DRAKARNAS Ö
De finns i vilt tillstånd på endast fem öar i världen.
Är nästan tre meter långa och dominerar ekosystemet
där de lever. Så med nervösa steg kliver jag iland
på träbryggan, på den lilla ön Rinca i Indonesien.
Där världens största nu levande ödlor härskar.
TEXT & FOTO: CHRISTINE ERICSON
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Solens strålar har precis börjat värma och båten ger
ifrån sig ett mjukt kluckande läte. Jag sätter mig i
skuggan under det blå tygtaket och får sällskap av
tre andra turister. En sportig kille från Holland
samt en ung kille och tjej från Java. Vi delar alla
samma önskan –att få se världens största nu levande
ödlor. Klockan visar 07.30 och följande två timmar
puttrat vi fram i sakta tempo under den klarblå
himlen. Frodiga gröna öar ses i fjärran och stora
äldre segelbåtar ligger för ankar. Deras pampiga
skönhet speglas i det fridfulla turkosa vattnet och
vyerna är sagolikt vackra åt vilket håll blicken
än vandrar. En dold vik öppnar visar sig slutligen
och vi glider in mellan det höga landskapet. Vi är
framme, vid ön Rinca och Komodo Nationalpark.
Kaptenen lägger till vid den breda träbryggan
och hjälper med stark hand var och en av oss att
hoppa iland.
– You are not allowed to walk by ourselves here
on the island, so wait here and a ranger will come
for you.
Vår lilla grupp står förundrat kvar i tystnad. Iakttar
den resliga naturen som omsluter oss.

i naturen, på samma ö som världens största nu
levande ödlor. Utan något som skyddar oss från
dom, mer än den enkla träkäpp som vilar i rangerns
högra hand. Jag går sist i ledet. Den smala stigen
går mittemellan två jättelika stenstatyer i form av
komodovaraner, vilka håller upp en välkommenskylt. Men det hela ser mer skräckinbjudande ut än
välkomnande och för mina tankar tillbaks till filmens
värld. Marken är brunaktig och lätt fuktig. Inga
hus, andra vägar eller något levande syns. Varken
människa eller djur. Den platta savannen sträcker
sig flera hundra meter åt båda håll, tills mjuka
gröna kullar slutligen tar över.

Med en lång träkäpp i ena handen och bestämda
steg kommer en ranger mot oss. Presenterar sig
som Rino, hälsar oss välkomna och ber oss följa
efter. Spänningen och nyfikenheten är enorm. Det
känns som jag befinner mig i självaste Jurassic Park
filmen, men utan någon trygg Jeep att åka i och
utan stora staket eller inhägnader. Vi är mitt ute

Vid basecamp Loh Buaya finns ett femtal trähus,
samtliga byggda på pålar. I det minsta huset betalar
vi diverse parkavgifter och tar sedan plats vid en
stor karta precis utanför. Rino förklarar de olika
vandringslederna vi kan välja att gå; lång, medium,
kort eller superkort. Den längsta sträckan beskriver
han som gyttjig eftersom det är slutet på regn-

”Det känns som
jag befinner mig i
självaste Jurassic
Park filmen”

säsongen och han tror inte vi kommer få se fler
djur vilken sträcka vi än väljer.
– The Komodo dragons will be seen in the forest
and through there goes all the trails.
Utan överläggning utbrister vår grupp i enig
stämma att vi ändå vill går den längsta turen, vilket
får Rino att se ut som ett stor frågetecken. Ja
värmen är minst sagt tryckande, men alla vill vi
uppenbarligen skåda de enorma ödlorna. Även
om så varenda svettdroppe ska få rulla. Men efter
att Rino åter igen lovar oss att få se lika många
komodovaraner även om vi går den näst längsta
sträckan så är alla i gruppen eniga. En vandring
som ska ta runt 1-1,5 timme.
Vi går in bland träden och lämnar savannen bakom
oss. Alla tittar spänt på minsta lilla som rör sig
eller låter på marken. Från några grenar ovanför
våra huvuden iakttar nyfiket några apor vår lilla
grupp. Skuggan svalkar något men ger ingen
större tröst. Vi följer den smala stigen, passerar ett
mindre vattendrag. Rino stannar, lyssnar och ser
sig omkring uppåt. Komodovaraner lever nämligen
sina första år uppe i träden, som skydd för att
inte bli uppätna av sina egna föräldrar.
Jag inser plötsligen att allt blev ännu farligare, de
kan ju i princip vara vart som helt. Men nyfikenheten
är starkare än rädslan och vandringen fortsätter.
Genom den täta skogen som sedan byter skepnad
till slätter och höjder. Det knähöga gräset prasslar
mot benen och stigningen får det att fuktas i pannan.
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Ön Rinca har endast
ca 800 bofasta.

Träden är praktiskt taget helt obefintliga. Vilket
gör att man från toppen ser stora delar av ön åt
ena hållet, samt havet och mängder av vikar åt
det andra. Det är så rofyllt och vackert att jag
knappt vill gå därifrån. Men det ändlösa havet
och den något svala brisen får förbli ett minne.
För Rino hade rätt, det är i skogen vi ser det som
vi alla rest så långt för att uppleva. En syn som
får andetagen att minska, pulsen att öka och
adrenalinet att pumpa.
I skuggan under ett träden ligger två komodovaraner platt på mage. Så stilla att man undrar om
solens värmen blivit för påfrestande. De är enorma,
flera meter stora och har ett skinn som ser lika
hårt som knottrigt ut. Vi står på fyra meters avstånd
och Rino håller ett hårt grepp runt trästaven. En
av komodovaranerna har fäst blicken på vår lilla
samling. Lyfter sakta den muskulösa kroppen
men börjar gå bort från oss. Den kluvna tungan
åker ut och in och klorna skrapar marken för
varje steg. Jag har aldrig sett så stora klor någonsin.
Rino ber oss att inte luras av att de ser trötta ut,
de kan på några sekunder nå maximala hastighet.
Han fortsätter med låg röst förklara att de kan
springa i en hastighet runt 20 km, men är endast
en sprinter och gör inga långa sträckor. Simma
kan de också, men inte längre än runt 500m då
deras kroppstemperatur sjunker för mycket.
- You see their tongue sticking out. That is a sign
that they are smelling around for food. They can

sense a dead or dying animal at distances up to
9 kilometers.
Komodovaraner har en längd runt 2–3 meter, en
vikt på omkring 70 kg och finns i vilt tillstånd
endast på 5 öar i Indonesien; Komodo, Rinca,
Gili Montang och Gili Dasami (som alla tillhör
Komodo Nationalpark), samt på vissa delar av
Flores. Antalet i vilt tillstånd uppgår till endast
omkring 4000-5000 och djuren listas som sårbara
av IUCN. Därav grundades Komodo Nationalpark
1980 för att skydda de unika djuren. Vad som
bidragit till deras utsatta situation har varit
naturkatastrofer, brist på byten och tjuvjakt.
Under vandringen på Rinca ser vår grupp totalt
sex stycken komodovaraner. Vid basecamp, under
själva köket, påträffar vi majoriteten. Och jag
förstår nu varför alla husen är byggda på pålar.
Innan jag anlände till Rinca varnades jag av lokalbefolkningen att inte gå iland om jag hade
mens eller något öppet sår på kroppen. I och
med att komodovaraner förknippar lukten av
blod med mat, måste i så fall rangern meddelas för
att kunna hålla extra koll. Men om detta är myt
eller fakta låter jag förbli ovisst, samtidigt som
jag ser den mystiska ön med dess fruktade drakar
försvinna i fjärran.
Båten lägget till där morgonen började. Husen
skiftar lika mycket i färg som kvalité. Dofterna

går från exotiska kryddor och nyfångad fisk, för
att ett fotsteg senare förändras till lukten av det
motsatta. Jag skyndar på ett par extra steg. Lukten
försvinner och glöms bort. Jag blickar in i de
smala gränderna mellan husen. Förbi färgglad
tvätt som sträcker ut sig på uppspända linor där
emellan. Förbi rostiga plåttak och snubblar nästan
över en tupp som ränner framför mina fötter.
Hamnen jag precis kom ifrån kan jag nu skymta
där nere.
Huvudgatan som slingrar sig genom stadskärnan
är enkelriktad och inte särskilt trafikerad. Några
mopeder rullar förbi i sakta tempo och de flesta
fotgängarna har uppsökt något matställe. Men
lugnet upphör snabbt då en skruttig blå minibuss svischar förbi. En Bemo, en av lokalbussarna,
vars dunkande baslådor får löven att vaja. Men
lika snabbt som den kom är den såväl som partymusiken borta. Lugnet återfinns och glada skratt
hörs från restaurangen Tree Top, som likt många
andra är byggd på höga pålar och öppet blickar ut
mot det glittrande havet.
Jag är tillbaks i staden Labuan Bajo, belägen
på den Indonesiska ön Flores västra sida. En
hamnstad lika full av fisk som den är av enkla
turiststånd prydda med affischer för dykning och
Komodovaraner. Labuan Bajo var en gång en
renodlad fiskeby men är idag också en turistbas,
en utgångspunkt för majoriteten av det resenärer
som ska besöka Komodo Nationalpark.
Från vägkanten vinkar jag in den blå bussen.

Betalar 7.500 rupiah (4.50kr) till chauffören och
tar plats på ett av de slitna skinnsätena där bak.
Musiken ljuder ut ur högtalarna, vägen ses försvinna
genom den öppna och delvis trasiga sidodörren.
Mängder av färgglada små mjukisdjur dinglar
i förarfönstret, nästan som om de dansar i takt
till musiken. Det är ett under att chauffören ser
ut över huvudtaget. Men det är omöjligt att inte
ryckas med av musiken. Så med minnet av en
fantastisk dag bakom mig och nu omgiven
av härliga rytmerna är det med ett brett leende
jag hoppar av vid hotellet Bintang Flores, som
avskilt finns ca 3 kilometer utanför själva staden.
Det fem våningar höga hotellet är fyrstjärnigt,
har en tropisk trädgård och stoltserar med ett
stort poolområde vid den privata stranden. Med
sin moderna design sticker det ut i jämförelse
med mycket annat. Bäst pris per rum får man via
nätet, från ca 500kr per natt (via Booking.com).
Rummet är enkelt men fint. Prisvärt med tanke
på läget och den magiska utsikten över poolområdet, stranden och den rödgula solen som
sänker sig i horisonten och färgar hela himlen röd.
Turer ut till Komodo Nationalpark går att ordna
via hotellet, men vid turiststånden inne i staden
Labuan Bajo finner man bättre priser. Från ca
400kr för en heldagstur, vilket inkluderar båt t/r,
enklare lunch, vatten, samt oftast också ett stopp
vid ön Kanawa på vägen tillbaks för att snorkla.

Huvudgatan i Labuan Bajo.

LABUAN BAJO SOM UTGÅNGSPUNKT

En stad vilken fungerar som hjärta för mängder av fantastiska upplevelser.
Att ta sig till Labuan Bajo från Sverige kräver flertalet mellanlandingar, varav den sista görs på Bali. Därifrån är det mindre propellerplan som trafikerar
inrikesträckan mellan Bali och Flores, en resa som tar 1 timme och 20 minuter. Pris per person från ca 1100kr t/r och flygbolag som trafikerar sträckan är
bla Garuda Indonesia, Wings Air, Sky Aviation Fly och Lionair. Samtliga går att söka via Nusatrip.com

BATU CERMIN

CUNCA WULANG VATTENFALL

RISFÄLTEN SPIDER WEB

En kalkstensgrotta med otroligt häftig miljö,
både inuti och utanför. Går att se på egen hand
eller via guide vilket går att ordna vid entren/
parkeringen utan förbokning.

Cunca Wulang Canyon ligger ca 30 km öster
om Labuan Bajo. Inbäddat i en tropisk regnskog är det en av Flores mest slående platser att
besöka. Imponerande vattenfall leder till vackra
sötvattenspooler och vidare till en serie mindre
vattenfall.
Vandringen till Cunca Wulang från byn
Warsaw är vacker. Man passerar risfällt och ser
vanilj, kaffe, och kakao växa i det fria längs med
vägen. Den sista branta vandringen går även
genom en del av tropisk regnskog.

Vid Ruteng finns ett unikt landskap där risterrasser är byggda så de liknar ett enormt
spindelnät. Ses bäst tidig morgon. En promenad
på ca 15 min tar dig till en fin utsiktsplats.

Pris: 30.000Rp / person (ca 18kr) för inträde
och guide samt lån av ficklampa.

Pris: 425.000Rp / person (ca 260kr)
www.floresxp.com

Pris: 100.000Rp i entreavgift (ca 62kr).

PINK BEACH
En av de mest besökta stränderna vid Komodo
Nationalpark finns på ön Komodo och heter
Pink Beach. Sanden är nämligen rosa, vilket
bildats av bitar av röd korall. Och där vågorna
sköljer in och blandas med sanden blir färgen
än mer påtaglig.
Pris: 100.000Rp i entreavgift (ca 62kr).

DYKNING

ÖN KANAWA

Inom Komodo Nationalpark finns det ca 40
officiella dykplatser. Så näst efter Komodovaranderna är dykningen det som lockar turister.
Några av de populäraste platserna under ytan
är Castle, Crystal, The Cauldron, Manta Point,
Batu Bolong, Tatawa, Siaba, Sebayor.

Ön Kanawa är en mycket liten paradisö med
fantastiskt vatten och fin snorkling. Månag turer
för att se varaner på Rinca inkluderar ett stopp
här på vägen tillbaks. Ön har endast ett hotell,
Kanawa Beach Bungalows. Båtar till Kanawa
avgår en gång om dagen (12:00) från Labuan
Bajo, tar ca 1 timme och kostar 100.000Rp (ca
62kr) per person och resa.

www.floresdivingcentre.net

Hotel Bintang Flores, beläget strax utanför staden Labuan Bajo.
Endast 10 min med bil från flygplatsen.

BYN WAE REBO

SJÖN SANO NGGOANG

Wae Rebo är den sista kvarvarande traditionella
Manggarai byn. Den ligger på en höjd av 1125
meter över havet och kräver några timmars
hike för att nå dit. Byn består av sju hus som
kallas ”Mbaru Tembong” och var och en av
dessa konformade mörka hus är hem för mer
än en familj (kan rymma 25 personer). Folket
lever på jordbruksprodukter som kaffe och
grönsaker.
Besök hit går att göra genom en tvådagarstur
som inkluderar övernattning i byn. Annordnas
av bla Flores Komodo Expedition.

Tre timmars bilresa från Labuan Bajo finner
man kratersjön Sano Nggoang. Belägen 750
meter över havet och med en yta på cirka 5.500
hektar. Svavelsjön anses vara en av de djupaste
sjöarna i världen, med ett djup på ca 500 meter.
Samt är en av de största vulkaniska sjöarna i
östra delen av Indonesien.
Från Kolodewa Peak har man en fantastisk utsikt
över hela sjön. Men eftersom det är en svavelsjö
omges området runtomkrig av en stickande
svavel lukt. Dock är vattnet bra för huden och
en av de största anledningar för många att resa
hit är de varma källorna. Populärt är också
ridning, fågelskådning och vandring.

Pris: 236 USD (ca 2025kr)
www.floreskomodoexpedition.com

