller mest nedbør i november,
desember, mars, april og mai. Vår
sommer er også deres tørreste periode,
mens temperaturene holder seg på cirka
27 – 30 grader hele året gjennom.
Temperatur i vannet er på rundt 25 grader.
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På egen hånd

Ønsker du ikke å bestille ferdig pakke,
kan du fly til Zanzibar fra Oslo med to
flybytter for omtrent 8.000 kroner tur-retur.
Da står du fritt til å velge hotell selv, og en
god idé kan være å kombinere et par
netter i Stonetown med overnattinger på
et av de mange strandhotellene.
Emerson Spice Hotel – Dette hotellet har
en egen plass i hjertene våre fordi det er
her Andreas Viestad er konsulent. Han
har luktet og smakt seg fram til autentiske
zanzibar-retter som serveres på takterrassen der Stonetown ligger for dine føtter.
Det gjør heller ingenting at selve hotellet
er som hentet ut av 1001 Natt med luftige
himmelsenger, kolonimøbler og et
marmorbadekar på hvert eneste rom.
Hotellet åpnet i april 2011, og fortsatt er det
litt som gjenstår av byggeprosessen. Derfor

fått øynene opp for øygruppen som ligger
knappe førti kilometer utenfor Tanzanias kyst.
I hovedstadens historiske strøk Stone Town
har det på kort tid dukket opp en håndfull
lekre boutique hoteller som for eksempel
Emerson Spice Hotel og Kholle House.
Førstnevnte, Emerson Spice, fortjener en
spesiell plass i hjertene våre. For her, et
steinkast fra ekvator, ser man til Norge for å
finne inspirasjon til menyen!
Matskribent, kokk og restauratør Andreas
Viestad kom til Zanzibar for første gang i
1992. Fascinasjonen var umiddelbar, og det
var faktisk her han skrev sin aller første tekst
om mat. Siden har han reist på kryss og tvers
av øya, og latt seg imponere av det zanzibarske håndlaget med lokale krydderier. Han har
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gitt ut kokebok med utgangspunkt i opplevelsene, og nå er han altså konsulentkokk på
nyåpnede Emerson Spice Hotel. I Viestads
ånd disker de opp med fløyelsmyke muskatfiskekaker og tomat fylt med kardemommestekt geitekjøtt. Vi klarer ikke dy oss, og spør
hvorfor de har valgt seg en nordmann som
inspirator. (De kan umulig vite at det finnes et
norsk ordtak som sier at ’sult er det beste
krydder på maten’...)
- Andreas har en helt egen glød når han
kommer fra markedet. Dessuten har han
introdusert oss for en type matlaging der han
tilbereder og serverer mange små retter
samtidig, ofte gjerne ti forskjellige. På den
måten gir han gjestene muligheten til å
smake på det allsidige kjøkkenet vårt,

forklarer Lén Hörlin. Hun er opprinnelig fra
Sverige, men har bodd på Zanzibar i nitten år.
Det er hun Mr. Emerson hører på når det nye
hotellet skal bli en femstjerners idyll.

Hakuna Matata, eller?
Ute på gateplan i Stonetown er det ikke bare
krydderduftene som kjemper om oppmerksomheten vår. Stadig blir vi oppfordret til å
kaste et blikk inn i butikker, og innimellom
oppsøkes vi av såkalte street boys. – Jambo!
Hakuna Matata! Åpningsreplikken rammes
inn av kritthvite smil. Men selvom de tilsynelatende har en don’t-worry-be-happy holdning
til livet, er det ikke spesielt vanskelig å avsløre
motivet deres. Gjennomsnittslønnen på
Zanzibar er under én dollar per dag, og de vil
www.altfordamene.no
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gjerne tjene en slant på å vise oss rundt,
selge oss et eller annet Afrikadilldall eller
invitere seg selv med på en drink. Allikevel må
det sies, forhåpentligvis uten å høres ut som
en uforskammet snobb, at metodene deres
blir slitsomme i lengden. Det topper seg når
reisefølget forsvinner inn i et galleri, og jeg blir
stående alene i noen minutter. Jeg kunne like
gjerne ha vært et fyrtårn, for det er ingen tvil
om at blondt hår, en hvit, sid sommerkjole og
tungt kamera rundt halsen påkaller oppmerksomhet. Det begynner å gå opp for meg
hvorfor svenske Lén kaller dem for tics, eller
flått. – Du skjønner fort hvem som ikke er
verdt tiden din, forklarer hun. Selv kler hun
seg nokså liberalt, og lar de lange lokkene
falle fritt nedover skuldrene. – Nå er de så
Alt for Damene nr. 25-11
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vant til meg her at jeg får gå i fred... Det har
tatt meg nesten tjue år! ler hun. Situasjonen
er ikke nødvendigvis den samme for nyankomne turister, og ettersom det er et
muslimsk samfunn så det kan være smart å
følge aksepterte kleskoder. I praksis betyr det
at skuldre og knær bør dekkes til i hovedstadens gater, og at topless på stranda er helt
uaktuelt.

har de ekstra hyggelige priser ut sesongen.
Fra 600 kroner for et dobbeltrom. www.
emersonspice.duranpereira.com
Kholle House – I hjertet av Stone Town
ligger det gamle palasset til Prinsesse
Kholle. I dag er det restaurert etter alle
kunstens regler, og er en forførende oase
med eget basseng. Pris fra 650 kroner for
et dobbeltrom. www.khollehouse.com

I tidevannets makt
Det som derimot er høyaktuelt er å innta
horisontalen på en solseng. Kanskje bestille
en Kilimanjaroøl. Huske å booke hel kroppsmassasje på hotellets spa. Hoppe på en
tradisjonell dhow som frakter deg ut til revet
for å snorkle blant klovnefisk, skilpadder og

Kinazi Upepo – ligger direkte på lekre
Paje Beach på sørkysten av øya, og har
lenge vært en backpackerfavoritt. Her
koster det knappe 400 kroner for et
dobbeltrom. www.kinaziupepo.com
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”Zanzito”

Andreas Viestad deler oppskriften på
det som er favorittdrinken på Emerson
Spice Hotel. Her er det mye som
minner om mojitoens syrlige friskhet.
Nok til én
2 ss limesaft
1-3 ts rennende honning eller brunt
sukker
knust is
2-4 ss vodka
bitter lemon
Ha mynte, limesaft, honning eller sukker
og støt sammen med en trepinne. Ha i
knust is og støt litt til. Ha i vodka og
bitter lemon og eventuelt mer is.

Gå ikke glipp av!

Africa House er en institusjon. Her har britene drukket sin Gin & Tonic
siden 1888, og det er lite som slår solnedgangen herfra. Stedet er en
favoritt blant turister, men likevel er stedets stemning intakt takket være
opprinnelige møbler og en helt egen atmosfære. Men vær obs! Det er
fort gjort å ikke komme seg videre... En G&T koster 16 kroner, en kopp
te 4 kroner, og skulle
man bli fysen på noe
godt, kan man bestille
en karrikylling eller en
blekkspruttallerken.
www.africahousehotel.
com

månefisk. Med andre ord, aktiviteter som
rimer på ferie. Vi innlosjerer oss på østkysten,
der tidevannsdronningen dikterer døgnrytmen. Står du opp med sola, får du med deg
høyvannets brusende flørt. Står du opp
slaraffensent, kan du glemme morgendukkerten med mindre du flipflopper deg helt ut til
revet. Eventuelt hopper i bassenget. Utpå
ettermiddagen vender den glassklare, turkise
massen tilbake, og sånn går tiden. Eller, for å
se det gjennom afrikanske briller – sånn
kommer tiden. Vi sitter med bare ben og
kjæler med puddersanda mens Latifah
sjenker sør Afrikansk hvitvin i glasset. Det har
blitt kveld på Zanzibar. Anlegget leverer
tradisjonell taarab musikk. Oversatt betyr
taarab ’å finne glede i musikk’. Det er ikke
vanskelig å forstå hvorfor. Swahiliordene som
vi ikke forstår, og rytmen som det er helt
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umulig å overse, synes å forsterke solnedgangens poesi. Etter litt ankommer maten. Blue
Bay Platter. Kjedelig navn til tross, den
overdimensjonerte porselenstallerkenen
rommer en åpenbaring av smaker!
– Dette er slett ikke verst, sier reisefølget.
Han har forlengst spisset sansene, skjønt at
krydder er mer enn pepper. Kjøttsamosaen
har chillisnert, den innbakte scampien får
selskap av en syrlig mangochutney og
krabbekakene hinter til både kanel og
spisskummin. Mmmh!

Reklameeffekten
Følger du Ungujas kystlinje finner du alt fra
femstjerners resorts til mindre pompøse
anlegg der du får en seng å sove i og noe å
bite i for et par hundrelapper. Det er fortsatt
mange som reiser hit uten å ha ordnet seg

hotell på forhånd. Allikevel følger turistene
som oftest et visst mønster. Først safari på
fastlandet, så after-safari på Zanzibar. Har
man ristet i jeep over savannen og svelget
flere dagsdoser med steppestøv, så klinger
disse åtte vakkert sammensatte bokstavene
godt i øret. Diane og Gernot fra Østerrike har
klatret Kilimanjaro og sett The Big Five i
Masaii Mara. Nå sitter de på den idylliske
Kiwengwastranda, og suger opp solskinn og
saltvannsluft før returen til Europa. – Dette er
himmelsk... Vi har sett og opplevd så mye på
disse to ukene at vinterforrådet er smekkfullt!
Hadde vi sett dem på gata i hjembyen Wien,
hadde de kanskje ikke fått oss til å se to
ganger. Men her – med blafrende hår,
solkysset hud, ferske møter med løver og
giraffer i minnet, hånd i hånd på en kritthvit
strand – ser de reklamevakre ut.
www.altfordamene.no
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Fem ting du ikke visste om Zanzibar
• Freddie Mercury, vokalisten i Queen, er født

Derfor finner du arkitektur og kultur her som

og tilbragte deler av barndommen i Stone-

bærer tydelig preg av både arabiske, mauris-

town. Det finnes en restaurant oppkalt etter

ke, persiske, indiske og europeiske impulser.

ham, ”Mercury’s”, men utover det ropes det

• De vakre, gamle tredørene i Stonetown

ikke høyt om den biseksuelle artistens opphav.

teller over femhundre stykker, og har blitt et

Islamistiske krefter på øya mener hans seksu-

symbol på Zanzibar. Flesteparten av dem er

elle legning forringer Zanzibars muslimske

over tohundre år gamle, og det er vanlig at

identitet.

de er belagt med kraftige pigger. Dette for å

• Tanzania er satt sammen av Tanganyika and

unngå at elefanter og andre ville dyr rev ned

Zanzibar. Øya har delvis selvstyre, men ser til

døra!

fastlandet i store saker.

• Når skumringen senker seg får du dags-

• Stonetown ble erklært verneverdig av UNES-

fersk sjømat på matmarkedet i Stonetown. Vi

CO for 11 år siden. Zanzibar var et av de

spiste barracuda, marlin, tunfisk og hummer,

viktigste stoppene på den gamle krydderruta.

og betalte seksti kroner per person.
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