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Grlurnu bostad lr llksom mlnniskornas uppbyggd pi pilar car att klara de oft.l vildsamma &versv!imntn1arna. lH.r r5.kn:a.r en su11a In slna kultlngar fOr 

uHen. - Till bOc:er: de som inte ttdlg:t pi morg:onen reser med ltanotlagen upp till rlsodllngarna lr sysselsatta med malnlng av sktirdat rh:. Barnen fir ofta 

ffl Joblllet, och den prlmltiva kvarnens ,.mortelsttitar" arbetar som drlvna av masklner. 

Risf O:lt i djungeln 
�-reportage fran Borneo av Sven Gillsater 

ningen kom tvl dajaKpoj\tar framforsande ur 
flodens dimma i en kanot. I foren stod fem 
hundar och gnillde, och pojkarna skrek hOgt av 
gladje: jaktlyckan hade varit gdti, �n kviga av 
vildboskap och en vildsvingalt hyv\des i land 
tillsammans med blasrOr och spjut. He\a byn 
deltog i gladjen, och jaktresultatet stOttcs och 
blOttcs under hela v3.r Hird upp till odlingcn. 

E 
fter danskv3.llen hos dajakerna, som 
jag beratrade om i forra veckan, var 
morgonens uppvaknande i intensivasce 
laget. Alla kollektivhusets tuppar gol 

1 en kOr .,m 13.t rusenstrupad, hOnsen kacklade 
i alla rum, grisama under golvct grym.tadc vile 
oclt min vilrds nio katter spottade och fr3.ste 
It varandra uppe i eldhiirden. Och jag kunde 

forsd. act byh0vdingen bade stora besv:ir med 
sina bronker. 

Den har dagen skulle vi fora till byns odling 
som ligger en bit upp3.t floden. Det var fort
farande mOrkt dl jag, kliande nattens loppbett, 
steg upp till det vanliga puttrandet frlrr ris

grytan som stod Over eldcn. Vardagen V-l,r re
dan l full g£ng runt omkring mig, och i gry-
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Att vara passagerare i en dajakkanot ar en 
ncrvOs syssels:ittning, ry farkosten ar rank och 
Smal cx:h ynglingarna vr:iker sig med all kraft 
Over de l.1nga stakarna. De h;iller kanoten i en 
perfekt balans och ger den s3 god fart att vatt

net stundom forsar in i foren. Det tog sin tid 

innan Jag kundc forma mig att slappna av och 
U.ta pojkarna cnsamma skOta balansen·. 

Odlingen vuade sig best! av en hcktar 

djungel vid flodsrranden som hadc kalhuggits 
och, svedjacs._ Bland de forkolnade tradstam
marna oc:O de meterhOga stubbarna och trass

lig.1 rOtterna s!ddes riskornen av kvinnorna. 
Deus srora palmbJadshattar, pyntade med olik

fiirgadc rygbitar och sranniolpapper, vaggade 
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ryrmiskt i solhettan, deras blusar och saronger 
fick deJTI act se ut som jattestora tropiska fja
rilar. Mannen gick pJ. linje fOre dem och gjorde 
Mil i marken med spetsiga trastOrar. I de om
kring ere centimeter djupa h£1en lade kvinnor 
och barn ett tiotal riskorn, mannen med ris
forr£det i en korg p3 ryggen gick sist i skaran. 
Trots den dallrande hettan Over faltet kundc 
dajakerna stoja och skratta medan de arbetade, 
medan jag sjalv stankade och kande mig matt 
av arbetet med kameran. 

Bad- och matrasten var forst3s efterl3.ngtad, 
har som pa alla andra h;ill i varlden. Mannen 
kastade sig i floden med kladerna pa, kvin
rrorna drag sig in mellan kanotema och lat 

-,:_,7:-,: 

sarongerna glida ner Over de bronsglansande 

hOfterna. Ncj, ingen var radd for goajan, kro

kodilcn! Och efter badet smakade det bra m«I 

den simmiga, sOta risgrynsgrOten som vi :it 1 

uppc under regnskyddets palmbladstak pl "' 

sviktande bambugolv. Snart var dock rastens 

ljuvlighet slut, risfaltet vantade pl s1nings· 

laget. • 
Morkret foll djupt och snabbt d£ vi £1tr "' 

framme i byn. Stegstockarna antrades snabl,l, 

dOrrarna gnisslade d.1 var och en forsvanrl 111 

till sig i det srora kollektivhuset, ealmbl,d> 

cigarretterna randes och troligen rOrde sig sazn

talen om vad den skaggige kameramanntn hafc 

for sig under hcla dagen. 



s 

SI 

f. 
s 

.. 

b 

• I'

• I
' 

' 

Att vara passagerare i en dajakkanot ar en 
ncrvOs syssels:ittning, ry farkosten ar rank och 
Smal cx:h ynglingarna vr:iker sig med all kraft 
Over de l.1nga stakarna. De h;iller kanoten i en 
perfekt balans och ger den s3 god fart att vatt

net stundom forsar in i foren. Det tog sin tid 

innan Jag kundc forma mig att slappna av och 
U.ta pojkarna cnsamma skOta balansen·. 

Odlingen vuade sig best! av en hcktar 

djungel vid flodsrranden som hadc kalhuggits 
och, svedjacs._ Bland de forkolnade tradstam
marna oc:O de meterhOga stubbarna och trass

lig.1 rOtterna s!ddes riskornen av kvinnorna. 
Deus srora palmbJadshattar, pyntade med olik

fiirgadc rygbitar och sranniolpapper, vaggade 

0 

t ... 

�' 
':i

t�·'· 

�-' i.�,��":i:�-,· 

-�·- � .... ..... • �--'II- - ' 

.. _ .... . t;,·,� :�
1
'!'\. 

ryrmiskt i solhettan, deras blusar och saronger 
fick deJTI act se ut som jattestora tropiska fja
rilar. Mannen gick pJ. linje fOre dem och gjorde 
Mil i marken med spetsiga trastOrar. I de om
kring ere centimeter djupa h£1en lade kvinnor 
och barn ett tiotal riskorn, mannen med ris
forr£det i en korg p3 ryggen gick sist i skaran. 
Trots den dallrande hettan Over faltet kundc 
dajakerna stoja och skratta medan de arbetade, 
medan jag sjalv stankade och kande mig matt 
av arbetet med kameran. 

Bad- och matrasten var forst3s efterl3.ngtad, 
har som pa alla andra h;ill i varlden. Mannen 
kastade sig i floden med kladerna pa, kvin
rrorna drag sig in mellan kanotema och lat 

-,:_,7:-,: 

sarongerna glida ner Over de bronsglansande 

hOfterna. Ncj, ingen var radd for goajan, kro

kodilcn! Och efter badet smakade det bra m«I 

den simmiga, sOta risgrynsgrOten som vi :it 1 

uppc under regnskyddets palmbladstak pl "' 

sviktande bambugolv. Snart var dock rastens 

ljuvlighet slut, risfaltet vantade pl s1nings· 

laget. • 
Morkret foll djupt och snabbt d£ vi £1tr "' 

framme i byn. Stegstockarna antrades snabl,l, 

dOrrarna gnisslade d.1 var och en forsvanrl 111 

till sig i det srora kollektivhuset, ealmbl,d> 

cigarretterna randes och troligen rOrde sig sazn

talen om vad den skaggige kameramanntn hafc 

for sig under hcla dagen. 


	Vi 1957 nr 24 sid 1. Risfält i djungeln.pdf
	Vi 1957 nr 24 sid 1-2 Risfält i djungeln.pdf
	Vi 1957 nr 24 sid 3. Risfält i djungeln.pdf
	Vi 1957 nr 24 sid 3-4 Risfält i djungeln.pdf



