Kapitel 7

Inle Lake
Det flydende marked
Inle Lake er en ferskvandssø – 22 km. lang og 10 km. bred. Med sine 116
km2 er den Burmas næststørste sø. Til sammenligning er den ca. tre gange
større end Danmarks største sø Arresø, som er på 40 km.2
Søen ligger 880 m over havet og har dybder fra 2 til 3 meter. I og omkring
søen bor 150.000 mennesker fra forskellige stammer, hvoraf mange bor
på flydende øer bestående af planter. Det vender vi tilbage til.
Området er en af Burmas største turistattraktioner. Militærstyret har derfor
i de senere år bygget et anseeligt antal luksushoteller.
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Antallet af guest-houses er fra 1996 til 2002 øget fra fem til 33, hertil
kommer så flere luksushoteller alt ejet og administreret af juntaen. Af regeringens officielle statistik fremgår, at antallet af hoteller på landsplan er
ti-doblet indenfor de sidste ti år. I 1996 gæstede 120.000 turister landet.
De gabende tomme guest-houses og hoteller med en belægningsprocent
på mellem 10 og 20 % vidner om, at juntaens satsning på at skabe en
lønsom turistindustri ikke er sket.
Pagoder og mange huse hviler
på teakstammer, der som pilotering er hamret ned i bunden
af søen.

Fra guest houses terrasse havde vi en pragtfuld udsigt til
pagoder og det liv dvs. den trafik, der var på søen.

Foran båden ses marker, som
er flydende øer, med marker,
hvor mange forskellige afgrøder dyrkes.
Paraplyerne skærmer mod den
brændende sol.
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Vi havde fundet et virkelig godt
spisested hos fire ugifte søstre.
Damen til højre var en af dem. Hun
bugserede os gennem de mange
kanaler ved at ro med et ben, en
særpræget, men effektiv metode.

Bagerst Jaw – Jaw
– Aagemand –
forrest Kit – We.

Da jeg tvivlede på, at øerne
var flydende, fik vi ved fælles
hjælp og lidt småmønt en ung
mand til at svømme under en
ø – distance ca. 8 meter. Han
kom op på den anden side,
altså er øerne flydende.
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Man dyrkede mange vidt forskellige planter, tomater
– flere slags bønner – meloner – løgplanter – chili og blomster. Nogle planter var fastgjort til espalier, umiddelbart
virkede det rodet.

Markarbejde – den unge mand luger.
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Haverne vil flyde med vinden, hvis de ikke er fastgjort, derfor har
man stukket lange kæppe gennem haven ned i søbunden, samme
funktion som ankre. Andre kæppe er dele af espalier.
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Man drev et intensivt fiskeri suppleret med mange dambrug.
Husene var vidt forskellige – velhavere havde ødslet med det
kostbare teaktræ – andre måtte nøjes med fletværk af bambus.
Fælles for alle husene var, at de var piloterede og hævet over søen.
I regntiden stiger vandstanden med ca. en meter. I tørtiden er den
nordlige del af søen tørlagt, her kan så dyrkes ris.
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Kanalrundfart
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Bemærk motoren,
skruen rager flere
meter uden for båden og kan svinges fra side til side,
hvilket gør det let at
manøvrere.

Trængsel – skrøbelige både
– som krævede balance for
ikke at kæntre – de meterlange skruer, der ofte roterede i fri luft og ikke mindst de
mange kogesteder, hvorfra
man tilbød indtil flere retter
varm mad – ildsteder klods
op og ned af bensindunke
var efter min vurdering at
friste skæbnen. Men der
skete ingen ulykker, mens
vi var der.
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Burmeserne er romantikere – med en udsøgt
smag for og trang til at
nyde livet, hvor det kan
lade sig gøre. Derfor er
udsmykning – blomster
et must.
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Jeg var målløs og fuld af beundring, da jeg så denne lille
– spinkle dame håndtere det
tungt lastede fartøj.

TV. souvenirs til turister manglede ikke.
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