
REISE: KENYA

VISJON       6–201420

I yogaparadis

Lamu er blitt et østafrikansk 
yogaparadis, i harmoni mellom 

natur og historie. Yogabevegelsen 
kan også bidra til sameksistens 
i dagens Kenya, som er truet av 

etnisk splid.
–
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 Alexandra Spyratos trener 
på stranden.

 Over: Monika og Banana under åpen himmel.
 Under: Å bo i vakre omgivelser gjør yogaferien enda 

mer inspirerende.

Kombinasjonen av den levende swahilikul-

turen og Det indiske havets sensuelle natur, 

gjør det kenyanske øyriket to grader syd for 

ekvator til et eldorado for sansene og en 

åpen invitasjon til å gi seg hen til 

øyeblikket. Til lyden av bølgene 

mot korallrevet og bønnene fra de 

tallrike muslimske minaretene, som 

blander seg med duften av tropisk 

jasmin og frangipani, er Lamu en 

tilstand mer enn en destinasjon 30 

mil nord for Mombasa. 

I århundrer har Lamu forent 

kontinenter og skapt den østafri-

kanske swahilikystens konglomerat 

av arabiske, indiske og afrikanske 

håndverkstradisjoner, språk og matvaner. 

Den årlige yogafestivalen og de alterna-

tive behandlingene som finner sted, bare 

understreker den sjelfulle energien på øya, 

som har knyttet verden sammen siden tidlig 

middelalder, da monsunvindene først bragte 

handelsmenn hit med smykker og krydder 

i bytte mot slaver og elfenben. Skyggefulle 

palasser i korall og kalkstein bak sirlig utskå-

rede mahognidører vitner om den omanske 

gullalderen frem til slutten av 1800-tallet, da 

stedet var sete for sultanen og et kulturelt 

sentrum for arkitektur og poesi i Afrika. I 

dag er gamlebyen på listen over UNESCOs 

verdensarvsteder og en labyrint av gater og 

streder, akkurat brede nok til at et esel fullas-

tet med mangrovetømmer kan passere. Det 

finnes kun to biler og en traktor på øya, men 

hvis man ikke vil ri på esel eller ta bena fatt 

for å nå kritthvite sandstrender så langt øye 

kan se, er båt eneste fremkomstmiddel. 

– Jeg kjenner ingen andre sivilisasjoner i 

verden i dag hvor det er mulig å leve 

så tett i pakt med naturen og omgi-

velsene. For meg er det velvære i sin 

reneste form. Lamu har en helt unik 

prana. Livet er veldig enkelt her, men 

også veldig rikt, sier Monika Fauth, 

som leder Lamu Yoga Festival. 

Nederlandske Fauth forelsket seg 

i Lamu, og ektemannen Muhamed 

Ali Mbarak alias Banana, da hun 

kom hit første gang i 1997. I dag 

driver de gjestehuset Banana House 

and Wellness Center, som også huser Sri Sri 

Ravi Shankars Art of Living i Kenya. Gjen-

nom mange år har hun jobbet med sosialt 

arbeid for barna i området, og gradvis innført 

yoga som en del av dagligtalen på Lamu. I 

et muslimsk samfunn har det vært en utfor-

dring å formidle at yoga ikke er en religion, 
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Yoga styrker opplevelsen 
av sameksistens på tvers av 
stammetilhørighet og andre 

sosiale skiller.

VISJON       6–201422

 Over: Meditasjon i yogarommet på Banana House
 Under: Blomstrende frangipanier over bassenget

men et ønske om å styrke befolkningen inn 

i en ny tidsregning. I tillegg til de daglige 

timene, som er åpne for alle, kommer ten-

åringsjentene ved Bright Girls Secondary 

School til yogatimer på Banana House to 

ganger i uken, og ofte reiser Fauths team med 

kenyanske yogalærere til lokale landsbyer 

hvor de også bidrar med medisinsk hjelp. 

– Pusten vår kan aldri bli religiøs, den til-

hører alle. Sakte, men sikkert begynner det 

å bli en bevissthet om dette og stadig flere 

mennesker på yogatimene. Men det er vik-

tig at det har foregått gradvis, i respekt for 

kulturen her. Jeg ønsker at det skal være en 

integrert del av det lokale livet, og ikke noe vi 

dytter på folk utenfra.

YOGA FOR FELLESSKAP

Yogabevegelsen brer om seg i Kenya, og de 

kenyanske instruktørene på Lamu er utdan-

net ved Africa Yoga Project, som de siste 

årene har arbeidet for å skape økt selvfø-

lelse og arbeidsplasser for unge kenyanere, 

og for å redusere stammebasert splittelse 

og radikalisering gjennom yoga. Den frivil-

lige amerikanske organisasjonen ble startet 

i forbindelse med den etniske volden som 

presidentvalget i 2007 utløste. Og i dag har 

Africa Yoga Project utdannet et hundretalls 

arbeidsledige unge kenyanere som ukentlig 

gir poweryogaklasser for flere tusen men-

nesker i Nairobis slumområder, ved hjelp av 

veldedig støtte fra yogautøvere i USA, Canada 

og Australia. 

– Yoga styrker opplevelsen av sameksis-

tens på tvers av stammetilhørighet og andre 

sosiale skiller, og slik jobber vi for å redusere 

de etniske spenningene i Kenya, også langs 

kysten. Målet er å gi unge mennesker opti-

misme og troen på seg selv gjennom yoga, 

og å utdanne dem til arbeid i en voksende 

velværeindustri i landet, forteller AYPs sty-

releder, Pauline Caballero.

James Njuguna (30) er blant dem som har 

gjort den radikale klassereisen fra arbeidsle-

dighet og narkotikamisbruk i storbyslummen 

til jobben som yogalærer på Lamu Yoga Festi-

val. Rekordhøy mangel på arbeid blant unge 

mennesker avler vold og konflikt i Kenya, og 

i kystområdene kan det gi grobunn for latent 

islamsk radikalisering. 

– Yoga forvandlet livet mitt. Det ville 

vært utenkelig for meg for to år siden at jeg 

kunne gjøre dette, at folk ville lytte til meg. 

Jeg var fullstendig upålitelig og uten håp for 

fremtiden. Jeg hadde aldri vært i nærheten 

av å oppleve den gode følelsen yoga ga meg 

både fysisk og mentalt. Yoga formidler også 

et genuint fellesskap mellom mennesker, og 

opplevelsen av å bli verdsatt, noe som var 

fullstendig nytt for meg, sier Njuguna.

I dag kan han betale for livets opphold på 

lovlig vis, og er blitt en lysende lederskikkelse 

i lokalmiljøet som yogainstruktør. 

– Jeg elsker den muligheten yoga gir meg 

til å nå andre mennesker med håp og kjær-

lighet, og til å vise dem deres eget potensiale, 

smiler han. 

OM LAMU
 Muslimsk øygruppe bestående av Lamu, Manda 

 og Pate utenfor kysten av Kenya, og en av de eldste  

 sivilisasjonene i Afrika sør for Sahara. Swahilikysten   

 strekker seg fra Mozambique i syd til Somalia i nord.

 Gamlebyen står på UNESCOs liste over verdens   

 arvområder, og er i dag Øst-Afrikas best bevarte   

 swahilikultur med en særegen blanding av afrikansk,  

 arabisk, indisk og portugisisk historie. Landsbyen   

 Shela er regnet som Kenyas vakreste.

 Sentrum for sjøfart i århundrer og omansk 

 protektorat fra slutten av 1600-tallet, til britene 

 tok over på slutten av 1800-tallet. 

 Pilegrimsted for hippiene på 1960-tallet, 

 og i dag et populært velvære-reisemål i Kenya.
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AKSEPT FOR HER OG NÅ

Sammen med kollegaer fra Africa Yoga Pro-

ject, har Njuguna reist fra hovedkvarteret i 

hektiske Nairobi til uant, tidløs skjønnhet 

på Lamu. Ennå er øyriket et tradi-

sjonelt samfunn, hvor tilværelsen 

følger månefasene og tidevannet 

som regulerer fisket fra de arabiske 

dhow-seilbåtene, som flyter majes-

tetisk på Det indiske hav. Men i dag 

har dhow’ene fått konkurranse fra 

motoriserte fartøy med navn som 

Rihanna og Beyoncé, og celebre er 

også feriegjestene som har bygget 

villaer i strandkanten i landsbyen 

Shela. Likevel har turismen fått en 

alvorlig knekk etter terrorepisoder 

i området i regi av somaliske Al-

Shabbaab, som har ført til vanskeligere øko-

nomiske kår for folk flest. Den kenyanske 

regjeringens planer om å etablere en interna-

sjonal havn på fastlandet i nærheten splitter 

befolkningen i dem som ser mulighetene for 

arbeid og vekst, og dem som vil beskytte en 

bevaringsverdig verdensarv. Paradoksalt nok 

kan den episke sjøfartshistorien som skapte 

Lamus noble swahilikultur gjennom tusenår, 

også bli industrien som får den til å forvitre i 

dag. Men yogabevegelsen vil det annerledes. 

– Yoga har lært meg å åpne hjertet mitt 

mot verden og andre mennesker, og til å gi 

slipp på frykt. Lamu har lange tradisjoner for 

fredelig sameksistens. Jeg ser at vi kan bidra 

til å skape harmoni mellom mennesker når 

de får oppleve yogaens virkning på kropp 

og sinn. Vi ønsker å gjøre det vi kan for at 

det skal fortsette slik på tvers av religioner 

og utfordringene vi er stilt overfor i dag, sier 

Kelly Alomba (30) som har sitt daglige virke 

som yogalærer på Lamu.

Det er så vidt 50 år siden elektri-

siteten ble innført og hippiene opp-

daget øyriket. Fortsatt finnes ikke 

aircondition på Shelas mest berømte 

hotel, legendariske Peponi, drevet 

av den samme danske familien som 

kom i starten på 1960-tallet. Her 

kommer tunfisk-carpaccio’en på 

lunsjbordet rett fra havet, servert 

med avokado av en annen verden 

og tamarind-sorbet til dessert. Bedre 

mat enn Lamus arabisk-afrikanske 

kjøkken, toppet med ingefær, lime, 

kokos og hvitløk finnes ikke i Afrika 

sør for Sahara. Slik har Lamus swahilikultur 

gjennom tidene integrert påvirkningen uteni-

fra uten å miste sin stolte identitet. Men iste-

den gjenskapt foreningen av tradisjoner i alt 

fra arkitektur til lokal medisin, som blander 

urter med gamle afrikanske forestillinger om 

ånder, hinduismens evil eye og islamske resi-
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 – Yoga har lært meg å åpne 
hjertet mitt mot verden og 

andre mennesker. Lamu har 
lange tradisjoner for fredelig 

sameksistens.

 Monika Fauth er leder for Lamy Yoga Festival. Hun driver 
også Banana House and Wellness Center.
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 Over: Kelly Alomba er yogalærer på Lamu.
 Under: Daglig er det yoga og meditasjon på stranden. 

 Deltagerene bor i hyggelige 
lokaler med god atmosfære

tasjoner. På samme måte vil Lamu fortsette 

å bevare sin sjel, håper mange. «Pole, pole,» 

eller noe i retning av «bare ta det rolig, da vil 

alt ordne seg,» sier de på øyriket, som glitrer 

som en juvel i Det indiske hav. Og kanskje 

kan yogabevegelsen være med på å bevare 

Lamus organiske livsrytme som gjør det 

umulig å reise hjem, via stedets sjarmerende 

bungalow av en flyplass, uten en dypere pust. 

Den lokale swahilipoeten Ahmed Sheikh 

Nabhany uttrykker det slik:

«Shelas folk har dratt

til Mombasa og Nairobi.

Unge menn lærer å snakke

som utlendinger, de seiler og fisker

med turister, bare for å befinne seg 

fastholdt i havets omfavnelse.»  
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REISE
Høysesong fra desember ut januar og i 

august. Regntid fra april til juli. Air 

Kenya, Safarilink og Fly 540 har daglige 

avganger fra Nairobi, ca. 1800 kr. t/r.

KULTUR
 
LAMU MUSEUM

På Lamu vandrer man i levende historie 

og kan snuble over antikke, kinesiske 

potteskår, men her er den unike kultur-

historien mer systematisk fremstilt. 

Også Lamu Fort i hjertet av gamlebyen 

tilhører det kenyanske nasjonalmuseet, 

bygget av den omanske sultanen i 1821.

ALILAMU

www.alilamu.com

Fangsten var elendig den dagen fiskeren 

Ali banket på hos kunstneren Daniela 

Bateleur for å spørre om jobb. I dag sel-

ger de malerier og vesker av resirkulerte 

dhow-seil til hele verden.

LAMU SILVER SMITH

Mohamad Rufai fører stolte smykketra-

disjoner videre i hovedgaten i gamle-

byen.

REISETIPS

BO
PEPONI

www.peponi-lamu.com

29 legendariske rom med havutsikt og 

Lamus sosiale episenter i det som 

engang var den britiske konsulens hjem.

STAR GUESTHOUSE

www.lamutravel.com

Få kjenner Lamu som innehaveren 

Saleem. Penthouse i landsbyen Shela for 

ca. 250 kroner natten.

PWANI GUESTHOUSE

tlf +254(0)712506778

En liten perle et steinkast fra Shelas 

endeløse strender.

THE MOON HOUSES

www.themoonhouses.com

Private villaer med kokk og svømme-

basseng i strandkanten. Her kan man 

bl.a. ta inn i det tidligere hjemmet til den 

flyvende franske doktoren Anne Spo-

erry, kjent som Madam Daktari.

DIAMOND VILLAGE

www.diamondbeachvillage.com

Rustikt, rett på stranden som Robinson 

Crusoe på andre siden av Lamu-bukten.  

YOGA 
BANANA HOUSE

www.bananahouse-lamu.com

Smakfullt og tilbakelent med øyas 

vakreste yogahall, hvor det også ofte 

arrangeres Art of Living-kurs. Måltidene 

serveres på din egen terrasse hvis du 

velger å overnatte i en av de håndut-

skårne himmelsengene.

FATUMA’S TOWER

www.fatumastower.com

Daglige klasser ledet blant annet av den 

britiske innehaveren Gillies Turle, i en 

verden smykket med antikviteter og 

magnolia, oppkalt etter en swahili-

adelskvinne som levde her med sine 

fem slaver til slutten av 1800-tallet.

LAMU YOGA FESTIVAL

www.lamuyoga.org

Øst-Afrikas eneste yogafestival ønsker 

hjertelig velkommen til morgenyoga på 

stranden, måneskinnsmeditasjon og 

swahilimiddager under stjernene, neste 

gang 15.–20. mars 2015.

REFLEKSOLOGI OG MASSASJE

monicaachieng36@yahoo.com

tlf +254(0)735994892/0729241878

Øyas kanskje beste massasje – blant 

mange muligheter. 
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