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Oo1Jakern,u1 radhus, den s.k. laminen, var etlhundra• 

femllo meter U.np I den by �om Sven Glllsli.ter be• 

,Okle. RadhuHt Ir den enda bebycg:elsen I byn 

r&rutom nisra r6rrlidi,hodar, ocb det bygss ut allt

ertenom byns befolknln&: vlxer. 

Till h6a:er: mlnnens ligeldanser Sr en uppvbnia&: i 

akrobatlk och har mycket att berltta om huvud

Jlsarna.s tro oc::h diner. 

Nedan: ut.anf6r varJe fam.llJs ln,:-An&: 1 lamlnen sllr 

likulpteraae .&:udsbellllen, som vld JHlllca llllflllen 

pryds med crOn1ka och de I palmblad dolda kra• 

nlf'rna. 

Pa dans hos huvudjagare 
Sven Gillsater besoker dajaker pa Borneo 

V 
i ska dansa for tuan i kvall, siger Ke
pala Lamin di Bilatalan och flinar till 
med sin svartbruna, n:istan SOnder
fr:itta tanduppsittning. 

- Bagus, primar kasi. Fint, tack sl mycket, 
svarar jag och stiller stora fOrv:intningar p3. 
kvallens festlighet. 

Kepala Lamin betyder att mannen lir by
hOvding for Keniadajakernas kollektivhus vid 
byn Bilatalan i innersta Borneo, jordens tredje 
0. Sedan tre veckor 3.r jag inneboende hos den 
gamle mannen och hans stora familj. 

I skymningen sitter redan tva man och stam
mer sina sapes, striinginstrumenten, och Ovar 
de entoniga, enkla melodierna. Det kommer 

Cll 

inte att bli nlgot tjo och tjim .i la »Klot-Johans 
hambo•. Dec behOver man inte vara s3rskilt 
musikbegavad for act hOra. 1 nte heller nigot 
av 11-Dans uppi Valhall i natt•. Den tanken lig
ger forstas snubblande nara, n3.r man ser sig 
om i den primitiva omgivningen: ett 1 so meter 
l£ngt hus tillverkat av bilade stockar och 
plankor, v3.ggar av tr:idbarksbrider, en tv3. 
meter ling krigstrumma, tr3.t3.ljda gudabilder 
och vildsvinsskall.lr. 

Yid ittatiden dundrar det kraftigare i 
plankorna pi den taktlickta verandan, som lo
per langs hela husets framsida, det val saga 
mot floden. En flamtande fotogenlykta anger 
scenen. M3.nnen, med stora hat i Oronen, viker 
ihop benen pa guldgl3.nsande rotcingmattor. 
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var.te kvlU .tr de& kvin■orna som b!lmur upp flodvauen ror kokning: av &e eller rig. Del b:.imtas 1 cirka en meter Jlt.nga bamburOr och Iasten bi:,.:=. 1o&rU11dbrlnken J en basU,orc. (Se omslag:e& 2.i denna Udnlng-,) Samtidlrt som kvlnnorna hirntar vaUen passar de p;i att ta sill:'. di dopp I dd slamp 

Udcn �loder framlOr oss under den palmblads- forlangda Orsnibbarna. Ansiktet knappast skOnt, yviga ... fjaderblusen• hanger ner Over �� t;i�kta ska.lpknippan i taket. Skuggfigurerna i tillkn3ppt, allvarligt. H£rct upplindat under i stallet for byxor bar han en 1£ng tra.sa � ronden tillhOr kvinnorna, som 1nte v3gat sig en baschiitta, garncrad med »fruktparlor);, i runt hOfterna. Yid sid�n d!"�_
lar � 

0::
tram i r;implju�t :innu. De helnakna ungarna olika fiirgkombinationer. Tcmpot ar detsamma djungelknivcn, i snidad slada, 1 :andern 

h 
, sl.ar s1g ned p.t golvct framfOr mig, mer imres- hela dansen igenom, variationcrna ytterst sm3. rar fj:iderf!ing fr3n nashornsfaglarna

�:; M:radc ;av vit mans tOrchav
.
anden 3.n av dansen. !bland vrider hon bencn sa att hon blir nastan huvudet bar han en parlbesatt huva m 

d ir 1-.hcr en halvummcs kn.ippande p;i de tv3- sittande p3 golvct. Aldrig syns hon dock for- meterlanga fasanfj:idrar. Hans fa�el ans 
Ol:h trestr:ing.tdc, ps�_

lmodik_onliknandc instru- lora kontrollen Over sin slanka figur, trots att mer rytmisk an kvinnornai: 
lblao<l la�g= mcntc:n

'. 
glider den fOrsta kv1nnan virdigt in hcnnes dans ibland scr ut att :iga rum pa Jina. nistan osynliga COrelser, tj:idr�rn�-

1 
ksu.!Cli 

under l1uset. De hara fonerna markerar takten Hon 13.mnar scenen helt plOtsligt, efter ungeflir na skilver som kalkontuppens I karle . ,
rat: I k h-- d h 1-· · k · k O 

• d h.. hopp och kn!" 
mor 

- -� an �n.
_ 

an ern
.� oc a�marna ors I c� vart, utan au Jag mar t nagon avslutmng ibland snabba 

__ 
me oga 

.. ()I: kroppt:' 
t;r.1L·1osa. vagJ1knande rorelser, hoherna stclare, pa dansen. OOteii. Och tJadrarna smaller m 

eat0-11..1nskc p.i grund av den 3tsinandc, f3rgrika •Orkestern. v3xlar tempo, och i fjaderskrud Det ekar Over verandan, och _ha�s da
; � (.uongen, krmg brOS-ten dinglar en kmppa deci- sciger en av m:inncn in pa scenen, samlar sig siasmeras ytterligarc av de krm�sucan
� me,crnor.1 gardinnnga.r, som hinger I de enormt som om han bad om kraft hos andarna. Den ncns djungelskrin. FOr att anvaoda 

'�I� " -� 
y � �\i�,�� 
��·· 

:::::�:t Ir forUarande det enda skjutredskapet daJakerna bar. Men det hanteras med oerbiird sklckli&het lvcn av de ynire gra-baroa. Pi lS meters a..-stind 
de utan vidare en duva. Pila.ma ar cnkla trlpinnar, cirka is cm J:\nga, ocb vekart In en blyertspenna. Spetsen r6rs-lnas med ett vlxtclfL 

Umnastikspr£k fOr dansen finns dar balrull
ningar, sa1tomortaler, brygga och grenhopp. 
Svnten porlar snart utfOr ansiktet, det gl3.nser 
Ill! de nakna delar av den maskulina figuren 
!Om syns. M3.nnen kommentcrar dansen, kvin
llOfna och barnen sitter gripna av upplevelsen. 
J1, inte mormor, fOrstas. Hon fOredrar att lusa iv barnbarnet under seansen. Hon har sett tillrickligt minga danser under sina dar. Tuppar tlch hons p:i verandar3.cket har heller ince ;nires.se till Overs fOr evenemanget. Till l!ngt in pll natten fortsatter knappandet 
r
r

¼n musiken. Dansarna vixlar. 1\. ven om det 'trlar tnahanda, kanner man sig gripen. Vill !ICt, kan inte ga darifrlln. Och anda ar jag inte 

tillr3ckligt initierad att dra ut den beh1llning 

av dansen som dajakerna har. Mina korslagd.1 

hen har for 13.nge sedan somnat in, vilket na

turligtvis ocks!i gOr, att det blir sv3rt att bryta 

upp. Nar jag antligcn beslutar mig, tar det 

minuter innan benen bar. 
Mor i stugan rullar ut min badd: bastmatta, 

tunt t3.cke och kudde, som doftar av f:irska 

jasminer. De har legat inrullade bland s:ing

kl3derna. [ ett hOrn av salen slumrar jag sj:ilv. 

medan fa:miljens alla 3tta medlemmar kryper 
in i sina rre b£.s. 01 jelampan brinner hela nat
ten mitt p3 golvet. Den h3.ller onda andar 
borta, sags det. 

Och blixtarna ljungar, askan dundrar s3 hu-

set sk:ilver, och rcgnct vraker ner Over tri
plane- och palmbladstaket. Och far ru.,ar opp 
igcn och slinger ut alla tillg3.ngliga pyuar p.t 
golvet, klattrar uppe bland bj:ilka.rna med torra 
palmblad och titar de virsta st3.llena. Taket 
lacker Overallt, men annu har jag inte sett nl
gon som fOrsOkt repa.rera nista dag. Nir huset 
borjar b\i glammalt, flyttar dajakerna och byg
ger ett nyu. Fast det kan forstM drOja mlnga 
ir. !bland kan de dock bygga ctt nytt hus over 
en <lag. Som till exempel nir den gamla tanten 
hade haft en otick drOm; andar hade sagt att 
hon fort m1ste flytta fr3.n gemenskapen i lami
nen. Hennes hus byggdes av samtliga manliga 
pl en dag en stvcke fr¼n kollektivhuseL 



� 

So 

r! 
So .... 
b,, 
•i 

2 

Ii 
C. 

var.te kvlU .tr de& kvin■orna som b!lmur upp flodvauen ror kokning: av &e eller rig. Del b:.imtas 1 cirka en meter Jlt.nga bamburOr och Iasten bi:,.:=. 1o&rU11dbrlnken J en basU,orc. (Se omslag:e& 2.i denna Udnlng-,) Samtidlrt som kvlnnorna hirntar vaUen passar de p;i att ta sill:'. di dopp I dd slamp 

Udcn �loder framlOr oss under den palmblads- forlangda Orsnibbarna. Ansiktet knappast skOnt, yviga ... fjaderblusen• hanger ner Over �� t;i�kta ska.lpknippan i taket. Skuggfigurerna i tillkn3ppt, allvarligt. H£rct upplindat under i stallet for byxor bar han en 1£ng tra.sa � ronden tillhOr kvinnorna, som 1nte v3gat sig en baschiitta, garncrad med »fruktparlor);, i runt hOfterna. Yid sid�n d!"�_
lar � 

0::
tram i r;implju�t :innu. De helnakna ungarna olika fiirgkombinationer. Tcmpot ar detsamma djungelknivcn, i snidad slada, 1 :andern 

h 
, sl.ar s1g ned p.t golvct framfOr mig, mer imres- hela dansen igenom, variationcrna ytterst sm3. rar fj:iderf!ing fr3n nashornsfaglarna

�:; M:radc ;av vit mans tOrchav
.
anden 3.n av dansen. !bland vrider hon bencn sa att hon blir nastan huvudet bar han en parlbesatt huva m 

d ir 1-.hcr en halvummcs kn.ippande p;i de tv3- sittande p3 golvct. Aldrig syns hon dock for- meterlanga fasanfj:idrar. Hans fa�el ans 
Ol:h trestr:ing.tdc, ps�_

lmodik_onliknandc instru- lora kontrollen Over sin slanka figur, trots att mer rytmisk an kvinnornai: 
lblao<l la�g= mcntc:n

'. 
glider den fOrsta kv1nnan virdigt in hcnnes dans ibland scr ut att :iga rum pa Jina. nistan osynliga COrelser, tj:idr�rn�-

1 
ksu.!Cli 

under l1uset. De hara fonerna markerar takten Hon 13.mnar scenen helt plOtsligt, efter ungeflir na skilver som kalkontuppens I karle . ,
rat: I k h-- d h 1-· · k · k O 

• d h.. hopp och kn!" 
mor 

- -� an �n.
_ 

an ern
.� oc a�marna ors I c� vart, utan au Jag mar t nagon avslutmng ibland snabba 

__ 
me oga 

.. ()I: kroppt:' 
t;r.1L·1osa. vagJ1knande rorelser, hoherna stclare, pa dansen. OOteii. Och tJadrarna smaller m 

eat0-11..1nskc p.i grund av den 3tsinandc, f3rgrika •Orkestern. v3xlar tempo, och i fjaderskrud Det ekar Over verandan, och _ha�s da
; � (.uongen, krmg brOS-ten dinglar en kmppa deci- sciger en av m:inncn in pa scenen, samlar sig siasmeras ytterligarc av de krm�sucan
� me,crnor.1 gardinnnga.r, som hinger I de enormt som om han bad om kraft hos andarna. Den ncns djungelskrin. FOr att anvaoda 

'�I� " -� 
y � �\i�,�� 
��·· 

:::::�:t Ir forUarande det enda skjutredskapet daJakerna bar. Men det hanteras med oerbiird sklckli&het lvcn av de ynire gra-baroa. Pi lS meters a..-stind 
de utan vidare en duva. Pila.ma ar cnkla trlpinnar, cirka is cm J:\nga, ocb vekart In en blyertspenna. Spetsen r6rs-lnas med ett vlxtclfL 

Umnastikspr£k fOr dansen finns dar balrull
ningar, sa1tomortaler, brygga och grenhopp. 
Svnten porlar snart utfOr ansiktet, det gl3.nser 
Ill! de nakna delar av den maskulina figuren 
!Om syns. M3.nnen kommentcrar dansen, kvin
llOfna och barnen sitter gripna av upplevelsen. 
J1, inte mormor, fOrstas. Hon fOredrar att lusa iv barnbarnet under seansen. Hon har sett tillrickligt minga danser under sina dar. Tuppar tlch hons p:i verandar3.cket har heller ince ;nires.se till Overs fOr evenemanget. Till l!ngt in pll natten fortsatter knappandet 
r
r

¼n musiken. Dansarna vixlar. 1\. ven om det 'trlar tnahanda, kanner man sig gripen. Vill !ICt, kan inte ga darifrlln. Och anda ar jag inte 

tillr3ckligt initierad att dra ut den beh1llning 

av dansen som dajakerna har. Mina korslagd.1 

hen har for 13.nge sedan somnat in, vilket na

turligtvis ocks!i gOr, att det blir sv3rt att bryta 

upp. Nar jag antligcn beslutar mig, tar det 

minuter innan benen bar. 
Mor i stugan rullar ut min badd: bastmatta, 

tunt t3.cke och kudde, som doftar av f:irska 

jasminer. De har legat inrullade bland s:ing

kl3derna. [ ett hOrn av salen slumrar jag sj:ilv. 

medan fa:miljens alla 3tta medlemmar kryper 
in i sina rre b£.s. 01 jelampan brinner hela nat
ten mitt p3 golvet. Den h3.ller onda andar 
borta, sags det. 

Och blixtarna ljungar, askan dundrar s3 hu-

set sk:ilver, och rcgnct vraker ner Over tri
plane- och palmbladstaket. Och far ru.,ar opp 
igcn och slinger ut alla tillg3.ngliga pyuar p.t 
golvet, klattrar uppe bland bj:ilka.rna med torra 
palmblad och titar de virsta st3.llena. Taket 
lacker Overallt, men annu har jag inte sett nl
gon som fOrsOkt repa.rera nista dag. Nir huset 
borjar b\i glammalt, flyttar dajakerna och byg
ger ett nyu. Fast det kan forstM drOja mlnga 
ir. !bland kan de dock bygga ctt nytt hus over 
en <lag. Som till exempel nir den gamla tanten 
hade haft en otick drOm; andar hade sagt att 
hon fort m1ste flytta fr3.n gemenskapen i lami
nen. Hennes hus byggdes av samtliga manliga 
pl en dag en stvcke fr¼n kollektivhuseL 


	Vi 1957 nr 23-omslag På dans hos huvudjägare.pdf
	Vi 1957 nr 23 sid 1. På dans hos huvudjägare.pdf
	Vi 1957 nr 23 sid 1-2 På dans hos huvudjägare.pdf
	Vi 1957 nr 23 el 24 - sid 1 Dajakkvinna med barn på ryggen.pdf
	Vi 1957 nr 23 sid 3. På dans hos huvudjägare.pdf
	Vi 1957 nr 23 sid 3-4 På dans hos huvudjägare.pdf



