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TECKENFORMAT 2. För den som vill uppleva det genuina Bali räcker det att åka en bit ut på landsbygden, eller ta båt till någon av de små
öarna. Här öppnar sig det vardagliga Bali med all sin skönhet och magi.
Mycket händer i det lilla. Det gäller bara att stanna upp.
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Vardagsskönhet
på Bali
Vattnet kluckar stillsamt mot de
färgglada träbåtarna. Sällsamma
ljud uppstår när några japanska
turister försöker kommunicera
med varandra genom snorklarna. Emellanåt hörs svag indonesisk schlagermusik från en enkel
servering en bit upp från stranden, där vi nyss köpt kaffe.
Efter många resor till Bali är
det första gången jag besöker den
lilla ön Nusa Lembongan, bara
en och en halv timmes båtfärd
från Sanur. Här vilar lugnet.
På öns slingrande vägar möter
man en och annan motorcykel,
men inga bilar. Från det gröna,
kuperade inre öppnas här och
där gläntor där havet med dess
vita kustlinje skymtar fram.
Den åtta kvadratkilometer stora ön är promenadvänlig med
små stigar att följa längs kusterna.
Jag och min reskamrat har
hyrt en motorcykel för dagen och
hunnit med att bada på flera härliga vita sandstränder, som här
vid Mushroom Bay, där vattnet
inbjuder till simning. Sunset
Beach längre söderut, liksom
Dream Beach, är fina naturstränder där kalkstensklippor skjuter
ut och där vi är nästan ensamma
i de höga vågorna.
Många kommer till Nusa Lembongan för att snorkla eller dyka,
liksom till närliggande, betydligt
större, kargare och torrare, Nusa
Penida, som balineserna hyser en
viss rädsla för på grund av den
svarta magi som sägs råda.
I det kristallklara vattnet runt
öarna finns fina korallrev som
lockar många spektakulära fiskar. Manta ser man ofta och unik
är den stora solfisken, mola-mola, som endast lär finnas i vattnen
häromkring. Ön är även populär
för surfing.
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Längs strandbanken till det
smala sundet som skiljer Lembongan från den ännu mindre ön
Nusa Ceningan ligger sjögräs på
tork. Odlingarna är en stor inkomstkälla för ön och används
inom den asiatiska skönhetsindustrin. De båda öarna förenas
av en hängbro som vi kör över,
efter att ha förvissat oss om att
den hållit för andra motorcykelekipage.
En skylt pekar mot en warung
– servering - där vi stannar till
och beställer ingefärste och nasi
goreng i den sena eftermiddagen. Jag får följa med till innehavarens morbrors grannhus, då
jag behöver låna kamar kecil, det
lilla rummet, som man kallar toaletten på indonesiska.
Medan solen sjunker stannar
flera indoneser till och köper
med mat hem i små påsar. En
man cyklar fram och tillbaka
med hinkar som han fyller med
vatten till familjens kvällsbad.
Själva fortsätter vi grusvägen ut
mot en udde som är populär
bland surfare, känd inte bara för
sina vågor utan också för sina
fantastiska solnedgångar över
Bali.
Det har hunnit bli mörkt när vi
tar oss hem till vår billiga bungalow, genom östra Lembongans
mangroveskog.
Några dagar senare tar vi in på
den fantastiska resorten Maya
Ubud, som ligger inbäddad i
regnskog i Peliatan utanför
Ubud. Trakten här kring Balis
kulturella centrum blir lite av vår
bas, dit vi återkommer mellan
resorna och går ner i varv med
yoga och massage och gör vandringar längs Ayungfloden, mellan de små byarna Kedewatan
och Bong Kasa.
Uppe i bergsbyn Munduk, inte

långt från sjön Tamblingan i
norr, är luften fräsch och lite
sval. Från balkongen på vår bungalow har vi utsikt över de gröna,
dimhöljda bergen. Vi bjuds in att
närvara när byalaget övar i sin
gamelan-orkester. Om dagarna
ger vi oss ut på upptäcktsfärder i
byn, till heliga tempel, varma
källor, vattenfall och en närliggande kaffeplantage.
I byarna pågår förberedelserna
inför det balinesiska nyåret, som
infaller i mars eller april. Det
görs enorma papier-machémonster som ska paradera längs
gatorna årets sista kväll. Allt för
att hålla demonerna lugna på nyårsdagen, Hari Raya Nyepi, då total stillhet och tystnad ska råda.
Ingen får röra sig på gatorna. Till
och med flygplatsen stänger
igen.
Det är tätt mellan ceremonierna, som hålls för att fira ett tempels årsdag, ett nybyggt hus eller
för att markera olika stadier under livets gång. Även kremeringen görs till en fest, vilket vi får erfara i den lilla fiskebyn Pemuteran på norra kusten.
Vackra offergåvor placeras ut flera gånger om dagen för att blidka
både gudar och demoner. När vi
tar bussen vidare västerut, stannar chauffören vid ett tempel för
att be. Även vindrutan får heligt
vatten sprutat över sig och en
frangipani-blomma sätts under
vindrutetorkarna för att skydda
vår fortsatta framfart - förbi risfält, palmdungar och höga bambuskogar.
Det går inte fort att färdas på
gudarnas ö, men så har man heller aldrig riktigt bråttom.
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7 Bali
Klimat: Bali har cirka 30
grader varmt och hög
luftfuktighet året runt.
Regnperioden är november-februari.
Resa: Reguljärt från cirka 7 000 kr med Qatar
Air, cirka 8 000 kr med
KLM, Singapore Airlines,

Malaysia Airlines, Thai m
fl.
Transport: Taxi är billigt,
liksom att hyra bil. Ett
bra alternativ är att
chartra bil med chaufför
för dagsutflykter. Gör
upp om priset i förväg!

Bo: Det är lätt att hitta
boende i olika prisklasser
(från 100 kr/natt), behöver ej förbokas.
Billiga homestays på
Lembongan finns längs
stranden i Jungut Batu.
Munduk: Lumbung Bali
Cottages, www.lumbung-bali.com

Pemuteran: Jubawa homestay, jubawa-pemuteran.com
Lyxigt boende kring
Ubud,
www.mayaubud.com,
www.amanresorts.com/
amandari/home.aspx

