
ajakernas sta�ningsteknik i de smala kanoterna var rena balansuppvisnlngen i de manga strida forsarna. Ibland tvlngades vi ta oss forbl vattenfall till fols 

"'•attnet (btlden nedan) och pa mlndre an en halv tlmme byggde dajakerna en bro av grova slanor hoplogade med rotting. 
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de b£ten st2.nkat. MOtte .. n£g.�_a 
praHS, kanoter, har och d_�r,. fJa: 
derpursande carnor gled ��rb1 pa 

en criidscam, en flock nashorn�
fagbr mot kviillsskyn, kro�od1-

len v:iltrade sig snabbt ner 1 flo

den, niir motordunket n�rmad� 
sig. Hyddor och odlingar: ns, maJs 
och bananer tings str:inderna. En
fiskare kastade sitt nit, ett par 

stOtte ris och en elak k3.rring ja

gadc en gr3.tande, oaken flickn 
med kiippen. 

Vid dajakbyn Karangan stOtte 
dr Kostermans till med massor av 
stora pl3tdunkar och stark sprit 
for konserveringen av insamlade 
v:ixter. Dec var med honom jag 
skulle kampera i djunglerna uppe 
i bergen under fjorton dagars rid. 
Hans expedition har utg3.tt fr:iln 
Skogsv£rdsscyrelsen i Boger, den 
viirldsberOmda botaniska tr3.dgar
dcn p£ Java. Uppgift: att under
sOka okanda skogstrakr.er, samla 
tr:id, viixter och blommor. 

Dar v£ra kartor tog slut, d3. 
motorb3ten inte 1kunde ta sig 
fram Iangre pa grund av forsar, 
landade vi vid en stOrre by, Ta
bang, bebyggd av kucaineser, bu
gaincser och dajaker i ytteromr:i
dena. Distriktschefen, Mas Suro, 
halsade oss viilkommen och hjalp
te oss organisera fortsatt Hi.rd. 

Sex expcditionsmedlemmar och 
mangder av utrustning, sexton sta
kande dajaker och £tta langsmala, 
urholkade praus glider fram pa Sungei Podohons gula vatten och tOrnar s£ sm3.ningom in i en halv
mOrk tunnel, Sungei Mejo, vars •bruna vactcn viunar om ate den 
skall fora oss uppstroms till bergen. Floden lir Overvuxen med 
skyhoga trad, luftri>tter hanger rer mot vanenycan och lianer, likt 
cirkmlinor, svajar tvars Over floden. 

Jag tror vi tog oss upp g�nom fcmtitalet forsar. fngen :ir skickligarc an dajaken att staka kanoten uppfor fonar, ekvilibrister i de ranka, ynerst 11ga farkosttt
na. Vattnet viiller fram mellan stenar och kullfallna trii.dstammar, kanoten bryter in med spetsig for. scakaren i foren bander och bryter. aktermannens stake skjuter pi med all kraft. Vi formligen lyfts over forsbruset. Jag sitter med raka, bondomnade hen pl en Ilg bambusJadc. Knogama vitnar av att jag omedvetet kramphlller mig i relingen. Radd att forlora balansen, radd att vi sk.a g! runt med kamerautrustningcn. I en fon ser 
jag, hur en av fontakarna missar sukgrepper i bouen men i stiiller fa, au vilta praun, hoppar han 1jilv overbord, ner i fonen. Niir inte suktagen fiirmlr fora kano-

ten fra�at, kliver de ur och d pr�un over forsen. I lugnva ru •tJoffar.. staken j stra dk rteii lervall ing oeh paddeln �5 :;� propellerblad. Dl och d£ P '' 
i en sandbank efter bo., 

syn, �I, k d'l f 1"•= o 1. en, c� �rgg�ann kungsfo�. r�. viner .. forbt, knog fcrmio meter h?ga tra��r�nor i blom sva 
bm och fJartlar. f'lllr 

D£net _fran vattcnfa.H Varda, o� a�t v1 ko�e� an lagga till v1d narmaste oppnmg i vhtL httc�, kanoterna listas ur, biv�keas�ar snart taka� med prcscnningar, En del av da1ake:rna itervi&ndet genast till sin by. I skymnin_gen fyller fingnnu bukcn �ed ns och knaprigt ,t,1.1 to�kad f1sk. DaJaker�a sitter i flQg kn ng den . cnorma nsh<>gen1 upp-
1 agd p£ farska hananblad. Ett kilo ris per maltid plus litervis tntd ct Vid kviillsbadet komme, ock,lOvcrraskande tre vildsvin ner till flodstranden pi andra sidan for att skOlja av sig dagcns fukt!ngande hetta .. Galten. ser sig stO!'� gr)'mtar tsll, och in i skog,n for.svinner hela trion. 

Fem dagar tar det att nl Gunung Mcjo Besars sluttningar Lings en n3.stan obefindig q klnkar bararna de tunga packningarna i rottingmesarna. Deushara fotter arbetar som gripklor Uppfor slippriga berg, ntrfor d�
pa, branta raviner. Debyggcrbroar 
Over strida strOmmar, sliwr sig Over dyiga sumpmark�r. Blodiglar suger vha fodeder till blodip 
kOttstycken, ettriga rod.a myror 
nyper till dar de kommer !t, tag· 
giga rottingpalmer river svendr,·· 
pande kroppar. I standigt hair• 
dunkel vandrar vi, i vrabndt 

· regn med jamna mellanrum. Bor· 
nco ar fuktigt och s1110rjigt, ingtt 
leende tropiko med svajandt pol, 
mer p3. strii.nderna. 

Kladerna luluar unLet och 1111.a 
reportagevaskor ir moglip, nir 
vi installerar oss pi barkpl••""" 
i bivacken. Vi befinner oss d pal 
hogt act en och annan ullslil"'I 
form&r hii vda sig bland allt lo,· 
verket. Traden iir fu(lbehingda '' 
drypblot mossa bogt upp1t .,-. 

Der var hiir dr KostfflSWII f,. 
sitt eldorado: t.-n1riga ..... 
som aldrig ar irampade '' "' 
mans fotsulor. Hela daga"" � 
tas nya trii.darter, bl()ffllllOf 
frukter ner i beh11larna. For':'. 
kanske om yttttligare !0 • '° •
examineras och �: � 
ur de bestiimda trad<n _. ren, dajakema anerkar 1t 
nom och rradf�II d1nar ":: 
djungeln. Bara for au nlgra 

blommor eller fruktu...:.;::: 
ska komma under v 

1a .,1ra11rapptblo111.ma .t0m rlltt sJtt namn av att bladen vl•er 1 •pi.rat 11■11 .,. lhJa, slaalla RJllken. varJe da1 �lir det ut en ny blomnaa, 
oga. Dr Kostermans raknar med 
au ftmton procent av tr:idbest£n
dtt innchiller anv:indbart timmer. 
Pl varje hektar tr3.ngs cirka 5 oo 
olika artcr trad och vaxter. Kamcran arbetar med helt nya mo1iv: n1irbildcr av extrema orki
dttr, en del millimetersma, andra 
nora som kastruHer, runda, svarta fotbollar hinger i liankorsningar: mymackar. En del crad ar skapta for m Ulla sig med myror. Grenama har svullnat upp till ett knyte, likt en gron bold, och darinne trivs myrorna. Epifyter hanger ncr i luftrOtterna som blom,1mplar1 n:istan tv£ decimeter llnga tusenfotingar ordnar benparm Over tn murkcn stock. Vid ett ullfalle ilade en mlrd med guldgul hal, upp ur en tradklyka nere Yid markcn. Blixtsnabbt fOrsvann han upp i lovverket. Triidklykan 1nntholl rn bikupa, t.o.m. bin SOln intt kan stickas. Deras ing3ng �ll kupan bestod av etc 35 cm 
llngi l'Or, som de tillvcrkat av ricin. Ungt senare fick jag reda p3, rad mlrden bade an gora dar. Den "1h.lsade m1rden, tidigare ej ob""'."•d pl Borneo, iir fullkomligr to&ig i honung. De snalla bina 

hade byggt sitt samh:ille i ett yt
terst h3.rt tr:islag for atr inte bjOrnen skulle kunna komma in, mot 
mhden kan de dock inte gardera sig. 

Bestigningen av det cirka 1000 m. h<iga Gunung Mcje Besar ford
rade en he! dag. Halvviigs upp 
vander emellertid dajakerna helt oformodat, p3.sr3r sig vara trOtta ! 
Anledningen var en annan: de v3-. gade inte klittra upp till toppcn, 
onda andar har sin boning dar 
uppe. Inrc fick man uppleva n£gon 
lapplandsutsikt frin toppkalotten ince. Den var Overvuxen av mos
siga tr:id, av virrvarr av Jianer.John Bauer-stamningen lag nara. 
Andarna kunde tinkas ruva under stenhl\lor, mossbelupna, ruttna tusenariga stammar. 

Dr Kostermans finner i alla fall 

en ny palm d:lroppc, Samsi inrc
giscrerar en okiind rhododendron 
och sjalv njuter jag igenki.innande 
le blibirsriset som stryker mina 
be.n upp mot kn:ivccken. Ja, inte 
riktiga bllbar� fOrstis, men ruistan . 
Och in1:e susar det i tallarnas kro
nor heller som hemma i skogarna. 
Men clec ir iind! tall. 
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