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Sri Lanka – endelig fred i paradis
Hva er bedre etter en lang flytur fra det kalde nord, enn å komme
frem til hotellet i akkurat passe tid til å se solen på vei ned? Sette
fra seg kofferten, vrenge av seg de klamme skoene slik at tærne
igjen får puste, og skynde seg ned til stranden og gå barbeint i
sanden?

Kvinner med svære lass med tørkede kvister på hodet, skynder
seg hjemover. Mennene står med fiskesnørene og venter
tålmodig på at fisken skal bite. Spennende å komme til et nytt
land. Hva morgendagen vil bringe, vet ingen. Nye eventyr venter.

I mange år har vi bare fløyet over det lille øyriket i det Indiske hav
på vei til andre reisemål i Asia. Nå er dette i ferd med å endre
seg. Sri Lanka er igjen klar til å gi oss opplevelser vi sent vil
glemme. Endelig er det min tur til å oppleve dette landet alle
omtaler som et paradis.

En gang i min ungdom, på 80- tallet, jobbet jeg som reiseleder.
Hadde du lang nok fartstid, hvilke ikke jeg hadde, fikk man
”æren” av å jobbe på steder som blant annet Sri Lanka. På den
tiden var øya et eksotisk og spennende reisemål man trygt kunne
feriere i. Jeg husker ennå mine kollegaers lovprisning av øya.
Siden har jeg hatt lyst til å reise dit. Ventetiden ble lang, men den
som venter på noe godt….
Noe for alle
Sri Lanka har alt. Øya er ikke større en Irland, men rommer alt:
strender, laguner, elver, regnskog og fjell. Et fantastisk kjøkken
og spennende utflukter.

Landet der borgerkrigen herjet fra 1983 til 2009, og som også ble
hardt rammet av tsunamien i 2004, har mange områder som selv
de mest fryktløse globetrotterne har unngått å besøke fram til nå.
Den tåreformede øya i det Indiske hav, ligner relativt mye på sitt
langt større naboland, India. Akkurat som de sørlige delstatene
der, har også Sri Lanka frodige fjell, teproduksjon og lange vakre
strender. Om drømmereisen man kanskje kunne tenke seg til
India blir stoppet av frykt for masende tiggere, tvilsom hygiene og
et generelt kaos, da bør du se mot Sri Lanka. Eller Ceylon som
landet het frem til på 60-tallet.
Kort sagt: “India light.”

Vanskelige tider
Tempoet her er lavere, servicen i toppklasse. Man kan enda
fornemme kolonitidens herskapelighet, kombinert med religiøs
harmoni mellom hinduer, kristne og muslimer.

Tross i dette, kjenner vi jo til de menneskeskapte tragediene
landet har vært gjennom. Det som var en territorial konflikt
mellom tamiler og singalesere, ende opp i en vanskelig og blodig
borgerkrig.

Borgerkrigen var en etnisk strid mellom singalesiske majoriteten
(70 prosent), og tamilene (18 prosent), ledet an av Tamiltigerne,
som kjempet for en tamilsk stat nord-øst på øya. Regjeringen,
representert med førstnevnte gruppe, vant en militær seier våren
2009, men Tamiltigerne og regjeringshæren er beskyldt for

alvorlige brudd på menneskerettigheten under konflikten der
80.000 mennesker skal ha blitt drept.
Norges Erik Solheim, ledet fredsforhandlingene, og alle på øya
vet hvem han er. Men omtalen er ikke bare positiv. Snakker du
med en tamil, vil de gi deg en klem og hedre Solheim som en
helt. Møter du en singaleser, kan tonen være en annen. Uansett,
at Solheim har kjendisstatus på øya, er sikkert.
Har man først reist til Sri Lanka, bør man unne seg et par dager i
innlandet. Bare noen mil inn fra kysten, troner fjellene høyere enn
Galdhøpiggen. Jungelen byr på nærkontakt med ville elefanter
og et usedvanlig rikt fugleliv.
Minneriya National Park
Safari på Sri Lanka? Vel, har man vært på safari i Afrika, blir
dette noe platt, men det er en opplevelse man allikevel kan ta
med seg.

I Minneriya National Park, får man oppleve elefanter i store
flokker. Parken ligger i elefantkorridoren som strekker seg
gjennom flere av øyas nasjonalparker, så hvor mange elefanter
som til en hver tid befinner seg her varierer. Man reiser inn i
parken i biler, med lokalguide. De vet til en hver tid hvor de store
flokkene er å finne. Elefanter er på endeløs vandring etter vann,
så i den tørre perioden når elveleiene tørker opp vandrer de
nordover for å finne vann å drikke, bade i og frisk gress å spise.
Den indiske elefanten er mye mindre og mørkere enn sin
afrikanske slektning. Det beste kjennetegnet er de små ørene.
Små elefantunger løper lekende rund mellom beina på de

voksne, og mange av hunnene er gravide. Veldig gravide! Man
kan se de store magene bevege seg duvende fra side til side.
Noen vil ut derfra ganske snart!
Er man en fugletitter finnes det cirka 160 forskjellige arter i
parken, så her er det bare å ta med seg kikkerten. Og
sommerfugler i alle regnbuens fager.
Jammen ble det ikke ganske stemningsfullt her når
solnedgangen legger sine vakre farger over det fra før av så
grønne landskapet. Jo, det var verdt turen.
Sigiriya
Sigiriya er en 180 meter høy klippe, som tårner opp som eneste
høye punkt i mils omkrets. Klippen blir også kalt Lion Rock på
grunn av de store løvepoter, som vokter inngangen ved de
nederste trappetrinnene. Har man høydeskrekk, er de smale
trappene ikke noe man skal prøve seg på, og husk vannflaska,
for det tar tid, og der er varmt.
Turen til toppen består av 1200 trappetrinn, og underveis kan
man nyte de velbevarede kalkmalerier av ‘Heavenly Maidens”,
malt for over 1500 år siden. Datidens pin-ups. Utolig flotte
veggmalerier i fantastiske farger. Damene har forskjellige trekk
og her finner man “China Lady”, “Africa Lady” og “Sri Lanka
Lady”. Barmfagre og forførende alle sammen, og de veldreide
formene ville gjort dem til stjerner i Baywatch om det hadde vært
i dag. Den ene av damene burde alle som besøker Sri Lanka
kjenne igjen. Hun finnes nemlig på 2000 rupee seddelen.

Kandy
Kandy er øyas kulturelle hovedstad, og også den er med på
verdensarvlisten. Den mest berømte severdigheten her er
templet som rommer Buddhas tann, Temple of the Toothe Relic,
som er en av de mest hellige plasser i den buddhistiske verden.
Under Esala Perahera, den store religiøse festivalen som foregår
i august, blir relikvien tatt ut på en parademarsj. Da står byen på
hodet. Utsmykkede elefanter, dansere og tilreisende i festhumør
setter sitt preg på byen.

På Sri Lanka er cirka 70 prosent av befolkningen buddhister. Men
her har det ingenting å si hvilken gud du ber til, om noen i det
hele tatt Her lever buddhister, hinduister, kristne, jøder, fortid,
nåtid og fremtid sammen i respekt og harmoni. Gamle kulturer og
tradisjonell visdom vokter det moderne liv, og gir samfunnet
balanse.

Etter et par dager uten å se en eneste butikk, fant vi jenter ut at vi
ville se hva Kandy hadde å by på. Det ble vårt første møte med
tuk-tuk kulturen. Etter litt forhandling om pris, ble vi enige om hva
vi skulle betale for to stykk av dette noe tvilsomme
fremkomstmiddelet. Pruting er en nødvendighet. Lurt blir man
sikkert allikevel, men det vet vi ingenting om. Bak sjåføren er det
et sete med plass til tre. Men i en tuk-tuk er det alltid plass til en
person til. Og kanskje til og med enda en! Det rister godt i

baksetet. Men med denne doningen kommer man inn i de
trangeste gater, kan smyge seg mellom biler og mopeder, og
kommer frem til målet på rekordfart. De to tuk-tuk førerne vil vise
oss sine fremragende kjøreegenskaper og bestemte seg for at et
lite kapprace var på sin plass. Tuta var i bånn hele veien. Det ble
for vilt, men det var ingenting vi kunne gjøre. Det gikk godt, for
her sitter jeg og kan skrive om historien og til og med smiler litt
for meg selv i ettertid. Det stemmer det, at det vil helst gå godt.

Kandy var et yrende folkeliv, masse lukter og lyd. Det ble lite
shopping på oss, men vi ble en erfaring rikere og fikk definitivt
opp adrenalinet på tuk-tuk turen!
Historie
Det var portugiserne som gav landet navnet Ceylon.
Nederlenderne fordrev dem og tok over kolonimakten. Den ene
like tyrannisk som den andre. Det ble heller ikke bedre da britene
gjorde sitt inntog.

Britene hadde en plan på å dyrke kaffe på øya, men på et
tidspunkt ble avlingene ødelagt av sopp og produksjonene ble
lagt om til te. Arbeidskraften ble hentet fra India, og slik kom
tamilene til landet. Først på 1980-tallet fikk denne minoriteten
statsborgerskap. I 1972 ble Ceylon til republikken Sri Lanka, og
brøt dermed sine 157-årige bånd med den britiske trone. De er
fortsatt medlem av Commonwealth.

Etter 26 år med borgerkrig har Sri Lanka iverksatt
gjenoppbygging av infrastrukturen som ble ødelagt av
krigshandlingene. Selv om landet har et høyt utdanningsnivå, er

arbeidsledigheten et alvorlig problem, også blant godt utdannede
grupper. Skolen er gratis, over 95 prosent kan lese og skrive,
sykehusene er gratis og helsevesenet er bra. Men folk er fattige.

Det hevdes at sult ikke er noe stort problem på Sri Lanka. Folk
bor stort sett på landsbygda der maten gror, selv om strømmen til

byene øker. Etter 2.verdesnkrig var øya et av de rikeste landene i
Asia. Her fantes etterspurte råvarer som tømmer, te, gummi og
krydder. Kolonimaktene forsvant fra øya ved hjelp av argumenter,
ikke våpen. Britene etterlot seg en velutviklet infrastruktur og alt
virket lovende. Man kunne kommunisere på et felles språk:
engelsk. I dag snakker færre engelsk. Singalesisk er det offisielle
språket. Et problem for tamilene som snakker tamilsk. Disse
språkene er helt forskjellige opprinnelser og er uforstående for
hverandre.
Teplukkere
Foruten bildet av vakre strender og smilende mennesker, har det
alltid vært et annet bilde som har dukket opp på netthinnen når
jeg har tenkt på Sri Lanka. Det er de teplukkende damene. I dag
skulle vi få se denne delen av øya. Oppover og oppover bare det.
På vei til Nuwara Eliya. Her på nærmere 2000 m.o.h. dyrkes den
beste teen i verden. Jo høyer, jo bedre blir det sagt. Siden
kvaliteten øker med høyden over havet er det ”high grown” te
som er av best kvalitet.

Vi nordmenn er bortskjemte nå det gjelder fosser og fjell, og lar
oss ikke imponere veldig av fossefallene vi ser opp mot høyden.
For oss er det grønne teppet av millioner av tebusker en
severdighet vi lar oss begeistre av. Det ser ut som om buskene er
klippet for hånd. Teen vokser mange steder på Sri Lanka, også
nær kysten, men de fineste tebladene trives best på over 1500
m.o.h. Bladene plukkes hele året fra de cirka meterhøye
buskene. Hadde de fått vokse fritt, hadde de blitt over 10 meter
høye. Med svære strisekker på ryggen, jobber kvinnene
utrettelig. Forsiktig plukker de akkurat nok teblader fra planten for
ikke å ødelegge den. Hver kvinne plukker minst 40 kilo per dag.

Det tar i gjennomsnitt seks til syv timer. De skravler og smiler seg
i mellom og det ser ut som om de får tiden til å gå.

Har man lyst til å se hva som skjer med tebladene videre, kan
man besøke en av de mange plantasjene som har åpnet dørene
for turistene. Her får man et innblikk i hvordan produksjonen
foregår. Og er det en ting man bør ha med seg hjem, så er det jo
te.
Da det ble for varmt for britene i lavlandet, og trakk de opp hit i
høyden og bygget sine fritidsboliger. Her vokste det opp en koloni
av briter som bygde galopp-, cricket-, tennis- og golfbaner. I dag
er dette ”fiffens” feriested. Hit drar eliten i Sri Lanka på helgeturer.
Her kan sladrebladene boltre seg i kjendislivet, og sikre stoff til
neste utgivelse.
Galle
Litt Nederland, litt England og mye Sri Lanka – slik beskrives

Galle. Det unike fortet fra 1588, bygget av portugiserne og det
livlige folkelivet preger landets fjerde største by.

Byen med sitt gamle fort, som gir oss assosiasjoner fra
kolonitiden, og den livlige, nyere bydelen med handel og gateliv.
På Main Street kan du oppleve det lokale markedet med alle sine
farger og lukter. Det perfekte sted for innkjøp av små suvenirer.
Ta turen ut til det flotte fyrtårnet som kjennetegner byen, eller gå
langs den gamle bymuren.

Galle er egentlig to byer – det gamle fortet med sin særpregede,
fredelige atmosfære og de nye bydelene med livlig handel og
gateliv som kjennetegner Sri Lanka. En kopp te på Galle Fort
Hotel er en opplevelse du sent vil glemme. Hotellet ble bygget av
engelskmennene under kolonitiden. Et sjeldent gjennomført
restaureringsarbeid har gjort til at hotellet fremstår i sin

opprinnelige utgave, men med all den luksus man måtte ønske
seg. Skal du bo på et hotell du vil huske, bli her noen netter.
Balsam for sjel, sinn og kropp
Duften av ayurvediske oljer og røkelse sitter i nesen på Sri
Lanka. Spa- og behandlingssenter har gjort til at mange søker til
øya også av den grunn.
Ayurveda er sannsynligvis ett av verdens eldste medisinske
system som fortsatt er levende. Navnet betyr «kunnskap om
livet» (ayus = liv og veda = kunnskap). Ayurvedisk medisin er
opptatt av hele menneskets tilværelse, både fysisk, mentalt,
emosjonelt og åndelig. Blant de viktigste virkemidler i
behandlingen og forebyggingen er endringer i livsstil og kosthold,
herunder også bruk av urter, mineraler, oljer, osv.

Litt tilbaketrukket fra stranden lå The Wallawwa. En oase et
hotell. Bygde som en spansk hacienda med en patio, eller åpen
gårdsplass i midten. Ubeskrivelig god mat, og et fantastisk spa.
Jeg er ikke blant de spafrelste, men jeg fikk noen nye opplevelser
her. Vakre omgivelser, ingen lyder som forstyrrer, luktene og ikke
minst den lille damen fra Filippinene som utførte massasjen.
Nye venner
Man kan jo ikke bare ligge og late seg, og å ta på seg
joggeskoene og ta seg en tur, er en fin måte å blir kjent med nye
steder på. Perfekt aktivitet for en overskyet dag.
Vi hadde ikke gått langt før vi skjønte at vi var langt på landet.
Her var livet ganske annerledes enn vårt liv på luksushotellet.
Det var nok ikke hver dag det kom to hvite damer i sin beste
alder gående på disse små grusveiene, for det virket som om vi
var årets sensasjon.

Troperegn kommer plutselig og det kommer mye på en gang. Det
var nettopp det som skjedde. Det lille skuret som fungerte som
områdets supermarked, ble redningen. Der satt eieren og hans
venn, tuk-tuk eieren, og tok livet med ro. Litt mer liv i dem ble det
da vi kom. Endelig skjedde det jo noe! Etter et par
telefonsamtaler kom de to små barna hans, kona, svigermora og
en del andre venner. For å ta oss i skue. Som skikken også er på
Sri Lanka, må man jo by sine gjester på noe. Så vi fikk en liten
kopp med brus og en oljekake. Den sleit vi litt med, men vi er jo
høflige og svelget og svelget, og skrøt uhemmet av hvor godt det
smakte. Det skulle vi ikke ha gjort! Vi fikk fylt opp en plastpose
som vi kunne ta med oss hjem og kose oss med. Helt
unødvendig, for etter den vi allerede hadde presset ned, var vi
mette, og kvalme resten av dagen. Men tanken og meningen var
god.
Kona fortalte at hun var utdannet sekretær, men kunne ikke finne
noen jobb. Mannen hadde jobbet i Qatar, men det var før de fikk
barn. Nå levde de av å drive denne lille kiosken, og hadde det
nok ikke veldig lett. Men det var ingen klaging å høre.
Regnet sluttet like brått som det begynte, og etter at vi hadde fått
foreviget alle, og tatt noen bilder, ville tuk-tuk sjåføren ta oss
tilbake til hotellet. Betaling ville han ikke ha. Det hadde vært så
hyggelig å bli kjent med oss. Vi kunne bare samtykke i det, og
selvfølgelig betalte vi han. Vi syntes også vi hadde hatt et
annerledes ettermiddag, som vi tenker tilbake på med glede.
Igjen på charterkartet
Det er langs vestkysten man finner de fleste hotellene. Per i dag i
alle fall. Dere kan venne dere til navn som Bentota, Hikkaduwa,
Uahungalla, Beruwela og Negombo fra vinteren av, for da av vil
de skandinaviske charteroperatørene sette inn for fullt med
flyvninger til Sri Lanka. Igjen blir øya lett tilgjengelig og et

alternativ til Thailand. En kombinasjon med Maldivene er perfekt.
Det beste fra to verdener.

Jeg fikk sett og prøvd flere hoteller også langs kysten, og de er i
alle prisklasser og standarder. Det eneste jeg tenker er at jeg
drar gjerne tilbake hit, for det er så mye jeg ennå ikke har fått sett
og opplevd.
Ingen kan dra tvil om Sri Lankas skjønnhet. Borgerkrigen er slutt,
og tsunami-ødeleggelsene er historie. Med sine fantastiske
sandstrender, nydelige mat og en spennende kultur, ligger alt til
rette for at øya igjen skal få en ny storhetstid innen
turistnæringen. Optimismen er stor, og det bygges og
tilrettelegges for å kunne motta den nye generasjonen med
spente tilreisende. Sjelden har jeg truffet et mer smilende og
oppriktig folkeslag. Tiden er inne for å avlegge Sri Lanka et
besøk.
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