
Nar startflanan sallktt lt-15 supporters etter J:111 

na med sockerril?S\lpPlr �piskar upp parets acceier,: Hur kusken kan hilla III k l. pa "slapan" och sa11111 ' '" 
ra och piska den lln� 
tjuren ar obegripllgt. Fir minska Juftmotstandet har au 

t 
Il-la dekora ionerna avngcats, 

Tjurarnas dag pO: Madura 
CJ 

Reportage av Sven Gillsater, �-fotograf i tropikema 

E 
fter att ha bevittnat tjunivlingarna pl 
on Madura i Indonesien uppfattar jag 
tjuren som ett av naturens snabbaste 
djur. lnte s1 att den kommer i nar

heten av ljudvallen, men kunde tjurparet med
slapan bara enas om samma riktning mot ma
let under loppet, sa skulle den snabbaste hast
komma efrer.

Forbistoriea till dessa varldsberomda tjur
tivlingar ligger i upplojningen av Maduras
risfalt. Bondema brukade tivlingskora sina tjurar over risfalten frln ena sidan till denandra eller tivla om vem som forst kundeploja faltet. I dag understodes dessa tjurtivlingar av regeringen, eftersom Madura ar enlamplig o for boskapsuppfodning. Och de ar-

. betydelse forliga tavlingarna bar en v1ss 
adlingen av kreaturen. or av I ar var staden Pamekasan 

ar��! bade
derbyt. Redan ett par dagar �r 

paine 
befolkning dragit sig. sarnman 1 

atorna, 
Hokarror skramlade m ge:°�m 

s�akt ochekipage fullastade med fami!Jer, den vner slog sig ned vid torget, och sta 



• t"voli. Oljelamporna flamtade i..,dJ fest}igt �h folk satt och lag overallt pa
;,�lsfiJ111den den tropiska stjarnhimlen. Vad-a un er ,,� kring arets champion var enorm.,n111ngeo I d • £•· JI" ·- rgonen var he a sta en pa ,otterfrt!Dlarroo D ·· I d . innaD solen gatt opp.cl e _tav a� e tJEU-A' des och tvatta es mtens1vt. nborsta d" 'lfll2 delad att sitta och mata Juren. En·•• var av h fl""k d , ,.... stod med solfjadrar oc a ta e; t;n an-
plll .. 0 ett skuggande parasoll, medan ett helt� ho d svartkladda figurer sysslade med·"'18 :in ra · I bald k . ...- • 0 av tjurparet; v1mp ar, a 1-""'orennge . I d ,... silversmiden och plastg1r an er.
,:r,io- a femtontusen manniskor strommar inTi och allt ser ut som ett kaos. Solen ,· arenan, h . . fl. art forodande, oc svetten rmner 1 l!flJlnersn . .• . d o'"mmar Alla pratar 1 munnen pa var-111 astr . d k k • _J • ri"gt gestikuleran e. •Boo ma ers» garlll"ra, iv • k d • bl" _,..; med rupiahbuntar, vm a� e at pu 1-.....,,ng . • h. . • f Och sjalv satte Jag nagra rup 1as pa a-llJI; k pplet med fortroendeingivande namn:,ont o . .h f • L Sa kangin och S1-Kapn ran arangans-li- po Kiirsvennen hette helt enkelt Singo�Pfir. paitrah, 
En cimme fore forsta start defilerar tjurparen
I i.renan. Ett oronbedovande skral fran 

:� pan musikkar: flojt�r �ed toner av spe
fikt Maduraslag, stora massmgsgongonger och �noa, monstrade trummor i �oppluveiorm. Ekipagen ar- sa omringade av supporters 1n 1jurama inte formar vrida pa huvudet en �ng. Publiken vid ringside skriker och skralar oil sina favoriter, och tron pa att det ska kunna !iii nagra lopp i all denna rora blir allt mindrei.. mig. Jag kanske hade tagit fel pa dag?fagroting ar riktigt sakert i I ndo�esien.
Mm enligt programmet skulle forsta start gl klockan tio prick. Och lustigt nog halls iJden pa minuten. Veterinaren har besiktigat t)IIMla och skubbar nu omkring med en flagga 

I handema som tecken pa klarsignal. Tva och IV! stiller paren upp i ena andan av planen. De fiesta dekorationema har riggats av fran 1iurarna. Runt varje par star ett tiotal man lllfd vassa stickor i handerna, och pa startsigulm kastar de sig piskande over tjurarna, och 
rupaget branner ivag med enastaende acceleralioo. Enhundratrettio meter ar fanstrackanrakt over, men ekipaget svanger garna diagoalt over planen. Kusken haller sig akrobatiskthar pa en slapa mellan tjurarna, piskar och sl!r, Jigger over den tjur som drar at fel hall.0a segrande paret omringas omedelbart avllpporters, manga blir omkullsprungna av tju� och en he! del hamnar pa sjukhus. De� bea�arna 

0
stal�er sed:in upp i vinnande 

Si tvaorna gar v1dare 1 forlorande klass.· ar dagens tavlingar ar slut star det alltsa:; �� och trea i �innande klass och lika
ila I forlorande. Pnserna har samma varde� kl�rna. Detta for att undvika blodiga

Allrahe I, vdket forr har varit alltfor vanligt.
� 1st som de olika byarna har sina vapen
daia ltrktyg med sig till tavlingarna och bar
ilti .. uoder paraderna. Maduresens blod ar hett,.::.:; _av0 

lndonesiens hetaste, och detta eve
lillrtn ar ar�- hojdpunkt. Ungefar som hiist-aderna forr var i dra landsortsstader.1�;ar den stora dagen ar slut dansar segrande"""Cl Renn· f • ul ldst1n -ryl ran B ukagung uppe pa »ska-
rarna g�• under paraden genom staden. Tjudt nog ter •nte ut att veta varfor. Snart kommer!If Olar underfun� med det, deras avelsuppgiflirplik�_Segcrn I Kerapan-Sapi i Pamekasan

Muslkeu under defilerlng, parad och forberedelser ir 1 det. nirmaste oronbedovande. GniHande fl6Jte 

och trummor i alla former 1ir typlska for Madura. Folket skrlker och heJar vllt pa\ de ollka paren. Mo 
den briinnande solen har muslkanterna otta en sorts kannor 6ver huvudet. 

Bide segrare i vinnande grupp oeh segrare i forlorargruppen koras och fir likvardiga segerpremler. Deh 

for att undvlka osiimja under spelens "efterslicknlng". De vinnande ekipagen flras av slna gunstllnga 

och kusken stir uppe pa\ sin slllpa Och dansar till muslken och sangen Iran publiken. 
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