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Kreativitet möter 
klassicism i Riga. 
SvD guidar helg-
resenären.  sid 34–35 

stränder Vilt 
nattliv liksom lugna 
paradis går att hitta 
bland Filippinernas 
tusentals öar.  sid 36–37

Ö-liv
upptäckter En av Asiens äldsta gerillor  
har länge avskräckt från resor till Filippinerna.  
Men den som vågar sig på ett besök och ger  
landet tid kan   hitta både charm i Manilla och  
högljutt nattliv och lugna stränder. 

TexT MArtin SchibbyE   foTo jonAS grAtzEr



SvD söndag 3 oktober 201032 resor 

En resa i Filippinerna är en resa  
i Many Pacquiao-land. När den 
 filippinska nationalhjälten boxas 
stannar allt. Stämningen på 
arenan är elektrisk, sorlet från 
den 50 000-hövdade publiken 
öronbedövande. Manny Pac-
quiao från Filippinerna och 
 Joshua Clottey från Ghana står  
i varsin ringhörna och småhop-
par av nervositet medan de stir-
rar varandra i ögonvitorna. 
 Domaren kallar dem till mitten 
av ringen och summersignalen 
blåser till batalj.

Inför matchen har hela natio-
nen hållit andan. Tusentals kilo-
meter från det dansande strål-

kastarljuset på Cowboy Stadium  
i Arlington, Texas, USA, i den 
fi lippinska semesterorten Bora-
cay springer kyparen Cyrus 
 Delegado snabbt mellan borden  
i grillbaren Obama.

Värmen dallrar i rummet. Alla 
väntar. Cyrus är så nervös att han 
har svårt att jobba. 

– Pacquiao kommer att vinna, 
men frågan är om det blir på 
 poäng eller knock, spår han.

Den 32-årige boxaren är inte 
bara sjufaldig världsmästare. 
Han är hela det filippinska  örikets 
idol och ett ljus i fattigdomens 
mörker. Hans fattiga uppväxt och 
framgång inspirerar.

Filippinerna var länge en av 
Asiens bäst bevarade hemlig-
heter och omloppsbanorna för 
resenärer sträckte sig sällan över 
Sydkinesiska havet. Förklaringen 
stod att finna någonstans i det 
faktum att en av Asiens äldsta 
 gerillor sedan 1968 hade bekäm-
pat regeringen och att militanta 
muslimer slåss för självbestäm-
mande i landets södra delar,  
i kombination med en amatör-
mässig marknadsföring och en 
politisk scen som hämtad ur en 
dålig vilda västernfilm.

Men även om UD fortfarande 
 avråder från alla resor till den 
sydligaste ön Mindanao, har man 
som turist inget att oroa sig för  
– så länge man inte planerar att 
gripa makten. 

För den som vågar korsa Syd-

kinesiska havet väntar en rik 
 belöning. Filippinernas 7 000 öar 
har något för alla smaker. I dag 
förändras öriket snabbt. Boracay 
utsågs 1989 till världens vackras-
te strand av tidningen Forbes. 
 Sedan dess råder här allt annat 
än ett stilla lugn. Eftermiddagens 
loja badliv övergår snabbt i ett 
hektiskt och högljutt nattliv.

Låten Promise me av Beverly 

Craven letar sig ut på stranden 
från ett av otaliga karaokeställen. 
Polisinspektör Vicky Ragonton 
tar i från knäna och sjunger om 
sin man som arbetar utomlands. 
Sångtexten, som handlar om att 
vänta på kärleken, innehåller 
mer verklighet än den filippinska 
nationalsången. 

Varje dag lyfter sex fullsatta 
jumbojetplan från huvudstaden 
Manillas flygplats med arbets-
kraft till 170 olika länder och till 
alla de sju haven. Migration är 
för den filippinska ekonomin vad 
bilar är för Detroit: religion.

Som polis är Vicky Ragonton 
dubbelt glad över den stora box-
ingsmatchen.

– Hela nationen kommer att stå 
stilla. Brottsligheten i Manilla 
kommer att sjunka till noll, även 

Det tar 30 minu-
ter att ta sig till 
öns nordspets 
och en landsbygd 
som känns som 
1800-tal.

M

Filippinerna var länge en av Asiens 

bäst bevarade hemligheter

resa:
Res med KLM (via Amster-
dam) eller Cathay Pacific (via 
Hongkong) eller Qatar Air-
ways (via Doha). Billigast är 
att flyga till Bangkok eller 
Hongkong och sedan vidare 
med lågprisflygbolag som 
till exempel Cebu Pacific. De 
stora flygbolagen philippine-
air.com, www.cebupacificair.
com, airphils.com och flyse-
air.com har flera  avgångar 
dagligen mellan flera av öar-
na. Men observera att dessa 
filippinska bolag inte uppfyl-
ler EU:s säkerhetskrav.

Äta:
Lechon är helstekt gris som 
rostas över en öppen eld i 
timmar. Bitarna serveras 

med en sås gjord på bland 
annat kycklinglever, vinäger 
och vitlök. Inget för viktväk-
taren.

Balut är kycklingägg som 

finns att köpa i olika ut-
vecklings stadier. Från 16 
dagar gamla upp till 21 
 dagar.  Detta innebär att 
när du öppnar skalet är 
fostret  redan  befjädrat och 
utrustat med både näbb 
och klor.

Kinilaw. Rå tonfisk blandas  
i vinäger och salt. Traditio-
nell maträtt som kan vara 
svår att hitta i landets norra 
delar. Men väl värd att fråga 
efter.

Durian. Filippinernas svar 
på vår surströmming. En 
 illaluktande frukt som enligt 
vissa är en delikatess och 
enligt andra en sanitär 
 olägenhet.

5 tips i manilla
Föroreningar och fattigdom 
är den vanliga bilden av 
15-miljonerstaden. Allt det 
stämmer. Få städer har så 
dåligt rykte. Men det finns 
så mycket mer. Stadens 
charm är bara väl dold och 
kräver tålamod och tid för 
att upptäcka. 

Greenbelt 3 i affärsdistrik-
tet Makati är en samlings-
plats för pubar, barer och 
restauranger. Ett bra ställe 
att spana på folk från värl-
dens alla hörn. Bra drag är 
det ofta på Café Havanna på 
bottenvåningen.

I turistområdet Malate 
finns flera karaokeklubbar. 

Ju närmare Robinson Mall 
desto mer städat. Detta är 
nöjeslivets och dess baksida 
– sexhandelns – centrum. 
Karaokeklubben The Libra-
ry är ett av flera ställen där 

du kan få myten om väl-
sjungande filippiner bekräf-
tade. (Adriatico Street, 
 Malate). 

Mall of Asia är ett av Asiens 
största köpcentrum med 
både hockeyrink och tivoli 
inomhus. De flesta besökare 
handlar aldrig något – det är 
mer ett sätt att umgås.

Kvällspromenad längs 
Roxas Boulevard som följer 
Manilabuktens strand. Här 
finns flera trevliga restau-
ranger längs med vattnet. 

Vandra omkring i Intra-
muros, den ursprungliga 
stadsdelen som byggdes av 
spanjorerna på 1500-talet.

Guide till Filippinerna

FILIPPINERNA

Manilla

Stilla 
     havet

KINA TAIWAN

INDONESIEN

MALYSIA

400 km

När den filippinska nationalhjälten och sjufaldige världsmästaren Many Pacquiao går upp i ringen avstannar hela landet. Små bilder till höger: Skärgården utanför Palawan är en av de vackraste 
platserna i Filippinerna. Havet är omgivet av dramatiska sylvassa kalkstenväggar och tät oexploaterad regnskog. Ghanas Joshua Clottey och filippinska Manny Pacquiao i ringen. 

Balut är kycklingägg som äts  
i olika utvecklingsstadier.  
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sexhandeln stannar av och på 
 karaokebarerna lägger man ned 
mikrofonerna, säger hon.

Från strandens karaoekebarer 
går en asfalterad väg på vilken 
 Filippinernas svar på Thailands 
tuktuk – tvåtaktsmopeder med 
sidovagn – knattrar fram i skyt-
teltrafik. Att färdas över ön är 
som att resa genom en fruktträd-
gård. Allt växer här: bananer, 
mangofrukter, papaya och guava. 
De omgivande bergen är som en 
kanvasduk av lantlig stillhet.

Det tar 30 minuter att ta sig till 
öns nordspets med byn Yapak 
och en landsbygd som känns som 
1800-tal. På en lokal pub av enkla 
brädor sitter Emanuel Corona 
och Kelly Locsin och diskuterar 
likheterna mellan Pacquiaos 
kommande match och den filip-

pinska nationalsporten tuppfäkt-
ning. Varje söndag efter kyrkan 
fylls tuppfäktningsarena till bred-
den. Tupparna utrustas med 
rakblads vassa knivar på benen 
innan de drabbar samman.

– En tupp som överlever sju 
slagsmål belönas med pension, 
mat och sex, berättar Kelly Locsin 
och sammanfattar samtidigt den 
filippinska nationalkarak tären.

Mellan liv och död går en rak-
bladstunn linje. Livet är en kamp 
för att hålla sig på rätt sida om 
den linjen.

– Vinner Pacquiao borde han 
göra som tupparna, säger de och 
skrattar.

Mycket på Filippinerna hand-
lar om konflikter. De 300 åren 
som spansk koloni har inte bara 
satt sina spår i religionen, utan 
även i humöret. ”Asiens Colom-

bia” är ett av nationens många 
smeknamn.

Vid strandkanten på Puka  beach 
står fiskar sonen Juan Drilon och 
försöker sälja in en våghalsig 
resa. När det blåser åt rätt håll 
kan man näm ligen segla över det 
öppna havet till ön Palawan.

– Det tar några dagar, men jag 
har gjort det förr, lugnar han.

Säkerhet är inte en filippinsk 
paradgren. Samhället präglas 
närmast av fatalism, man sätter 
sitt hopp till tur och vidskeplig-
het. När inte det hjälper blandar 
man in Gud.

De filippinska öarna kallas ofta 
för Sydostasiens sista vildmark. 
Det är de inte. Även om Gud  
var hög när han skapade kalk-
stensgrottorna och de vita rese-
katalogstränderna med kokosnöt-

tyngda palmer som doppar sig  
i det turkosa vattnet, kan man 
även här råka trampa på glasskär-
vor från flaskor eller bensinbom-
ber som används av lokala fiskare. 
Men trots det pågående kriget 
mellan miljöorganisationer, ledda 
av dykfirmor, och fiskare drivna av 
fattigdom har man en god chans 
att hitta paradis stränder liksom 
dykning i absolut världsklass.

Tillbaka i grillbaren Obama 
där radion skruvats upp till hög-
sta volym. Cyrus Delegado har 
satt en stor slant på nationalhjäl-
ten Pacquiao. Men att Pacquiao 
kandiderade i årets val på Filippi-
nerna gillar Cyrus inte.

– Han är en boxare, ingen poli-
tiker, säger han.

Rädslan för att hjälten ska 
smutsa ned sina händer med  
politik är stor. Men det finns en 

optimism att landet efter valet 
ska skaka av sig problemen och 
hinna ifatt sina asiatiska tigrar 
till grannländer.

När summern signalerar att 
matchen är slut står Many Pacqu-
iao som segrare. Han lekte med 
Joshua Clottey genom hela match-
en och enhälliga domare till- 
dömer honom segern på poäng. 
Nu väntar världen på drömmötet 
mellan Pacquiao och den ameri-
kanska boxaren Floyd Maywea-
ther i en kamp om världsmästar-
titeln i november. Räkna med att 
Filippinerna då står stilla igen.

resor@svd.se

Guide till fyra underbara öar.  
 sid 36

9  Läs mer

Tuppfäktning är en av landets nationalsporter. Stridstupparna behandlas som primadonnor av ägarna och bra avelsexemplar kan säljas för tiotusentals  kronor. Arbetsplats: Paradiset. De flesta 
på ön Malapascua livnär sig av fiske och i skymningen tar de sig ut för att lägga nät.
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Alperna när de är som bäst

Ving.se  

Italien, Livigno 5.475:-
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Stora delar av ön Palawan är andlöst vackra.

Malapascua ligger åtta kilometer 
norr om Cebus nordligaste spets. 
Buss (avgår klockan 04.00–16.00) 
från Cebu City till Maya, tar fyra 
timmar och kostar 20 kronor. 
Från Maya tar du båt den sista bi-
ten. Är du inte här för att dyka 
återstår bara att njuta av lugnet 
på stränderna. När du får myror i 
benen finns det flera öar på be-
hagligt avstånd att besöka för 
dyk- eller snorklingsturer. Mellan 
en och tre timmar bort ligger 
Karnasa, Bantayan och MariPipi. 
Lokala fiskare eller turfirmor tar 
dig dit och tillbaka för cirka 200 
kronor. En trevlig utflykt är att ta 
en båt runt ön för att snorkla vid 

korallrev och sjunkna skepp. Ett 
besök i byn och en tur till öns fyr 
är också att rekommendera. Det 
enda stället på ön med nattlivs-
ambitioner är Ramones bredvid 
Blue Coral.
5 www.malapascua.net

Den sista utposten. Det gömda 
 paradiset. Utopia. Kärt barn har 
många namn. Palawan och framför 
allt dess norra del med naturreser-
vatet El-Nido är andlöst vackert. 
Det var här Alex Garland fick inspi-
ration till boken ”The Beach” som 
blev världsberömd som film. Filmen 

spelades dock in i Thailand. Kusten 
och Bancuit-skärgården är fortfa-
rande till stora delar orörd och fylld 
med obebodda öar och ödsliga 
stränder. Under ytan finner du dyk-
ning och snorkling i världsklass.
5 www.palawan.com
5 www.palawan.gov.ph

mycket Filippiner-
nas mer än 7 000 öar 
 erbjuder något för alla 
smaker. 

TexT Martin Schibbye    
foTo jonaS gratzer

Fyra öar för alla    smaker
2. Bohol
Bohol är ett Filippinerna i miniatyr. 
På grannön Panglao i söder finner 
du precis som överallt på Filippi-
nerna vita stränder, dykmöjlighe-
ter och turkost hav. Alona Beach 
är den mest exploaterade delen av 
ön. Men det bästa med Bohol är 
inte stränderna utan allt som finns 
att göra runtomkring ön. Den 
vackra naturen och närheten till 
en större stad (Tagbilaran) och det 
stora aktivitetsutbudet gör att 
många stannar några dagar.
5 www.bohol.ph

3. Boracay
Boracay liknar ingen annan filip-
pinsk turistö. En fyra kilometer 
lång vit sandlåda där solnedgång-
en är ett skådespel för sig. Ön är 
bara nio kilometer lång och en ki-
lometer bred men innehåller mer 
fest än många andra öar tillsam-
mans. Redan före midnatt är det 
dans på borden och stranden 
 badar i neonljus. Även dagarna är 
intensiva med vattensporter och 
en bananbåt som alla verkar ta på 
fullaste allvar.
5 www.boracayonline.com

Mer Filippinerna
2 Bildspecial på webben.
5 svd.sePå Boracay är sanden vit och stranden fyra kilometer lång.

0  svd.se 

1. Palawan

4. Malapascua


