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Små Sundaöarna är den indonesiska ögruppen som sträcker sig från Bali i väst till Timor i öst. Det finns 
också de Stora Sundaöarna som omfattar Sumatra, Java, Borneo och Sulawesi.

I Indonesien heter ögruppen Nusa Tenggara, överssatt till svenska betyder det sydöstra öarna. Bali ingår inte 
i Nusa Tenggara. Man skiljer på West Nusa Tenggara med Lombok och Sumbawa samt East Nusa Tenggara 
med Flores, Sumba och Timor.

Vi hade för avsikt att besöka ögruppen i en månad och hade planerat en resrutt som startade på Lombok för 
att sedan fortsätta österut till öarna Sumbawa och Flores. Efter Flores stod valet mellan Sumba och Timor, 
där hade vi inte bestämt oss. Vi höll dörren öppen för båda alternativen. Till slut bestämde vi oss för Timor. 
Vi tänkte avsluta med en vecka på Bali.

Vi hade förberett oss genom att utöka vårt vaccinationsskydd med tyfoid, hepatit B, japansk encefalit och 
rabies. Hellre för mycket än för litet. Däremot fick vi ingen malaria profylax. Läkaren vi träffade tyckte inte 
att det behövdes. Han hade arbetat i Afrika i ett år och verkade veta vad han pratade om. Själv litade han bara
på WHOs rapporter. Jämför man Thailand med Indonesien så utfaller det inte alltid till Thailands fördel. 
Vissa distrikt i Thailand har hög förekomst av Malaria.

Vi reste med lätt packning och bara nödvändig utrustning såsom reseapotek, tandborste, guidebok, 
mobiltelefon, myggnät, reselakan, fåtal klädesplagg, handduk, badkläder och sandaler. 

Vi avsåg att åka med allmänna kommunikationsmedel i största möjliga utsträckning för att komma 
invånarnas vardag inpå livet och uppleva lite av öarnas samhällsliv.

Lombok & Sumbawa



31 mars. dag 1
Vi lämnade Bangkok den 31 mars med destination Lombok med byte i Kuala Lumpur. P.g.a. försenad 
avgång från Bangkok missade vi vårt  anslutningsflyg från Kuala Lumpur till Lombok. Vi tvingades till en 
ofrivillig övernattning på ett flygplatshotell i Kuala Lumpur. Ingen lyckad start på vår resa.

2-3 april 
En dag försenade anlände vi till Lombok.Vi landade på Lomboks
internationella flygplats i Praya. Det är en liten flygplats som
öppnades 2011. Visa on arrival ordnades direkt på flygplatsen och
kostade 35 USD per person. Turistvisum gäller i 30 dagar i
Indonesien. Både visa och passkontrollen gick fort.
Passkontrollanterna var ovanligt tillmötesgående och tog sig tid att
småprata lite med oss.

Därefter tog
vi en taxi till
orten Kuta
där vi
stannade
några nätter.
Det var en
kort färd, på
en relativt
smal väg.
Hotellet var Bali-inspirerat och hade en fin S-formad 

pool i natursten, och en vacker trädgård. Hotellrestaurangen var belägen invid vägen mot stranden. Bortsett 
från några glest belägna hotell fanns det ingen övrig
bebyggelse efter vägen. Kuta på Lombok ska inte
förväxlas med Kuta på Bali som snarast är att jämföra
med Patong beach i Phuket, avseende turistlivet. Kuta
på Lombok är långt ifrån överexploaterat. Lite turistigt
har det dock blivit. Besökarna bestod till en stor del av
ungdomar från västvärlden som var där för att sola,
bada och träffas. Kuta är även ett tillhåll för många
surfare, framförallt från Australien.

Stället andas en lugn och avslappnad atmosfär. Stränderna 
på södra Lombok tillhör några av de finaste i Indonesien. 
Restaurangerna i Kuta är för det mesta turistanpassade 
med västerländsk mat på menyn. Grillad nyfångad fisk är 
också populärt.

Hotellpoolen

Stranden i Kuta

Näringsställe i Kuta

Anki på Kuta stranden



En kväll på väg hem från en restaurang gick vi längs stranden, det fanns inte någon belysning och var 
beckmörkt. Det var en ovanligt stjärnklar kväll. På natthimlen syntes vintergatan och stjärnorna var så 
ljusstarka att det kändes overkligt. Det gav en förunderlig känsla av att hela himlavalvet höll på att falla ihop.
Graden av ljusförorening är låg i den här ögruppen, belysningen är sparsam och det är öppet hav åt alla håll.

Vi fick låna cyklar på hotellet och cyklade ut till de 
nästan öde stränderna i omgivningen, utanför låg det rev
som bröt vågorna. De enda människorna vi mötte var 
några försäljare som satt och väntade på bättre tider. 
Högsäsongen börjar först i juli.

Det ligger en fiskehamn i Kuta med traditionella småbåtar.
De förser ortens restauranger med nyfångad fisk.

Cykeltur i omgivningen

Så gott som öde strand

Fiskeläget i Kuta



4 april
Efter några dagar i Kuta var det dags att åka österut. Först till grannön Sumbawa. Vi tog en långdistansbuss 
från Mataram på västra Lombok till Bima på östra Sumbawa, en resa som tog 13 timmar. Efter det tänkte vi 
ta en buss till Sape, färjestaden till Flores. Det här var den enda riktiga bussen vi åkte med på hela resan. Den

typiska bussen i Indonesien är liten, trång, sliten och överfull. I resan ingick 
färjeförbindelsen mellan Lombok och Flores. Vi hade en lång resa framför oss,
men det var
mycket att se
under vägen. 

Indonesien är ett
land med flera
olika religioner,
men i huvudsak
är de muslimer.
När man färdas
genom Lombok
slås man av hur
många nybyggda

moskeer med hög minaret man ser. Dessutom
ser man lika många pågående moskebyggen
eller  befintliga moskeer som det byggs en hög minaret till. Det är inte så vanligt med minareter av arabisk 
typ i den här delen av världen. Nya influenser på väg?

Sumbawa gav ett
intryck av att vara
ett glesbegyggt
jordbrukssamhälle.
Vi var de enda 
utlänningarna på
bussen. Tyvärr blev
det mörkt innan vi
kom fram till de
bergiga avsnitten av
ön. Vi kunde bara
ana att utsikten

måste ha varit storslagen, vägen ringlade sig upp mot bergspasset och emellanåt
syntes ljuset från de kustfiskande båtarna.

Vi var framme vid Bimas busstation  halv tolv på kvällen, nu gällde det att hitta någonstans att sova den 
natten. Ingen taxi fanns i närheten. Till slut ordnade det sig så att vi fick åka med en mindre lastbil till ett 
närbeläget hotell. Vi möttes av en sömndrucken och lätt irriterad receptionist. 

Resten av vår resa, undantaget Bali bodde vi på hotell med typiskt indonesiska badrum, kamar mandi (rum 
med vattenkar). Badrummen har alltid en mandi i någon form, ett kar med vatten och tillhörande skopa. 
Skopan används för att duscha sig, tvätta sig, spola sig ren vid toalettbesök, (toalettpapper är ovanligt) samt 
för att spola toaletten. Det är mer regel än undantag att spolanordningen är ur funktion eller är bortkopplad. 
Handfat liksom dusch finns ibland men långt ifrån alltid. Det gäller att fylla på mandin så att det alltid finns 
vatten. Ibland stängs vattnet av. Vid ett tillfälle blev vi stående utan vatten.

Bussterminalen i Mataram

Vår buss till Sumbawa

Bilfärja som angör Lombok

Färjan till Sumbawa



5 april
I rumspriset ingick frukost bestående av ris, kyckling, jordnötskakor och kaffe. Typisk frukost under vår resa,
med några undantag.  

Efter frukost tog vi en promenad och såg oss omkring i de centrala delarna av staden innan det var dags att  
åka vidare. 

Den dagen hade skolornas musikklasser sina uppvisningar, så vi fick många fina bilder av barn i varierande 
åldrar som gick på fina led. 

Nu gällde det att ta sig vidare ned till hamnstaden Sape, för att
därifrån ta färjan till Flores. Vi gick till busstationen, som låg ca
10 minuters promenad från hotellet. Vi såg bussen som skulle gå
till Sape. Det var en av de den rostigaste häckar vi sett. Med tanke
på att vi skulle över ett bergspass med serpentinvägar valde vi att
ta en privat transport i stället för att åka med denna buss.

Musikkåren

Palatset i BimaÄmbetsbyggnad från kolonialtiden

Skruttbussen till Sape



Det var en vacker väg över bergen ned till hamnstaden Sape. 

Längs vägen till Sape
såg vi skolungdomar på
väg hem från skolan.
Här är inte barnen
bortskämda med
skoltransport. De får gå
långa sträckor för att ta
sig till och hem från
skolan.

I Sapé tog vi in på ett hotell alldeles vid färjeläget. Lunch intog vi 
på en närbelägen restaurang, warung. Vi åt nasi campur. Allt rums-
tempererat, man värmer inte maten när den ska serveras.   Maten 
lagas på morgonen och läggs sedan den upp i skålar som ställs ut i 
ett fönster med en gardin på insidan mot flugorna. Sedan står maten
där hela dagen, ibland till morgondagen därpå. Menyn är oftast 
densamma, stekta kycklingbitar, stekta fiskbitar, stekt tofu, 
hårdkokta ägg, torkad småfisk, stekta majskakor, kokta grönsaker 
av gröna blad eller gröna bönor. Till det sambal och ris. Sällan 
något annat. Kylskåp används till att kyla drycker och inget annat. 

Lokalerna är ofta smutsiga och allting känns lite småkladdigt. Hälsovårdsnämnden skulle nog stänga allt på 
stående fot.

Vad vi inte visste då var att det skulle bli vår huvudsakliga föda under resan. Trots allt klarade våra magar av 
denna diet. Fast magen brummade lite i protest vid något tillfälle.

Ett vanligt transportmedel på Sumbawa är hästskjuts. Sumbawa är en 
av de minst utvecklade öarna i ögruppen. 

Vi sov över i
Sape för att ta
morgonfärjan till
Flores.

Bergspasset på vägen till SapeSkolbarn

Warung, ovanligt ren

Hästdrotska Färjeläget i Sape



Flores 

6 april
Vår resa fortsatte till  Flores,
färjan som skulle gå kl 8 på
morgonen var tre timmar
försenad. Varför framgick inte,
då informationen endast
förmedlades  på indonesiska.

Det var en vacker resa över
havet. Färjan passerade förbi
Komodo, en stor ö med branta
bergssidor ned mot havet. Flores

är till skillnad mot Komodo frodigt grön.
På Lombok och Sumbawa är islam den
dominerande religionen. På resten av
Sundaöarna fick huvudjägarna härja fritt tills de blev omvända till 
kristendom av
portugiser och
holländare, katoliker
respektive
protestanter.

Vi anlände till Labuanbajo, hamnstad på västra Flores. Vi
var försenade och kom fram 18.30 vid solnedgången. 

Som vanligt på indonesiska färjor så är det tumultartat vid 
landgången. Lastbilar, bilar, motorcyklar och gående, alla 
trängs bland avgaserna på bildäck för att ta sig iland.

Vi tog in på ett hotell som låg på bergssluttningen ovanför 
hamnen. Vi fick en fantastisk utsikt över hamnen och 
omgivningarna från balkongen utanför hotellrummet.

Färjan till Flores

Kommandobryggan

Trött på att vänta

Komodoön

Labuanbajo i skymningen



7 april
Första dagen i Labuanbajo tog vi det lugnt och bekantade oss med staden. Långa buss och färjeresor tröttar. 
Vi gick runt i hamnen och besökte fiskmarknaden och tittade på fiskebåtarna. Det är en ganska liten stad så 
det blev ingen långpromenad. Dessutom hade vi en bra utsikt över hamnen och närliggande öar från vår  
hotellbalkong. 

Det finns en del turister i 
Labuanbajo. Många är här för att 
besöka Komodo National Park och
arkipelagen runtomkring 
Labuanbajo. Andra är här för att 
dyka.

Här finns några av värdens bästa 
dykställen och här lever 
komodovaranen, världens största 
ödla.

 

I Labuanbajo fick jag också tid att laga min ryggsäck som hade blivit misshandlad p.g.a. oaktsam behandling
vid busstransporten.

Vi bokade en utflykt till Komodo National Park för morgondagen. 

Utsikt över hamnen i Labuanbajo

Fiskmarknad i LabuanbajoPersedelvård



8 april
Dagsutflykt till Komodo National Park och ön Rinca stod på programmet, för att beskåda komodovaraner 
och för att snorkla. Komodo National Park grundades 1980 för att skydda komodovaraner på öarna Komodo 
och Rinca. Parken omfattar öarna Komodo och Rinca

samt den omgivande
arkipelagen och
marinparken.
Utflykten omfattade
ett besök på Rinca och
snorkling på vägen
tillbaka till
Labuanbajo.
Båtfärden ut till Rinca
tog ca två timmar,
förbi frodigt gröna
gräsbevuxna öar. Var det måhända den här synen som fick portugiserna att 
döpa ön till Flores. På Rinca  möttes vi av två guider beväpnade med varsin 
grenklyka för att mota bort närgångna komodovaraner. De eskorterade oss 
till parkkontoret för att betala inträdesavgift. Mannen i kassan, en äldre 
gentleman presenterade sig som uncle Jack och frågade efter deltagarnas 
namn. När jag presenterade mig som Jan
ryckte han till lätt och frågade vilket land

jag kom ifrån. När jag svarade Sverige så var det Ok. Jan är ett vanligt
namn i Holland och holländarna är fortfarande illa sedda i Indonesien.

Efter det ingick en
rundtur på en timme
genom ön. Först
stannade vi vid kampens
kök. Där låg ett dussin
komodovaraner och
vilade sig i skuggan utan
att bry sig nämnvärt om
vår närvaro. Guiden
förklarade att vi skulle
passa på att fotografera

för det här var troligtvis de enda  komodovaraner vi skulle komma att se.
Guiden försäkrade att ingen utfodring ägde rum. Därefter började
vandringen och mycket riktigt såg vi inte några fler komodovaraner.

Komodo national park

Park guide

På vandring i parken

Drakar utanför köket

Varan på språng



Lite fakta om Komodovaraner. Arten är världens största 
nu levande ödla. I vilt tillstånd väger en fullvuxen 
komodovaran runt 70 kilo och har en normallängd på 2–
3 meter. Det finns cirka 4000–5000 individer i vilt 
tillstånd och deras populationer är begränsade till öarna 
Gili Motang (100 individer), Gili Dasami (100 
individer), Rinca (1300 individer), Komodo (1700 
individer) och Flores(cirka 2000 individer) . Det går 3,4 
hannar på en hona. 

Det har länge varit en gåta varför komodovaranerna bara finns på vissa 
isolerade öar och varför könsfördelningen är så ojämn. För tio år sedan 
upptäcktes att komodovaraner kunde föröka sig genom s.k. jungfrufödsel. Det 
blir bara individer av hankön vid jungfrufödsel. En ensam hona kan därför 
kolonisera en ledig nisch och bilda en hel population. Det här förklarar varför 
deras populationer är begränsade till rovdjursfria öar. Det förklarar även den 
ojämna könsfördelningen. Asexuell förökning förekommer vid sidan om sexuell
förökning.

Komodovaraner har giftiga bakterier i sin saliv. Dessa bakterier orsakar 
blodförgiftning hos komodovaranens offer. Så sent som 2009 upptäcktes att 
komodovaranen även har 6 giftkörtlar i vardera underkäken. 

Komodovaranens föda består av ryggradslösa djur, andra reptiler (däribland 
mindre komodovaraner), fåglar, fågelägg, smådjur, apor,vildsvin, getter, hjortar, 
hästar och vattenbufflar.  Komodovaranen kan svälja hela byten av en gets 
storlek

Även om anfall är ovanliga, har komodovaraner vid ett fåtal tillfällen anfallit och till och med dödat 
människor. 2007 dödades en 8-årig pojke på Komodo och 2012 anfölls en guide på Rinca.

På hemvägen stannade vi vid två olika ställen i
parken och snorklade. Det här är vatten med mycket
starka strömmar som skapas av mötet mellan det
varma Floreshavet och det kallare Sumbawasundet.
Det är gynnsamma villkor för att skapa en rik
diversifiering av det marina livet.

Här fanns levande koraller, vilket är ovanligt på
många platser idag. Fiskarna var många och
färggranna. Vi såg även en havsorm, dessbättre död.
Det gäller att se upp vid snorkling i tropiska vatten.

Janne beväpnad med 
tveuddat spjut

komodovaraner som vilar sig

På väg för att snorkla i den maritima delen av 
parken

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5glar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenbuffel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vildsvin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Primater


9 april
Vår resa fortsätter österut på Flores med buss. Efter 4 timmar stannade vi i Ruteng för att byta buss. Ruteng 
ligger uppe i bergen, så det var svalt när vi kom fram. Där var det 2 timmars uppehåll för bussbyte till 
Bajawa så vi passade på att äta lunch. Vi åt lunch på en warung, där jag halkade på en slipprig stenkant och 
stukade foten riktigt illa. Foten svullnade kraftigt och varje steg gjorde rejält ont. En onödig olycka som kan 
inträffa när och var som helst. När jag var på Bali för 16 år sedan trampade jag ner i ett avloppsdike och slog 
sönder knät. Det behövdes 17 stygn för att sy ihop såret.

Sent på kvällen efter ytterligare 4 timmar anlände vi till Bajawa. Vi blev avsläppta vid ett vägskäl, 
chauffören pekade mot en byggnad och informerade att det var bussterminalen. Ett ungt tyskt par klev av 
samtidigt. Vi blev lurade det var ingen bussterminal. Det fanns ingen transport därifrån, bara några ojeker 
(motorcykel taxi). Vi frågade efter en bemo men de hade slutat att gå för kvällen. Till slut fick vi i alla fall 
tag på en bemo och åkte till hotellet. De första hotellen vi kom till var fulla. Till slut hittade vi ett hotell med 
ett par lediga rum och med mycket enkel standard. Jag kunde bara gå med yttersta möda, så vi tog in på 
hotellet. Det tyska paret letade vidare efter ett bättre alternativ. Lustigt nog hade det byggts två nya stora 
hotell i staden men de var inte riktigt färdiga. Anledningen till dessa hotellbyggen var att de behövdes vid 
den årliga cykeltävlingen Flores Runt.

10 april
Jannes fotskada innebar att vi fick ändra våra planer lite. 
Det var svårt att utforska Bajawa med omgivning när man
knappt kan gå. På morgonen bestämde vi oss för att åka 
vidare till Ende. Tjejen i receptionen ordnade en kijan (en 
delad bil med flera passagerare). Det är både 
hårnålskurvor och höjdskillnader till Ende som ligger vid 
havet.

Vi kommer tidigt till Ende, vid lunchtid,vilket kändes bra.
Att anlända sent till en stad försöker vi undvika resten av 
resan inte minst p.g.a. säkerhetsskäl. 

11 april
I Ende fick vi tag på ett par kryckor till Janne så att det blev 
lättare att förflytta sig. Resten av resan fick företas med 
kryckor. Vi
bestämde oss
för att åka till
Kelimutu
National Park
med de heliga
vulkansjöarna
tidigt morgonen
därpå.

Ende

Utsikt från hotellet i Bajawa

Lunch på en kinesrestaurang



12 april

Dags för de heliga vulkansjöarna i
Kelimutu. De är berömda för att de skiftar färg. Det är tre olika sjöar En är alltid turkos, en skiftar i alla 
möjliga nyanser mellan turkos,gul,orange,röd och brun. Den tredje skiftar mellan mörkgrönt och svart. 

För att ta oss till Kelimutu National Park var vi tvungna att hyra en bemo. Vi åkte tidigt på morgonen för att 
få bra sikt men vi blev försenade 2 
timmar p.g.a. vägarbete. Vägen till 
Kelimutu är smal på sina ställen. På
två ställen hade det varit ras, så  
halva vägen var bortspolad. Det var 
många hårnålskurvor och brant 
stigning. Det var en vacker väg  
med en enastående utsikt, bitvis 
ända ner till havet. Väl framme 
återstod en 20 minuters vandring 
för att komma ända fram till sjöarna
och utsiktsplatsen. Själv var jag 
utrustad med kryckor inför 
vandringen. När vi kom fram till de 
första sjöarna hade dimman börjat 

svepa in. Vi såg den turkosfärgade sjön, den bredvid var mörkt brun, nästan lite 
mörkröd. När vi var nästan  uppe på toppen varifrån alla de tre sjöarna syns 
samtidigt började det att regna. Vi var på så pass hög höjd att det var ganska svalt.
Anki fick nog och vände tillbaka. Som den envisa rackare jag är fortsatte jag mot 
toppen och hann precis få en glimt av den tredje sjön som var mörkgrön. Väl 
uppe på toppen  var sikten noll och intet. Vid klar sikt syns alla sjöarna samtidigt. 
Ett bittert ögonblick, innan jag mödosamt klättrade ner igen. 

På vägen tillbaka hade det varit några rejäla ras, riktigt stora stenar som på ett 
ställe tog upp halva vägen. Vi kom lyckligt ned till Ende. Vi bad att få bli 
avsläppta vid en kinesrestaurang som låg i närheten av vårt hotell. Vi åt en 
kombinerad lunch-middag. Sedan gick vi (hoppade på kryckor) tillbaka till 
hotellet. 

De heliga vulkansjöarna
Vägarbete

Lätt besviken turist

Stigen mot utsiktsplatsen



Vi hade färdats med buss längs denna otroligt vackra gröna ö, med hisnande serpentinvägar och vyer. Vi 
mötte inte många turister i det inre av Flores. Vi hade nu sett de två huvudattraktionerna på ön. Komodo 
National Park och Kelimutu National Park. Vi var nöjda och kände att vi hade fått ut det vi hade förväntat 
oss av Flores. 

Vi bokade flygbiljetter till Kupang på Timor. Det får bli Sumba någon annan gång.



Timor

13 april
På
morgonen
tog vi
flyget från
Ende på
Flores till
Kupang,
huvudstad
på Timor.

Flygplatsen i Ende är minst sagt liten. När vi gick in för landning 
på Timor såg vi en obruten kuststräcka med glittrande blått vatten 
och en vit sandstrand. Helt oexploaterad strand med klarblått 
vatten. Kupang, huvudstad  i provinsen Nusa Tenggara. 

Flygplatsen i Ende

Timors kust från ovan



Det var här som kapten Bligh landsteg 1789 efter
att ha seglat över 600 sjömil i en 7 meter lång
öppen båt i 42 dagar tillsammans med 18 lojala
sjömän. Staden har närmare en halv miljon
invånare, nästan en tredjedel av Timors glesa
befolkning. 

Timor kolonialiserades först av portugiserna. Det var 
handel med sandelträ som var den ekonomiska 
drivkraften. Holländarna kom i mitten av 1600 talet och 
det blev början på ett utdraget krig över kontrollen av 
handeln med sandelträ. De två kolonialmakterna delade 
efter ett antal fördrag, som pågick mellan 1859 till 1913,
upp Timor mellan sig. Portugiserna fick Östra delarna 
och enklaven Oecussi. När Indonesien blev självständigt
lämnade holländarna Timor. Portugiserna stannade kvar 
till 1975. Östtimor blev självständigt först 2002.

Det finns inte så mycket att se i Kupang, men vi gick ändå runt i hotellets närområde. De matställen som stod 
till buds var som vanligt warunger. Men det
finns en nattmarknad med grillad fisk som är
värd att besöka. En välkommen omväxling mot
den enformiga warungmaten. Man gick till ett
stånd, valde ut den fisk man ville ha grillad. Satt
sig vid ett bort och väntade på maten. Under
tiden kunde man köpa dryck från andra små

stånd. Vi köpte
varsin
avocadojuice
med chocklad.
Det låter inte
som en
matdryck, men
den var mycket god. De blandar även i limejuice och vatten, men trots det är 
det en kraftig dryck som är mättande.

Vår grillade fisk kom till bordet med ris, grönsaker och sambal. Inga bestick 
utan man tar en klick ris mellan pekfinger och tummen, doppar riset i lite 
sambal, plockar upp fisk och grönsaker. Det var en av de bättre måltiderna 
under vår resa. Som ni ser på bilden, visst fick vi serveringsbestick och en 
vattenskål att tvätta fingrarna i.

Utsikt från hotellet

Nattmarknaden i Kupang

Janne låter sig väl smaka

Stranden i Kupang



14 april
Vår frukost serverades på vår lilla veranda. När vi satt där kom en person som presenterade sig som en lokal 
guide med lång erfarenhet. Vi kom överens med guiden om en rutt på 4 dagar. Vi hade förstått att det var 
mycket svårt att besöka Timors traditionella byar utan en guide som behärskade de lokala språken och var 
införstådd i lokala traditioner. Det betraktas som en förolämpning att inte kunna och tillämpa vedertagna 

sedvänjor vid besök i byarna. 
Vi gjorde oss snabbt i ordning
och tog en buss mot Soe, som
är en bergsby 11 mil norr om
Kupang. Soe ligger 800 meter
över havet, så det var svalt och
behagligt när vi kom fram.

Några km före Soe klev vi av
bussen med vår guide. Där
möttes vi av tre generationer av
samma familj som hälsade oss
välkomna.  Vår guide hade lite
gåvor (betelnötter) och en
mindre summa pengar som
gåva. Vi åt frukt och pratade
genom vår tolk/guide med
familjen.

Alla vuxna och många av de äldre barnen tuggade betelnötter
som är en uppiggande krydda. Ibland kombinerar man med tobak
för att få extra effekt. Man tuggar på själva nöten tillsammans
med kalkpulver, som bereds genom att behandla kalksten med
buffelspillning. Man blir kraftigt röd i munnen av det, och så spottar man ut saliv och röd saft då och då.

Mr Aka vår guide

Laddning av betelnötter och tobak

Betelpalmer

Beblandning med beteltuggarna



15 april
På morgonen åkte vi med en bemo till None, en gammal huvudjägarstam.  
Levnandssättet har inte förändrats mycket fram till modern tid. Tills för två 
generationer
sedan var de
fortfarande
huvudjägare. Vid
strider tog man
huvuden från sina
motståndare som
ett tecken på att
man vunnit
striden.

None är ett folk med stor stolthet  och integritet.
Vår guide lämnade över de traditionella gåvorna,
betelnötter och en summa pengar. Därefter fick vi
hälsa på byns överhuvuden, Emanuel och Andreas,
båda klädda i traditionell krigsmundering. Efter att
ha hälsat och visat ömsesidig respekt kunde vi
tillsammans med vår guide röra oss fritt i byn.
Emanuel följde med i bakgrunden. På vår
promenad genom byn följde barnen med oss hela
tiden.

Vid en hydda presenterades vi för en kvinna i 80-årsaldern. Det var byns barnmorska. Barnmorskan har 
förlöst samtliga barn i byn och många barn från grannbyarna ända fram till för ett par decennier sedan. Då 

förbjöd myndigheterna att kvinnorna skulle förlösas i byn. Hon bor 
fortfarande kvar i sin hydda.

Utanför barnmorskans hydda

Inuti barnmorskans hydda, Emanuel i 
stridsmundering, vår guide och barnmorskan

Ättling till huvudjägarna

Äldre None kvinna



Selamat datang di benteng None (välkommen till None borgen)

None krigarna höll krigsråd i en borg, ett
område som begränsades av en mur åt ena hållet
och ett klipputsprång åt andra hållet. Från
borgen hade de uppsikt över grannstammarna.
Inför varje strid utfördes ett antal ritualer som
resulterade i vilket väderstreck som angreppet
skulle utföras. De medlemmar som inte deltog i
striden samlades i borgen för att kunna försvara
sig mot bakhåll.

None var den skickligaste stammen och
förlorade aldrig en strid mellan 1820 och fram
till 1940-talet då striderna upphörde. De
erövrade huvudena överlämnades till kungen
som prisade None för deras skicklighet i strid
samtidigt som han kritiserade grannstammarna för deras oduglighet i strid. 

Vad kungen gjorde med de erövrade huvudena var det ingen som visste. Vissa antropologer påstår att han lät 
koka soppa på dem. Fan vet. I rättvisans namn ska nog tilläggas att None stammens strategiska placering gav
dem ett övertag över grannstammarna. Troligtvis var det None som angrep grannstammarna.

Timors egen makt-struktur 
påverkades inte av 
kolonialmakterna som inte 
lyckades forcera Timors inre
förrän på 1920-talet. 
Maktstrukturen bestod av ett
antal kunga-dömen. 
Kolonial-makterna behöll 
den befintliga maktstruk-
turen och styrde genom att 
samarbeta med kungarna. 
Ungefär på samma sätt som 
engelsmännen samarbetade 
med maharadjorna i Indien.

Portalen till None borgen

Emanuel visar en av ritualerna före strid

Framför borgens heliga träd



På eftermiddagen åkte vi vidare till Kefamenanu, förkortat Kefa, ytterligare 50 km norrut. En stad som för 
bara några år sedan var en lokal och ganska isolerad stad. För några 
år sedan startades en mangangruva i staden och allt förändrades 
snabbt. Sjunkande råvarupriser och lokalt motstånd mot 
miljöförstöringen har medfört att gruvan tills vidare är stängd. 
Lunchen avnjöts på en warung som drivs av guidens fru. Efter lunch 
besökte vi byarna Oenenu och Masiete i Kefas omgivningen samt 
besökte
gruvan. 

Ikat-vävning är allmänt förekommande på Timor. Ordet ikat kommer från det malajiska ordet mengikat som 
betyder binda, knyta, vira om. Ikat är mycket riktigt en teknik där man åstadkommer mönstring hos en textil 
genom reserverande ombindningar på valda delar av varpen. Trådarna
knyts eller binds om just där de ska förbli ofärgade. Det måste göras
hårt för att inte färgningsvätskan ska tränga igenom.

Varefter färgning sker i en eller flera färger. Vanligen  ingår
indigoblått som framställs av den lokala växten Indigo. Efter
färgningen tas ombindningen bort.

Ikat-textiler känns igen på att de är lite suddiga. Det beror på att
färgerna alltid flyter i varandra en aning och på att ombindningarna
kan röra sig lite då tyget sträcks i vävstolen.

Efteråt åkte vi tillbaka till Kefa
för övernattning. Jag hade blivit
förkyld och hade nästan tappat
rösten, Anki hade klarat sig.

Lekande pojke, Oenenu

Traditionell byggnad, Oenenu

Ikatvävande kvinna, Oenenu

Kvinna som spinner 
bommulsgarn, Masiete

Vävande kvinna, Masiete



16 april
Tidigt på morgonen lämnade vi Kefa för att bege oss till  Temkessi. Strax utanför staden gjorde vi ett 

uppehåll för att besöka ett lokalt och synnerligen 
uråldrigt arraks-destilleri. I indisk litteratur kallas 
den här typen av destilleringsapparat för snabel-
apparat 'trunk apparatus' eller 'sunda yantra' på 
sanskrit, då formen på uppsamlaren och 
kondensorröret har en viss likhet med pannan och
snabeln hos en elefant.

Vi färdades med en publik bemo men det hindrade inte att den
stannade för att vi skulle hoppa av och studera arraks-destillering.
Råvaran är palmvin från palmyrapalmen och arraken
trippeldestilleras med successiv avskiljning av huvud och svans.
Den färdiga produkten är ett 40% välsmakande destillat med en
rik smakpalett. Mästerdestillatören pratade bra engelska och
förklarade de olika processtegen. Det var så här arrak tillverkades
före den koloniala eran. Såväl portugiser som holländare
utvecklade sedermera arrakstillverkning till en storskalig industri,
främst i Batavia på Java, Goa i Indien och på Ceylon. Merparten
exporterades till Europa. I Sverige importerar vi fortfarande arrak från Batavia, omdöpt till Jakarta av 
japanerna. Vi använder den för tillverkning av den svenska arraks-punschen.

De övriga passagerarna gjorde oss följe och lät sig väl smaka.  

Mannen med stirrig blick och
en dunk i handen kom från en
begravningsfest som redan
hade pågått för länge, för att
köpa mer arrak.

Törstig begravningsgäst

Snabel-apparaten

Destilleriet

Janne och medpassagerare



Innan vi fortsatte till Temkessi  blev det ett besök på marknaden i Manufui, en by utanför Kefa. Det är en stor
marknad med livlig kommers. Egentligen ingenting speciellt som utmärker sig mot marknader i andra 
sydostasiatiska länder. Det som var lite speciellt var tuppfäktning och försäljning av betelnötter. Totalt sett en
trevlig upplevelse.

Kvinnor som vilar sig i 
skuggan under ett träd

Försäljning av grönsaker

En god vän till vår guide
Försäljning av betelnötter



Resten av dagen gick till att besöka Temkessi-stammen
ytterligare 50 km nordväst, beläget mellan Östtimor och

Östtimor-enklaven. Temkessi
är en av Timors mest isolerade
och bäst bevarade byar
belägen på 600 meters höjd.
Vi var tvungna att hyra en
terränggående bil för att ta oss
dit. Sista biten fick vi gå till
fots uppför en brant och stenig
stig. 

Stammen håller hårt på gamla
traditioner. Om man tex tappar något får man absolut inte plocka upp föremålet 
igen då det innebär stor olycka för stammen. De kan  tvingas att slakta boskap 

till ett värde av flera miljoner rupiah, för att blidka gudarna. Minst en gång vart sjunde år måste en ung 
krigare klättra upp för en hög kalkstensklippa med en 
slaktad get på ryggen.
Han får inte komma
ner igen förrän hela
geten är uppäten.
Ritualen utförs för att
tacka gudarna för en
god skörd eller för att
starta eller avsluta
regnperioden. Men
självklart är de
katoliker.

På bänkar under ett runt
halmtak med ett högsäte i
mitten hålls ett byaråd en gång om året. Där fattas alla 
viktiga beslut.
Hövdingen
sitter i
högsätet. 

 

Efter besöket i 
Temkessi åkte vi till
hotellet i Atumbua
för övernattning. Förkylningen hade blivit värre och jag var rejält 
trött.

Hövdingens högsäte

Chauffören och guiden tar en paus

Vägen uppför bergen till Temkessi

Stenstigen till byn

Bebyggelse i byn

Byrådets hydda

Getklippan



17 april
Efter en febrig
och kallsvettig
natt på hotell i
Atambua fortsatte
vi till Beton på
Timors sydöstra
sida. Ett avsides
område, det är
sällan några
turister söker sig
hit. Vi skulle
besöka  den
traditionella byn
Kletek och dess omgivning.

Vi fick hyra en bil för att åka runt i byarna utanför Beton. Det är en annan typ 
av hus än de kring Soe. Här var husen byggda på  
pålar. Risken för översvämningar är större i detta 
låglandsområde än uppe i bergen.

Timor är en
fattig del av
Indonesion
och det här är
ett av de
fattigaste
distrikten  på
Timor
Jordbruket är

småskaligt och räcker inte till för att försörja befolkningen. Gamla
traditioner lever kvar. Det finns fortfarande byar som lever i sina
traditionella hus.

Hantverkstraditionen väger tungt i den
här delen av Timor. Ikat är en vävteknik
som används på flera ställen på Timor.
Det är ofta
kvinnornas hantverk
som visas upp.
Männen ägnar sig
också åt hantverk
men det är inte lika
publikinfriande som
kvinnornas hantverk. 

Majsskörd, Kletek

Väntar på bussen i 
Atambua

Ikatvävning, Kletek

Tillsammans med en pigg gammal dam, Kletek

Traditionellt bostadshus, Kletek

Traditionella byggnader, Kletek



Efter det besökte vi stranden i Motadikin. En helt sagolik strand med milsvid sikt som vetter mot Timorsjön, 
havet mellan sydöstra Timor och Australiens Northern Territory. Vi åkte bil ned till havet, en lång gropig väg.
Den sista biten till havet fick vi gå.  Det var söndag och
en del lokalinvånare hade sökt sig till stranden men det
var ändå glest med folk. 

Jag ville gärna ta ett dopp
i Timorsjön. Anki stod
kvar på stranden med alla
våra värdesaker. När jag
kom upp gick Anki ned
för att doppa fötterna.

Efter att ha badat stod jag
i solen och torkade då jag plötsligt hörde ett motorvrål bakom mig. Jag hann 
se en motorcykelförare kastas av med våldsam kraft och landa på axeln 
samtidigt som jag hörde Anki fråga, vad är det där. Där står vi två förvånade 
turister och tittar på en vrålande motorcykel och en förare som ligger bredvid
och vrider sig, på mindre än 10 meters avstånd. Ingen kommer till 
undsättning, de som stod längre upp på stranden går därifrån. Spåren i sanden

skvallrar om tre framhjulssladdar innan vurpan.
Jag vet inte om det var ett misslyckat rånförsök
eller ett vanligt missöde efter oskickligt
handhavande. Som enda utlänningar  befann vi
oss i en utsatt position, vi packade skyndsamt
ihop och gick tillbaka till bilen. 

Efter att ha åkt runt och tittat på det vackra landskapet med risfält fick det räcka för dagen. Förkylningen 
hade förvärrats med hosta och snuva. Dessutom hade Anki blivit smittad. Vi sov över i Beton. 

Vi kände oss färdiga med Timor för den här gången.

På väg tillbaka till Beton
Risfält i omgivningen av Beton

Bad i Timorsjön

Milsvida stränder

Motadikin stranden



18 april
På morgonen tog vi bussen till Kupang, en resa på 8 timmar. Vi var nu rejält förkylda båda två. Vägarna var 
bitvis knappt farbara så det blev en krävande resa. Dessutom var stoppningen trasig på mitt säte, jag fick sitta
på ett järnrör hela vägen och fick ett rejält skavsår i baken. Anki fick badda mig med jodsprit i flera dagar 
efteråt.

Vi hann pusta ut lite med en öl på hotellet i Kupang innan det var dags att 
sova ut. Kanske inte så välbetänkt att dricka öl när man är förkyld men 
man kan inte vara rationell i alla lägen. Vi hade lämnat en del av vår 
packning på hotellet innan vi åkte till Soe. Personalen var mycket vänlig 
och allting återbördades i sin ordning.

Morgonen därpå
tog vi flyget till
Denpasar på
Bali.

Välförtjänt öl i Kupang

Utanför hotellrummet



Bali

19–20 april
På förmiddagen flög vi från Kupang till Bali. 

Befolkningen på Bali är hinduer. Hinduer utgör cirka 2% av av Indonesiens befolkning. Resterande del av 
befolkningen fördelar sig på 88% muslimer, 8% kristna, 1% buddhister och 1% övrigt.  Att balineserna är 
hinduer märks på många sätt, men framförallt på byggnadsstilen. 

Det finns många fina sevärdheter på Bali. 
Eftersom vi var i dåligt skick p.g.a. våra 
förkylningar samt att vi har rest på Bali förut 
och haft tillfälle att besöka öns sevärdheter 
tog vi det ganska lugnt.

Första dagarna på Bali vilade vi och försökte 
kurera våra förkylningar. Vi bodde först i 
Sanur som är en typisk semesterort på 
sydöstra sidan om Denpasar. Det  ligger 
också nära flygplatsen och är känt för sitt 
lugna tempo. Vi bodde nära stranden och 

tillbringade ett par dar med att flanera och studera turistlivet. Vattnet var smutsigt och inbjöd inte till bad. 
Det hindrade dock inte rödbrända charterturister från att bada.

Stranden i Sanur



21-23 april
Efter  ett par dagar i Sanur åkte vi till norra delen av ön, till Lovina. Vägen är bitvis mycket vacker och går 
genom öns inre förbi vulkaner på drygt 2000 meters höjd. Stranden i Lovina är känt för sin mörka 
vulkansand. Om man känner för det kan man en tidig morgon åka ut med en båt och titta på delfinerna.

Lovina blev populärt för ett par decennier sedan då stränderna på södra Bali började bli förorenade och 
nerslitna. Nu har nerslitningen även nått till Lovina. Överetableringen var tydlig, nerlagda spökhotell syntes 
här och var. Stränderna var hyggligt rena men inte lika fantastiska som förr. Vattnet var rent men inte längre 
kristallklart. Vi såg ingen på stranden som badade. Stranden sträcker sig i flera kilometer, men kantas av 

hotell längs hela
stranden.

Vi tog in på ett
förstklassigt
hotell. Priset var
obetydligt högre
än på
provinshotellen
på Timor. Vi hade
förväntat oss
betydligt högre
priser på Bali, å

andra sidan börjar inte den riktiga turistsäsongen förrän i juli.

Vi stannade där ytterligare tre nätter. Vi hade fortfarande problem med
luftrören och hostade mycket. Det kändes lyxigt med riktig mat och ett normalt badrum. Så här långt hade vi 
haft en otrolig tur med vädret men i Lovina kom ett riktigt skyfall som fick hela hotellområdet att svämma 
över. Det andra skyfallet på hela resan, det första drabbades vi av i den olycksaliga staden Ruteng på Flores.

 

Hotellrestaurangen

Anki på stranden

Delfinmonumentet i Lovina

Stranden i Lovina



24-26 april
Sista anhalten blev Ubud, där vi bodde fram till avfärden till Bangkok. Ubud är Balis kulturella center, med 
mycket turister. Vi var på Bali för 16 år sedan, staden har förändrats sen dess och inte till det bättre. Den gata
som vi kom ihåg som en bygata var nu en gata med långa bilköer, trendiga butiker och restauranger med hög 

svansföring.  Om
man är medveten
om den snabba
förändring som
har ägt rum och
allt som det har
fört med sig är
Ubud fortfarande
mycket sevärt.
Det går trots allt
inte att bortse från
det rika
kulturutbudet. 

Kungliga palatset i Ubud,  Puri Saren. Palatset är byggt i början av 1800-talet och underhålls av släktingar 
till de ursprungliga ägarna. Palatset är värt ett besök.  Det var det fler som tyckte bl.a. kineser i horder. 

Turiststråk i Ubud
Huvudgatan i Ubud

Tempelinteriör från palatset
Stenfigur, palatset

Kineser i horder, palatset



Vi besökte även The Agung Rai Museum Of Art . Det är en privat konstsamling med målningar av 
balinesiska, javanesiska och utländska konstnärer. Museet öppnades 1996.

Museet som inte bara innehåller konst är även ett kulturellt centrum med olika kulturella arrangemang. Det 
finns en botanisk trädgård och en resort med villor som har utsikt mot risfälten inom området. Allt skapat av 
Agung Rai. Museet är väl värt ett besök. 

Rangda är demonernas drottning och trolldomens gudinna i balinesisk mytologi.

Rangda avbildas traditionellt som en naken gammal kvinna med långt tovigt hår, hängande bröst, klor, och 
en hängande tunga och stirrande ögon. Hon beskrivs som en häxa som äter barn, och som anför en armé av 
demoner mot Barong, kung av andarna i den eviga striden mellan ont och gott.

Häxornas dans, Ketut Budiana 1989

Stenhäxa

Museiträdgården Museets entre

https://sv.wikipedia.org/wiki/Demon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Balinesisk_mytologi


Vi bodde på ett hotell som hade varit och 
fortfarande är ett hinduiskt tempel. Hotellet 
bestod av flera byggnader med olika 
arkitektur. Vi fick ett rum på andra våningen
med en egen veranda . Dörr och portal var 
utsmyckad  i typisk balinesiskt stil. Även 
här var överetableringen tydlig. Priset var 
ännu lägre än i Lovina.

27 april 
Hemfärd till Hua Hin. Slut på fantastiska upplevelser för den här gången.

Tempeldelen i hotellfoajen

Verandan utanför hotellrummet
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