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forntids�rakarnas ii' 

0 �-... 

�. reportage av 

sven Gillsiiter · 

J 
:g bade_ stig_'.t i land pa manlands�apcts
pegelbild: on Komodo bland Sma Sun

daoarna. Det ar har man kan mota de
nosau 

direkt" nedstigande slaktingarna till di
E0cen:�::0nstren. Dir�kt . ne�stigande . �ill 

ner • en, dvs. den till for cirka 60 m1IJ0-ar seda d • des. H 
n a rept1ler och daggdjur skapa-

Och t.o 
Ur d\ kunnat halla sig kvar pa jorden 

trak 
.m. pa senare ar forokas ar nog att be-ta som existe O 

ett naturens under. Att de kunnat 
ra pa o 1. ling h O

en sa 1ten o som Komodo (70 km
0c pa bredaste stallet 20 km), som dess-

utom raknas som en geologiskt ratt farsk vul
kano, ar val annu ett under. For lekman kan
ske det kan forklaras av att on ar sa ogastvan
lig och torr, att den inte inbjudit till vare sig 
besok eller bosattning av hogre utvecklade djur. 
Forst sa sent som I 912 upptacktes drakodlorna 
pa ·Komodo av parlfiskare. Ryktet spreds om 
att ursprunget till fantasiens drakar, forebilden 
till den kinesiska flaggsymbolen, verkligen exi
sterade men tvivel uppstod forstas hos veten
skapen. Sa smaningom kom dock, _nagra exem
plar att hamna under vetenskaphga glasogon 

i den redan da varldsberomda biologiska insti
tutionen Bogor pa Java. Och saken var -klar : 
Varanus Komodoensis var upptackt! 

Vi kom ;tt motas en snustorr, dallerhet juni
dag detta ar. Han motsvarade mer an val sitt 
ry�te s°.m �tt monster: skrovlig och fol med 
manga �rr 1 pansaret efter duster med antago-
111ster, vald1gt huvud med enormt kakparti och
sa en gul, lang tudelad tunga, som spelade nas
tan halvmetern framat fardriktningen. Den
massiva kroppstyngden uppbars av diuskulosa 

bcn med vassa klor, svansen slingrade sig orm-
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likt men cnd::tst yttersta spetscn snuddadc vid 
dct pras,;;Jande gri\,;;et. N1ir han ringladc sig in 
ender buskarni igen, uppska.ttade jag 13.ngden 
pl besten till n3.rmare tre meter. 

Jag hade ju planerat att uppr1itta mitt bas-
1:iger i n:irheten av kampong Komodo men re
dan efter ctt par timmars kontakt med bcfolk
nmgen hade jag Htt nog. Dct skullc bli olidligt 
med ett 13gcr p:\ den platsen. Vi hadc darfOr 
lter bordat praun cfter att ha fyllt pa v£ra 
vattentankar och .stakat oss n3.gra kilometer 
inat en obebodd vik med lite grOnska och sand
strand. En vacker bukt, Loho Liang, dunkande 
dyning, spar i �anden av varaner, vildsvin och 
hjon. Skuggiga trad och gigantiska .berg runt 
om. Vita kakaduor skallde pa oss, nar vi reste 
dct forsta ligrct. Och redan den eftermiddagen 
bade vi niirglnget beSOk av tre fina tirnorhjor
tar, och mcdan Pranowo, Sidik och jag sj3.lv 
var ute p/i rekognOscring for det forsta get
kadavrets utplacerandc bade Dali vettskr3.md 
haft fOrsta kontakten med .boaja darat•, land
krokodilen, som varanen kallas av infoding
ama. Den hade varfr inom rjugofem meters h£ll 
fr1n vlra cjudrade getter. 

Tv1 dagar hadc den slaktadc getabockcn Htt 

surna., upphingd i ett triid, fOr att forvandlas 
till lickerheter for asarande forotidsdrakar. En 
,a.dig plattform hade vi byggt cirka tio meter 
fdn den plats dar kadavm senare skulle ank
ras vid mar.ken. Kamouflaget m1sre vara nog
grannare in nlgonsin ry synen och lukten hos 
varanen 3r mycket val utveckad. 

Just j soluppg.ingen startade vi frJ.n 13.gret 
med kamerautrusrningen och nigra Jaskande 
unga kokosnOtter fOr fcirsta dagens passning. 

"TUT-v"ln ster: dtt YlJdfca gapet h5gc stora •1Ytkfl Ir det forankrade cetkad,a� 

Till M>ger: den krartJn, muskul0l1a svansen Ir tit lika farllgt f6rsvnivaft1 de kraruga klktn,_ 

Nedan: vl.d fotocraferi111t1 av varanen var det vi� att inte huka ror Jirt, ty ti tog han mig fiSr en 111&1.. 
gonist om geten oeb dwde 
tee ken till att kasta 1ic htt 
mlg 

knastrade i det �eterhOga, brunbrand_a 

� t Spindelnaten meJades ner av ledande S1-

g� · aven skulle h£lla uppsikt efter ormar. 
dik, .�

0

�lla beryktad for sin ormrikcdom och 
O

n a
d
r ll

1 
a reptilerna finns bide kobra och Rus-

blan 2 
I h·· d d st!s viper. En uppflygande stor ot ona, un er 

likt cja.derns uppflo,g:, fick os� att stanna u_pp 

ttt Ogonblick och nog _kundc Jag a�a. att nuna 

- c k:inde det olust1gt. Sedan v1 riggat upp 
b�

r.ir

lattformen kOrde jag ivag alla b3.rarna 
pa 

p Pranowo och med order att vid femtiden 
u�

m

ftermiddagen fr£n en kulle avvakta signa-
pa e 
!tr fr5n plattformen. 

R dan efter en timmes v:i.ntan p£ plattfore 
borjade det prassla i sn1rcn runt om mig. 

;e�I som kom fr1n Hera h£11, prassel i tim

:ar. p�assel som blev till svarta drakh.u�uden, 
m spanande stack upp ur det m1d1ehOga 

:riser. Redan den forsta1 som v3�adc hu�ga 
h rycka j kadavret, var en andlos sensation 

� mig. Och 3.nd3 var han knappt mer an 1 1 !? 
;;ter 13.ng. Tre ungvaraner till hann slita 1t sig 

igra skinnbitar innan mastodonterna uppen

�ara de sig p£ arenan. Skrackslagna rusade ung

arna in i snlren. Och de tvi m3.ktiga, full vuxna, 
cremecersvaranerna gjorde sig en god m:i.ltid. 
De rev och slec i det stinkande aset, kOrde in 
hcla huvudet i getbuken, jagade varann med 
hugglysrna, _driglande kaftar .och vanslad� i 
skuggan av n:irmsta uad under ra_p- och vilo
periodema. 

Vi d solnedg3.ngen hade varanerna tydligen 
fitt nog. De drog sig bukstinna in i bushen. Jag 
plockade ihop min utrustning, och tvl barare 
hade anlant for att hjalpa oss tillbaka till Iag
rct. Av getkadavret fanns just inte mer an hu
vu�t, hal,sen och lite revben kvar. Eftersom 
jag dyrt B.tt betala for geten, tycktc jag att 
rescerna kanske kunde anvandas 3.ven n3.s.ta dag 
och gillrade repet kring gethuvudet och skulle 
jun ge mig jy3.g. Men se, det gillade nu inte 
hannen! Han kom raskt klivande p3. sina hOg-
rcsta ben;..Pranowo sattc-sig omedelbart i saker
het uppe p3. plattformen, och de skrackslagna
birarna sl:ippte det de hade for hander och 
rusade upp i n3rmaste....trad. Medan jag sjalv 
forvinad blev staende kvar. Jag ville ju se vad 
som kom an handa och ville dessy.tom ogama 
Ovcrgemin get. FOljden blev en regeldtt drag
k.a.mp: jag med ett stadigt grepp om-repet-och 
drakOdlans kiiftar och spj:-irnande klofOtter si
kc:rt ftirank.rade i resterna av geten. Och sicua
tionen m£ste ha tett sig b3.de ko_misk och gro
wkt dramatisk och ur hemmapublikens syn
punkt skulle den uppfattats som en god skep
parhistoria om jag inte kommit att ryta till h 
den darrande Pranowo: Kameran, en 250-del, 
l,l;iruiare 5,6 och 10 meter! Press the button, 
plustJ Tu skott .klarade han och a ven om det 
s<ulle bli oskarpa bilder sa skulle det i a!la fall 
duga till ett sanningsdokument. Besten gav sig 
mtt fOrfan jag fick tag pa en urdruckcn kokos
'°.� '°II\ jag med all lacaft slungade pa den. Han 
slippte greppet och knallade iv:ig med svansen 
unryckan de besvikelse. 

Det k:indes vemodigt att kliva ombord p£ 
J)n.un fOr dcfinitiv iterresa en minad senare. 
� det gallde endast for mig sj:ilv: i Ovrigas 
11lSl.�ten lyste hcmlingtan och llittnad Over att 
fl lamna den »otacka, os3.kra On med alla dess 
�cbr och ondska•. Skcpparen Mustami.n bl1stc 
uer efter vind i sin sn:icka. Och vioden kom, 
l<gler f!lldes och praun plojde /ram over Sape 
�• •gen. 

__ 
Och det bllste sa hart att Sidik 

fann for gott att bon/alla Mohammed -
Allah, profet. 
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