


j' en var jag sa pa vag mot Ctt av c-

A
' nt 1g 

o I d k .. mina drommars mad 
- ra �rna_s o , 

k pnalson Komo o - mm mne 

bloa� Sma Sundaoarna. M/s Waikelo, s an . d k d. · 
f" 6. delselankarna I en stora e Jan[II " or in .. 'lh le; in� r i Indonesien, hade lamnat s1 uetterna 

iv �a J vas valdiga vulkaner Gunung Bro-v ostra a . h d' as I och Merapi bakom s1g, oc ur morgon 1set I n,o . redan Balis Gunung Agung, gudarnas 161� sig mcidigt som solklotet rullade upp for et boning, sa . f o o • a- tn ny het dag. Trots dug\ e�; .. a� rarpgang I 
, dissa farvatt�n v_�r e� o an I s e 

O 

apt�nen 

,e- I lika entusiast1sk for vaqe ny so up�gtg �veJ na havet, medan jag nog ��r m��t an B \tsstam 
infiir konturen av para 1scts o - a 1. 

n , Tyvarr blev dee ingen l:ndkanning
dden har

en och kanske lika sa gott var et. An-gang ' d · b. b f·· 0 
• k et rasslade ne 1 otten ara or nagra um-en I ar utanfor hamnen Buleleng, som i bockerna , mar .. . ho! f !dri• beskrivits som annat an en smuts1g a a, 

:tan den charm som ovriga delen av ,:jn lar aga. 
Ett par bad aster passagerare bord ade, och dess
utom bogserades ere pramar djur ut mot oss. 

1 lnte nagra av �ritjof An�erssons sondersjungn_a
tigrar och gonllor �tan SJuhun?ra s�ar��• skn
ande grisar, som hinduerna pa Bah fott op.9 
1Xh nu exporterade till de kristna och kinet-

I StrnJ pa Celebes. Nagra hundra av vara dackset, passagerare fick hastigt flytta sig till andrahorn av fartyget och lamna plats for svinen. ta Och vilka omkansvarda svin. De var inskuf-oi- fade i avlanga runda rottingkorgar som hyva-ta des ombord i knippen, ungefar som man lastar n- massabalar i norrlandshamnarna. Korgarna as 
d- 1lingdes eller rullades ivag over clack, stap-
ra lades i hogar med sju eller atta rader ovanpavarann, tacktes over med presenningar mot 
0_ den brannande solen, och sa var saken klar. 
·r- Vi skar tvars over Lomboksundet och ank-a- r rade i kvallningen upp pa redden till hamnen 

I ill 

Ampenan, dar tusentals flamtande oljelampor 

pi. strandcn skanktc en kansla av lagerl iv . Na, ► 

All blBsa IOr vind till Ko1nodo.t· et. 
Sven Gillsater reser till tornlidsdrakarnas o ii-

f I 

J 



det var rusen och iter tusen Lombokinnev&
nare som v:intade pl pilgrimsblcen till Mekka 
och som redan hade vintat i ere svectdrypande 
dygn. Bl.ten var lite fOrsenad, kanske hara nlg
ra dagar .. . 

Genom den oro som Indonesien pllgas av 
idag bade jag rekommenderats att ithoppa avit 
vid en hamn pl vistra Sumbawa. Frln dess 
stad, Sumbawa Besar, skulle jag kunna hyra 
• jeep for de. trettio milens resa till Ons Ost
lipste bamn. Men ,iikert skulle det ta nlgra 
dapr att 1kaffa jeepen. Jag tog in pl ett litet 
IUluuigt kinabotell mitt emot sultanens palats, 
knockadc buvudet i den llga dorrposten till 
rum or 1j11 och imtallerade mig med min oskilj
aktige javanesiske assiscent Pranowo. 

Hela na.5ta dag ignades lt itpappcrsinsam• 
Jingen• (polis-, militir-, tull-, informations• 
och skogsvhdsstyrelsebesok) ocb med en for
svarlig bunt papper med siffror, bokstaver, 

st:implar, screck och kommatecken (jag hade g:irna fyllt i med n£gra utropstecken) i portfoljen kunde jag andra dagen sOka hyra en jeep. Dec fanns inte s£ m3.nga act v:ilja pa, och dessutom uppvisade de fiesta sldana defekter act risken for motorstopp var alltfor pltaglig. Till slut fick jag viinda mig till lnformationsministericts hyggliga gossar och anh:llla om deras hjalp. De hade just fltt en belt ny jeep med mitt fartyg och �ar inte alls ovilliga att stalla den till fOrfogande mot rimlig ers3ttning. Pl min kana stod dee act vigen var en impro'f/ed motorroad (fOrb:i.ttrad motorvag) men efter hara n!gra kilometers fard visade dee sig betyda improviserad, stenbestrodd h:iststig. Landskapet uppvisade mlnga variationer och kan s:igas piminna om en underbar blandning Nordingrl, odsligt Sarek, smllandskt hogland och nagra skopor Skattunghy hiir och var. 
Efter tolv timmar frln starten stapplade en 

uodde sig kunna segla mtg 
0

over p olv 
!OlO r i god vind. De �ar oc�sa beredda at� 
aintn'- med mig hela t1den pa Komodo. V1 
JUO�;a I redan klockan cva om natten, da t,e1lot � :rom skulle vara fordelaktiga. Praun 
"'d; :lies• pil kvallen och fylld�s till rel�n med utrustning, bland annat SJUttlo kilo ling vattentornkar och tr� levande

0 

getter. . 
ns,Triankaret halades v1d fullm�nesk�n, v�n
OCI\ var ljum och god och det ove:d1mens10-

de seglet svlillde ut .. Omheten _1 k�op.�en 
:des inte llingre nlir Jag lade m1�- tt!lratta 
• pr;iudlickets vasskantade bamb�spialor, _men 

::. ,kulle fa tillfalle att bryta 1genom ,g�n. 
N""ar fullmanen boqade blekna och _ de roda 
fla.mmorna fr£n vulkanen Gunung Ap1s u�br.�tt 

-Jre ihop med morgonrodnadens »nttrosa 
' W\1- • s:1 mojnade ocksa vinden. Skepparen 

f;�e fram sin stora sn3.cka �ed �al i och 
tutade s:1 att dee Jae som om v_i vane e'} stor 
lngare. Han bllste efcer mera vmd. Men resul
ca.tet var foga m:irkbarc. - I ere dygn hann 

er aren et av ctta avs a la sKi tningar. sa en natt med mine, dl vinden var ,.lltfor hard och byig, dyningen gick hog och slog Over oss. Vi miste ligga pl kryssen -och act kryssa med dessa praus :ir lika IOnlOst som att tOrsOka salllma sak med en kOIIOs eka. Vi kom inte ur flacken trots valfyllt segel, sj6arna spolade Over oss oupphOrligt. Getstackaren i foren hade dee nog vliist och brlikte liksom de tv1 vi hade under d3ck. Pranowo var sjOsjuk redan fran starten och Jig inrullad i eri. presenning . Kocken var eeks£ sjOsjuk och dessutom dOdsforskr;ickt, Sidik skulle visa sig som mer erfaren och orlidd, och han sate och brnholl sig vid relingen och bonfoll Mohammed i ett par timmars tid. Enda svaret han fick var ate ocks£ han blev illamlende. Den yngste bes3ttningsmedlemmen forsattes ur anv:indban skick utan uctalad anledning, och den andra r!kade under den vlldsamma rultningen stiga ned i stekpannan med sin hara foe och brlinde sig ilia. Dec s1g ganska dystert ut, och jag 

OrjaOe unara tiur cte egen"Cngcn ,.,�.,. 
Kunde verkligen de d:ir tv1 eldarna Jag sett 
forOvcr pl vardcra sidan om praun var;;a. o.�da 
andars vcrk? De kanske hade lagt ut sparr
l,ommar for oss? Skepparcn, som sag try�g 
l'[, hytte varnande ac mig, oar jag pekade at 
deras h111. Man pekar inte £c oknyct. 

Vi kom act rida ut stormen pl ett fegare 
s3cc. Vi slogs inte med de onda upps1ten fOr
Ovcr, utan vi sOkce oss efcer mlnga om och 
men in i en obecydlig bukt, Lobo Boko, pl 
Kornodos nordvascsida och invancade cjan
ligare vind och lindrigare strOmfOrh111.inden . 
FOr act komma in till Komodos enda hamn, 
som ocks£ lir plats for dess enda bos:ittning, 
mlste vi runda s1 gott som hela On. 

Redan ucifr1n sjOn kunde jag se att Komodo 
var ett crasigt landskap, »ett fOrhistoriskt land, 
en fOrlorad varldi. - en viirdig boplats for etc 
av jordens ;ildsta, nu levande djur: Varanus 
Komodiensis - drakOdlan. Om mitt mOte med 
den bcrattar jag i n:ista nummer. 

Slit= nlckan till vlnster slljer getktitt och rls, bakat I smi paket av bananskal, fllckan till h6ger tillhandahlller den vita kopran, kokosn6tens nyttlga. lnnehilll. 

halvt ihjalskakad och dammdrankt f°"" 
med fOlje in pa Pasan Grahan, g:i.st�_uscuds 
lilla fiskebyn Sape. Fol jet bestod forutoa � assistenter av en imponerande sam!mg Ill' 
ler mindrc nakna ungar och nyf1kna liJlr· 
Det var sikert Hinge sedan en vit � US 
gastat byn. Jag blev . uttittad, ge�omuiad.; I 
glodd och rontgenbhckad och kand'._ ": i • en zigenarfamilj, som just slagtt lag_ svensk landsortsby. H:ir fanns villhga � • 
hyggliga minniskor OveraJlt, �in omfam:; r
utrustning Ilg kringstrodd pa ga:,den,,i": !fl skulle inte falla nlgon m att st)ala 

,a. en enda av den cydligen )trike,. mand 
horigheter. . ,....i Efter etc par dagars organisatio� dd;,, kopsllende i Sape blev jag klar fo< 

... � hoppet over till Komodo, det �r hJII' det mest spiinnande. Jag hade � 
praH, stOrre fiskebit, med ere mans 
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