
VI KAPITLET 

Fran den dagen hade jag nagra sockerbitar i .6.ckan 
sa snart vi begavo oss ut med Lookra i sallskap. Och 
det visade sig vara ovanligt val anvanda sockerbitar. 
Ty hur misstankt djungeln an sag ut, kunde inte Lookra 
motsta att lamna elefantmor och fC>lja mig i halarna sa 
lange han trodde att dar fanns socker kvar, och sa 
lange han gick bredvid mig med sankt snabel eller be
hagligt viftade bort flugorna med en fovruska,hade jag den 

trygga kanslan, att ingen buffel eller bjC>rn eller Rhino
ceros hade nagon sWrre chans att komma over oss full
standigt oforberett. Stannade han daremot pfotsligt och 
hC>jde sitt luktverktyg vadrande inat snaren, sa var det 
tid for mig att ga bakom ett trad eller ta studsaren i 
bada handerna. Man far med C>verseende besinna, att 
dar i detta djungelomrade pa cirka tva svenska mils 
langd och en knapp mils bredd av st6rre vilddjur, fC>r- · 
utom ett obestamt antal enhorningar, funnos ungefar ett 
dussin tamligen bofasta tigrar, bortat dub bla antalet vat

tenbufflar, ett par enstC>riga gaurtjurar, samt fyra fem svarta 
bjornar och lika manga gamla pantrar, vilka voro grova 
och erfarna nog att trotsa tigerns narhet. Vad dar dess
utom fanns av »Sma bypantrar» i djungelns utkanter mot 
det odlade landet, forskade vi inte efter, da de sallan kom
mo i var vag. En ensam vild elefant spokade vid ostra 
gransen mot de stora salskogarna. Om alla dessa visste 

Lookra ingenting annat an vad instinkten sade honom. 
For alla indiska elefanter aro vattenbuffeln och den svarta 
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bjt>rnen obehagliga djur, som de helst vilja undvika. N ar 
en gammal jaktelefant far vader av en bjorn, slar den 

med snabeln hart mot marken till tecken, att den tycker 
ilia om m5tet. Den gor ibland detsamma, nar den kom
mer i narheten av buffeln. Far den daremot vader av 
tiger, ger den trumpetsignaler. Det ar en blandning av 
fruktan, ovilja och, hos den gamla elefanten, sakert ett 

behov att varna. Hos Lookra blandade sig dessa arvda 
kanslor med en 6vervagande del ungdomlig ny£kenhet. 
N ar han startade in i djungeln med mig, ar jag ()ver
tygad, att det var jag ensam, som tankte pa djuren, 
och han, som tankte pa sockret. Men kom dar en tvi
velaktig vindpust eller det allra £naste misstankta ljud, 
sa var han kanslig som en seismograf. 

Lika of ta som man far se storviltet pa Mrikas step
per, lika sallan far man se det i den indiska djungeln. 
En djungel i Indien kan vara bokstavligen full av vilt 
och man kan vandra fram igenom den hela langa mor
gonen, utan att fa sitt 5ga pa nagot annat an en .flyende 
hjort, en .flock apor och de tusentals faglar, som svava 
mellan traden. Men for den som »har nasa» som en 
elefant ar naturligtvis den ta.taste djungel pa ett satt 
som ett genomskinligt glashus att ga uti. De .flesta 
ganger den lille eldanten varnade mig, £ck jag aldrig 
se den han h6rde eller kande lukten av. Mangen tiger 
och panter sm5g ocksa sakert ur var vag, utan att vi 
markte nagonting, dar vinden lag ifran oss. Bufflarna 
rusade plotsligt astad som en hast.flock, nar de £ngo 

vader av mig och elefanten. Detsamma gjorde de .flesta 
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enhorningar. Det var trostlost att med en kamera for
soka smyga sig pa dessa lyhorda djur i denna djungel, 
dar lov och torra stran knastrade under stegen. Men 
tva ganger hande det, att en enhorning .6.ck for sig, att 

han ville nogare undersoka, vad som kom dar i hans 
spar. Ena gangen var det en gammal tjur, som brat ut 
ur tatningen i allt sitt majestat. Dar stod den pansrade 
jatten och sokte oss med sina sma plirande ogon. De 
spetsiga faunoronen klippte som pa en hast. Stoften 
fran de sista tunga stegen drev sakta som en rok om
kring detta obeskrivliga kantiga huvud, som forsatte 

ens tankar till tider fore Adam. Vid knappningen av 
kameran svarade ett ilsket frustande som ur en over
hettad angmaskin, och i nasta ogonblick stod hara stof

tet kvar · som en sky over det vajande graset, dar vid
undret hade forsvunnit. Da vande jag mig om for att 

se pa elefanten. Men han var inte dar. I det plots
liga brakandet av pansardjurets flykt hade jag inte hort, 

att Lookra for en gangs skull hade tagit till harvarjan 
och kommit ihag, att elefantmor var ett sakrare skydd 
mot sadana troll an alla manskliga frestare med socker 
i .6.ckan. 

Nu tog det over en vecka att pa detta satt pa elefant

ryggen och till fots strova igenom de viktigaste strac
korna av enhorningens djunglar i landet mellan Bhutan 
och Coch Bihar, innan det var mig mojligt att fa nagon 
uppfattning om, hur djuren levde. 

Mitt intryck av denna forsta recognosering var, att 
om inte den enskilde pansarnoshorningen vandrade tjog-

102 



tals kilometer varje natt, sa horde bar ovillkorligen och 
gfadjande nog £.nnas ett stOrre antal av de kostbara 
djuren i livet, an vad deras beskyddare bade befarat. 
De raknade sparen tydde darpa. Men bur skulle jag 
bgga fram bevis? Landskapet pa bada sidor om Torsa
flodens badd vaxlade fran stora vidder av hog gras
dj ungel, inblandad med glesa trad, till band av snar
djungel, overvuxen med slingervaxter och fylld av en 
sa overmattan frodig undervegetation av orter och blad
vaxter, att ridelefanterna bade moda att bryta sig !ram 
dar steg for steg. Det sager sig sjalvt, att en manniska 
i sadan vaxtlighet var tamligen maktlos. I denna snar
djungel lago de .flesta enhorningarna gomda i behaglig 
skugga om dagen, helst i nagon sumpig stracke, dar 
fukten gav svalka at omgivningen. I samma djungel, dar 
det fanns stora skuggiga trad, hade gaurtjurarna sitt ka
raste tillhall, medan vattenbufflarna foredrogo de stallen, 
dar det var dypolar dolda i det hoga graset. Daremot lag 
tigern hellre i de torra baltena, ehuru ocksa ban garna 
i narheten av svalkande vatten. 

Emellan dessa valdiga omraden av hush{)gt gras och 
smalare band av snardjungel la.go oppna strackor, dar 
graset tidigare blivit avbrant, och bar spiracle nytt gront 
mellan de halvt forkolnade styva stran, vilka annu stodo 
kvar i det gamla, och gjorde, att en manniska tog sig 
ut som en padda i en akerstubb, nar hon forsokte ta 
sig fram dar. 

Har vandrade enhorningar och vattenbufflar ut for 
att beta, nar det blev svalt mot kvallen, vilade dar det 
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passade dem en stund pa natten och atervande betande 

till sina liggstallen i snardjungeln mot morgonen, en del 
av enhorningarna forst nagon timma efter soluppgangen. 
Det var da jag hade mina basta chanser att fotografera 
dem. 

Ute pa dessa avbranda marker kunde man ur av
trycken av deras trehovade £otter i det tunna stoftlagret 
efter askan lasa som i en bok om vad djuren foretagit 

sig. Enh<>rningarna togo garna ett gyttjebad pa efter
middagen inne i djungelns fordolda dyp<>lar. Det kunde 
man se av avjan, som droppat kring deras spar, dar de 
kommit ut till betet om kvallen. 

For att nu kunna fa nagot begrepp om hur manga en
h<>rningar, som r<>rde sig inom djunglerna kring Torsa
floden, borjade jag med att i centimetermatt ma.ta de 

olika djurens sparstamplar till langd och bredd. Dessa 
\ sparstamplar ritade jag utav i ett register, som jag bar 

i .fickan f<>r att f<>rsoka att kontrollera hur stora om
raden det ena eller andra djuret strovade <>ver pa sin 
nattliga vandring. Det gick mycket bra med nagra av 
de allra st<>rsta djuren och med ett par av de minsta. 
Efter kalvar sag jag de forsta veckorna endast tva spar. 
De foljde var sin mor och ingen av dem var liten. Den 
ena ar den lustiga .figuren har, som jag just .fick en bild 
av, nar han skuddar stoftet av sina fotter, sa att det 
ryker om de korta benen. Det ar egendomligt att tanka 
sig, att en sadan kalvstackare kan vara vard tvatusen 

pund sterling - sager 36 ooo kronor - om han blir 
infangad. 



Men jag missraknade mig pa me>jligheten att pa detta 
satt ha.Ila reda pa bestarna. Genomsnittet av dem hade 
alltfor lika spar. Orn det hade gatt £e>r sig att folja 
slaget av ett enstaka djur pa samma satt, som man i 
lamplig terrang hos oss kan folja ett algspar eller sparet 
av en ensam elefant i Afrikas glesa skogar, sa hade vi 
varit hjalpta. Men har kom man vid sparning £e>rr 
eller senare till ett stalle, dar djuret gatt in i sa tat 

snardjungel, att varken Lookra eller jag kunde ta oss 
£ram dar. Och fastan jag aldrig lyckades £a se tva en

he>rningar tillsammans, utom de ganger dar kom en ko 
med kalv och den enda gang jag kom pa en gammal 

tjur ute pa karleksaventyr, sa hade de den vanan att 
ga i varandras spar sa ofta, att man standigt tappade 
bort vilket djur det var man sparade. 

Darmed skall visst inte forstas, att de standigt vand
rade samma stigar. Tvartom var det sa, att hela deras 

djungel var genomkorsad av ett nat av Rhinoceros- och 
buffelstigar, och vantade man vid en av dem med en 
kamera, sa var det tyvarr nittio procent utsikter att de 
tre eller £yra enhe>rningar, som strC>vade £ram inom den 
delen av djungeln just den kvallen eller morgonen, valde 
en av de £jorton eller tjugoatta andra stigar, som stodo 
till deras £e>rfogande. Det behe>vdes £e>r ()vrigt hara lite 

olamplig vind for att fordarva alltihop, ty om deras syn
formaga var svag, sa var deras luktsinne sa mycket 

.6.nare. 
De gamla uppgifterna om att den indiska noshe>rningen 

dagligen eller varje natt bese>ker samma stalle i djungeln 



for att dar avlamna »akerns guld» bekraftade sig pa ett 
helt annat satt an jag forstatt det. Det forefoll snarast 
vara sa, att dar en Rhinoceros hade lamnat sin tribut, 

som ft>r ovrigt liknade markena efter en gigantisk hast 
och spred en liknande fran lukt, dar stannade garna 
nasta ft>rbifarande och gjorde sammaledes. Men det 
kunde aven pa de mest best>kta stallen, som pa bilden 
har, vara flera dagar mellan best>ken. De hade patag
ligen flera stallen att stamma m6te pa. Deras spar voro 
snart sagt orakneliga, darfor att de rt>rde sig sa mycket, 

och det voro de tydligen sjalva ocksa, atminstone ft>r 
mig, ty annu efter de forsta veckorna kunde jag inte 
saga om dar fanns fem eller femton enhorningar i Torsa
djunglerna. 

Da ft>retog jag mig att begransa mitt arbete till ett enda 
djungelomrade pa omkring tjugo kvadratkilometer oster 
om Torsafloden och gransande upp till vart lager. Har 

hade skogsvasendet nyligen brutit fram en milslang vag 
genom den ta.taste grasdjungeln. Dessutom skars den an
gransande skogen, som med sma avbrott strackte sig ut 
6ver hela ostra Bengalen, pa flera stallen av sa kallade 
»£.relines», flera kilometer langa och fem sex meter breda 
rt>djningar, fran vilka snar och gras en gang om aret 
blevo borthuggna for att man dar vid hotande skogs

brand lattare skulle kunna hejda elden. Denna vag 
och dessa »£.relines» korsades pa ett otal stallen av vild

djurens stigar, och det var genom att systematiskt vakta 
dem, som jag slutligen lyckades fa reda pa, ungefar hur 

manga enhorningar dar fanns. 
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Hade det varit nagon annan tid av aret, sa hade dar 
sakert inte varit sa manga inom ett sa jamforelsevis litet 
omrade. Tidigare pa vintern hade djuren, efter alla upp
gifter, varit mera fordelade pa bada sidor om floden, och 
nar monsunen en · gang i April kom och drankte landet 
i regn, kunde man soka dem var som helst fran bergen 
i Bhutan ner till Coch Bihars sista djunglar ovanfor 
den bengaliska slatten. Orsaken till att enhC>rningarna 
just nu voro mera samlade har an nagon annan stans 
inom omradet lag dels uti att har var den sWrsta rike
domen pa vatten i rannilar och pC>lar pa samma gang 
som de av manniskor mest ostC>rda betesmarkerna, men 

framfor allt uti det, som jag forst senare £.ck belagg pa, 
att enhC>rningarnas parningstid infoll nagon gang om
kring slutet av mars manad. 

Nu gjorde jag mig bast jag kunde en karta C>ver djungeln 
med den enda vagen och elcllinjerna utdragna, och sa 

red jag pa elefant varje morgon under en veckas tid 
utav en stracka av Atta till tolv kilometer av dessa linjer 
och markte varje stalle, dar enhorningar hade gatt over. 
For varje spar skar jag en blomsterpinne' av ett grasstra. 
Hade djuret gatt at oster, sattes pinnen i ostra kanten, 

och hade det gatt at vaster, sattes den at den sidan. 
Dessutom hade jag matt sparstamplarna har ocksa och 
antecknade vilket djur, som gatt har eller dar. For att 
vara saker pa att inte rakna samma spar tva dagar a 
rad hade jag ett par infodda i folje, som med grasruskor 
sopade igen de markta sparen i stigarnas stoft eller fyllde 
dem med lerklumpar, dar det var lerigt. Pa det sattet 
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fann jag snart, att har r<>rde sig minst atta olika Rhino
ceros, varav tva av sparen att doma voro stora och en 

var kalven pa sid. io7. 
Under denna vecka sago vi .flera ganger noshorningar 

korsa stigarna framfor och bakom oss, och en av dem 

h<>ll pa att springa omkull en av mina medhjalpare, som 
motte besten, dar det var trangt i graset. Annars hande 
det just ingenting. Men nar jag raknade blomsterpin
narna efter registret visade det sig, att en stig hade kor
sats av t. ex. fem spar pa sju dagar, en annan av tva, 
en tredje och en fjarde av inget alls, men en femte av 
icke mindre an elva spar o. s. v. Da sokte jag efter 
min hemgjorda karta over djungeln ut sma grupper av 

de mest begagnade stigarna vid stallen, dar de lopte i 
narheten av varandra, och lade mig skiftesvis i forhall 

f<>r dem med mina x-apparater sa gott som dag och natt 
,i fjorton dagar. Nar de tre veckorna voro forbi, hade 
det lyckats mig att taga bilder av sa vitt jag kan forsta 
varenda enhorning, som hade sina vagar genom denna 
djungel. Orn mina upplevelser med dem skall jag be

ratta mera sedan. N ar jag lade upp bilderna i rader, 
sa visade de nio olika djur. Det kunde man kalla en 
inventering. Nagra av dem kande jag val till utseendet 
och hade lyckats fa i kameran forut. Av somliga hade 
jag tre fyra bilder fran olika sidor av deras lekamen, 
vilket var larorikt, enar det basta sattet att faststalla 
identiteten av de ofta forvillande snarlika djuren var 

att jamfora de »stjarnbilden>, som de egendomliga runda 
upphojningarna pa deras hudpansar visade. Ett par av 
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de enhorningar jag lyckats fotografera i djunglerna pa 
andra sidan om Torsafloden, kommo aldrig i min vag 
pa denna sida. Dessa bilder tillsammans med mina er
farenheter och anteckningar om djurens spar gavo hall
hakar for en uppskattning over, hur manga enhorningar 
dar i allt kunde .6.nnas i livet av den indiska enhorningen 

i de trakter jag sokt genomforska. Sa langt mina be
rakningar visa maste dar denna var i932 ha funnits tjugu 
till tjugofem djur, och enligt de sakraste upplysningar 
som lamnats mig pa stallet om angransande djungler tror 
jag, att den bengaliska stammen detta Ar hallit trettio
fem till fyrtio, snarast narmare fyrtio. Men detta ar da 
allt som .6.nns kvar pa Bengalens jord av detta sagans 
vidunder, som manskligheten gjort sitt yttersta att utrota. 

Denna korta skildring av min jakt efter enhorningen 
varken rymmer eller ar ratta platsen for ett forsok till 
utredning over, vad som i ovrigt kan .6.nnas kvar av de 
i sin helhet utdoende asiatiska noshorningarna. Det till
hor kommande vetenskapliga verk att forsoka insamla 
sakra uppgifter om dem, och mahanda kunna da mina 
ron fran den bengaliska djungeln vara till nytta. Det 
ar det forfarliga, att utrotningen gar sa snabbt, att de 
uppgifter, vilka sa langt mojligt insamlas i Ar, redan 
nasta Ar raknar med stammar, som under tiden for all

tid forsvunnit. Dar funnos en gang, utbredda over stora 
delar av bortre lndien och de stOrsta Sundaoarna, ytter
ligare tva arter Rhinoceros, bada langt mindre an den 
maktiga enhorningen i lndien. Den stOrre av dem, den 
sa kallade javanska noshorningen (Rhinoceros sundaicus), I 



som £or ovrigt liknar enhorningen i horn och gestalt, 
lever pa Java och i Burma. Den pastas ocksa en gang 
ha skjutits i Bengalen. Men nastan alla upplysningar 
i den vetenskapliga litteraturen om de asiatiska nos
horningarnas £orekomst aro luft, dels dar£or att djuren 
i manga fall for .fyrtio £emtio Ar sedan aro £orsvunna £ran 
det uppgivna hemvistet, dels dar£or att de mer eller 
mindre vetenskapliga skribenterna inte gitta skaffa sig 
farska uppgifter, utan bara skriva av varandra i en evig 

kretsgang. Dessutom behovs dar blott en enda ameri
kansk expedition, for att varldspressen strax skall fyllas 
av vilseledande uppgifter. Ett exempel ma vara nog. 
En »American: gentleman», Mr. Vernay, som funnit en 
angenam sport uti att skjuta ihjal stora sallsynta djur 
for amerikanska och engelska museer, proklameras for
liden vinter i »The Malayan Times» sasom den lycklige 

~kytten av den sista javanoshorningen i varlden, som 
han under sedvanlig livsfara uppsokt och nedlagt pa 

Malacka. Samtidigt har guvernoren i Burma sagt mig, 
att dar, enligt rapport, skall leva fyra sadana noshor
ningar i en djungel i Salveendistriktet i sodra Burma. En 
tid senare far jag pa min fraga svar fran de hollandska 
myndigheterna pa Java, att man dar nyligen har avsatt 

ett omrade av 37.500 hektar till skydd for »a fe-w dozen» 
av samma javanoshorning. Far jag be om nasta ameri
kanska triumfator! 

Det aterstar den tvahornade noshorning, som bar nam
net Rhinoceros sumatrensis. Den ar jamfort med enhor
nmgen ett litet djur och har lattare motstatt forfoljel-



serna, darfor att den lever i svartillgangliga skogs- och 
bergstrakter spridd C>ver hela bortre lndien och de stora 
C>arna Borneo och Sumatra. Dess horn aro ocksa sa obe
tydliga, att den inte lockat en sadan mangd giriga forfol

jare i sina spar. A andra sidan aro folken i bortre Indien 
langt mindre under regeringarnas kontroll och de aro 
annu farligare £.ender till dessa djur, an vad indierna 
aro for enhorningen, darfor att indierna inte aro sa 
modiga jagare som burmeser och malajer. Man far inte 
heller glomma, att enskilda stater pa de indiska halv
C>arna aro regerade under ett envalde, som en dag for 
eller senare maste sluta med revolution. Den dag det 
sker kommer naturligtvis »stamping out» metoden att 
tillampas pa enhorningar och envaldsharskare om vart
annat. Oen enda av de tre asiatiska noshorningar, som 
det .6.nnes nagon storre utsikt till att i langden rad
da fran utrotningen i Indien ar enhorningen i Assam 
och Bengalen. Hur det kan ga med dem, som .6.nnas 
kvar i den smala strimman djungel nedanfor bergen i 
Nepal ar mera ovisst. I Nepal tillater namligen har

skaren annu att djuren o.ffras, nar sa kallade hogt upp
satta jagare komma pa besok. Sa har det till allman 
hapnad denna vinter hant att ett engelskt jaktparti in
bjudits att jaga i Nepal, och att darvid sju enhorningar 
blevo nedskjutna. 

Sadant ar dessbattre otankbart inom angransande en
gelskt territorium, dar samma vinter i Bengalen en indisk 

man genomdrivit en monstergill lag till de sista noshe>rning
arnas skydd. Den som skjuter ned dem dar, betraktas 
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och behandlas som en brottsling. Huruvida stammen 

darmed i langden skall kunna raddas for utrotning av
hanger i forsta hand utav, om Bengalens myndigheter 
skola hava intresse och kraft nog att satta bakom sina 

· ord i denna skyddslag. Att det lyckats skogsvasendets 
chef i landet att med overm:inskliga anstr:ingningar radda 

Bengalens enhorningar tills nu ar ett underverk. Annu 
:iro de dar. Annu ha de en stracka djungel att leva uti 
och annu aro de manga nog for att langsamt fortplanta 
sitt slakte. Det ger mina bilder har bevis pa. Men 
varken tryckta ord i lag eller ett par enskilda mans 

beromda nit darute i djungeln kan i langden radda jor-
' dens sista enhorningar fran undergang. Det kan endast 

den v:irldsopinion, som beveker en ledande vilja i v:irl
dens m:iktigaste rike att pabjuda, att den indiska rege
ringen med alla till buds staende medel skall forhindra, 
att den verkliga urbilden till enhorningen i det brittiska 
»coat of arms» forsvinner fran det brittiska imperiet och 
fran jorden. 
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KAPITEL VII. 

V ad kamerornas och mina C>gon nu sago av Benga
lens kungliga vilddjur under dessa sjudande heta veckor 
strax fore monsunen, beratta bilderna har den battre delen 

av. Den samre delen, alla de misslyckade och daliga pla
tarna, som min fumlighet och felkonstruerade apparater 

varit orsaken till och som inte synas har, skall jag garna 
hara forargelsen C>ver ensam. Ty det som hande, nar jag 

.6.ck dem, var vart att uppleva. Orn jag skulle forse>ka att 
skildra hara halften av allt det som begav sig darute i 
djungeln vid mina envisa forse>k att fa bestarna i kameran, 
skulle mina fe>rlaggare vrida handerna C>ver att fa en bok, 
som vore minst fyra ganger sa tjock och lika mycket fe>r dyr, 
och darft>r skall jag endast beratta om de enstaka bilder, 
vilkas negativ jag sjalv gang pa gang och hund.ra ganger 
tagit £ram dar ute i taltet om kvallen och hallit upp 
mot ljuset fran min stormlampa for att ft>rst>ka se mig 
matt pa enht>rningarnas fantastiska gestalter eller ut
trycket i den strimmige manniskodt>darens ansikte. 

Se blott pa pansarkolossen har, dar han kommer skri
dande i det tropiska manljuset med de spetsiga C>ronen 
lyssnande ut i natten och sin misstanksamma blick vand 
mot kamerans glimmande <>ga. Finns det nagot djur pa 
denna jord, som mera fortjanar att kallas ett vidunder? 
Finns dar nagon varelse till, som battre gjort skal for 
namnet enht>rning. U ndra pa om mina hander darrade, 
nar linjen av hans oerhe>rda bog langsamt, med tyngden 
av ett skepp som seglar ut fran dunklet, skt>t fram ur 



djungelns skuggor. Ar det icke in£or denna bild £orstae
ligt, att en manniska garna beger sig till andra sidan 
jorden och ar ute dagar och natter for att fa denna 
anblick. 

Orn Du, som htser detta, blott for en enda natt kunde 
dela min plats pa elefantryggen eller bland slingervax
terna och uppleva en skymt av det, som mina tusen 
vakans timmar i Indiens djungler beskart mig. Ty ingen 
beskrivning och inga bilder allena kunna atergiva denna 
betagande spannning, som £yller Ditt sinne nar skym
ningen hastigt holjer snaren och vilddjurens steg borja 
rassla genom markens torra lov en stilla natt i tropiken. 

Faran -? Asch, lat £arhagan for £aran fara. Det kan 
vara lika £arligt att ga tvars over Strand i London eller 
Champs Elysees vid Etoile, om man inte ser sig for. 
Men vi skola se oss for i djungelns grander, och blir 
det kusligt £or en minut eller tva, sa lagg handen pa 
den tunga studsarens stalpipor. Det hjalper for Ditt 
oroliga hjarta som ett stycke kallt jarn pa en enkestot. 

Korn med bara. Vi skola ta den gamla elefanten »Oh 
Parla av Silver», £ran vars hoga rygg en buffel inte ser 
sa skrackinjagande ut. Hon har sjuttio ars erfarenhet i 
djungeln, och hon kan skilja lukten av en tiger £ran 
lukten av en bjorn pa hundra meter lika sakert, som 
Du kan skilja lukten av kardemumma £ran kanel, nar 
Du har dem under nasan. Hon gar inte sa fort som de 
yngre elefanterna, ty hon har slapat timmer i urskogen, 
innan Du var £odd, och gor an i dag ett ryckande vid 
varje steg £or att £a den tunga timmerstocken i sitt ele-
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lantminne med s1g. Men hon stannar oombedd, nar 
enhorningen nalkas, och hon tanker sig hinge for, innan 

hon vander svansen at en randig katt, han ma vara hur 
stor som helst. 

Skynda pa lite. Braka inte med handskar och moskito
nat. Det tjanar ingenting till, ty Du blir biten anda, och 

det ar inte ute i djungeln, utan hemma vid lagret, som 
Du far den dodliga febern av moskitos, som aro smittade 

genom att suga blod av folk, som komma fran byn. 
Men tag lader over benen, ty elefanten ser inte att boja 

undan alla taggiga kvistar i morkret, och rispor i kottet 
aro inte halsosamma i det har klimatet. 

Dar kommer elefanten. Nar hon nu lagger sig pa kna 
for att taga emot oss pa sackvavssadeln, sa forsok inte 
antra £ran sidan, utan stig upp pa hennes utstrackta 
bakben, tag ett stadigt tag i sadelrepen och klattra opp 
med ett kna pa vardera sidan om hennes sista kotor. 

Hall sedan fast i repen, nar hon reser sig. Sa dar, Du 
gamla trogna elefant. »Mutt, mutt, Chand Moti» -

»Skynda Dig, Oh Parla av Silver». Vi maste vara forbi 
den gamla enhorningens stig innan morkret ar over oss, 
ty han kan ha ett horn i sidan till vem som helst, som 
mater honom den tiden pa hans vag till betet. Nu dyka 
vi in under djungelns evigt grona valv. Boj huvudet i 
tid for grenarna. Skogen har ar inte byggd for att det 
skall sitta sadana naturens utvaxter som manniskor pa 
ryggen av elefanter sa hoga som »Oh Parla av Silver». 

Orn det var en tiger, som sprang forbi dar? Nej, det 

hors inte pa det sattet. Det var en gammal sambarhjort, 
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som ar slug nog att bege sig till vattenstallet en stund 
innan var trogna vaktarinna ge>r sin aftonrond kring 
lagret. Jag tror han kommer sa tidigt for att inte te>r
sten efter dagens hetta skall ge>ra honom mindre papasslig 
nar han moter henne, vilket han har gjort manga ganger. 
Markligt att han alls kan vara i livet, som sa lange har 
delat den har djungeln med henne. Han maste vara 
mycket aldre an hon, bortat femton Ar. Se hara hur 
grova horn han bar. Sambarn i Bengalen far aldrig 
langa horn. Men grovleken ar det ingenting att anmarka 
pa. - Nej, en tiger he>r man inte alls pa det sattet. Det 
ar inte sa harda slag mot marken av hans £otter som av 
hjortens kle>var dar. Orn tigern ocksa gar fram i fullt 
sprang, sa hors det anda alltid, att han har silkesvan
tarna pa sig. Det ar ett sarskilt ljud fran tassarnas ned
slag hos en stor katt i sprang, som ett ovat ora inte sa 
latt tar miste pa. Det ar likadant hos lejonet, men det 
har tigern sa tamligen utrotat i lndien, sa att nagon for
vaxling behover inte forekomma. F orresten ar det sa 

med tigern att - - nej, lat oss inte borja tala om tiger 
nu, for da vill det aldrig ta slut, och vi aro inte ute 
efter den randige i natt. 

V ar snail och sitt inte sa langt framme med skorna 
over sadelhornet att Du ge>r illa at elefantens ora med 

sulan och at mahoutens ben med klacken, ty bada tva 
aro sa taliga, att de ingenting saga aven om det gar ha.I. 

Klockan ar strax hal v sex. Det me>rknar om en timma. 
Skynda pa, »Oh Parla av Silver». 

Orn vi ha hons i narheten? Darfor att dar gol en tu pp! 
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Kukeliku! Ja, visst ha vi det. Djungeln ar full av dem. 
Se pa den gynnaren, han springer dar i snaren, och han 
ser ut som en vanlig bantamtupp darhemma. Men det 
konstiga ar, att han gal om kvallarna ocksa harute. 

Hur Mahouten . styr elefanten utan att saga ett ord 

till den? Genom att rora den vid C>ron och hals pa olika 
satt med sina taspetsar. Det ar inte sa markvardigt, 
som det ser ut. Men markvardigt ar, att man kan fanga 
in en elefant som ar tjugo trettio Ar gammal, ett full

standigt vilt jattedjur, som anfaller allt och alla i raseri 
Over sin plotsliga fangenskap, och sa - efter ett halvar 

- ha dessa spinkiga indier utan vald och utan svalt 
tli.mjt denna samma elefant sa, att den lydigt slapar tim
mer i skogen eller bar oss pa sin rygg genom djungeln. 

Den indiska djungeln ar full. av under. Ja val ar 
den det. Men det ar egentligen hela jorden, dar inte 

manniskorna fullstandigt fC>rdarvat den med sina skrap
hC>gar. Det finns blott ingen del av varlden, som sA 
fangar var fantasi som dessa landen C>ster om Suez. -
Nej, det gor ingenting om vi tala; blott vi inte tala hogt. 

- Varfor tradgrenarna vaja darborta? Det ar bara 
en flock apor, som mot kvallen aro pa vag till en sak
rare trakt for att overnatta. - V em som hotar dem 

har? D et gor pantern - den lille pantern, som har latt 
att klattra, och den store pantern, som ar lat att klattra. 
Darfor sC>ka aporna garna sitt nattkvarter i hC>ga trad 
djupt inne i skogen, dar tigern hailer till och deras dods-
6.ende inte sa garna stryker omkring pa natten. Panter
kanaljerna bruka jaga dem parvis. Den minste klattrar 



upp i tr:iden, kryper ut sa langt grenarna b:ir honom 
och skakar ner de vettskramda apstackarna som mogen 
mango till den stc>rre kamraten, som lurar darnere fardig 
att ta emot. 

Ar det grymt, sager Du? Det kan man naturligtvis 
saga. Men da ar det ocksa grymt, nar Du ater opp en 

nackad kyckling, sorn Du orn kvallen lornskt har hamtat 
ned fran hans sovpinne. Sa mycket mera sorn Du kan 
leva av potatis och spenat, men det kan inte pantern. 

Orn han ar efter dern nu? N ej, absolut inte. Da skulle 
aporna svara och fora ett vasen som hordes lang vag. 
Det gora de ofelbart, orn de fa ogonen pa den flackige 
vid dagsljus. Det ar deras fason att varna varandra. 
De skrika lite pa samma satt sorn manniskor for att 
inge sig sjalva mod. De skalla ut tigern ocksa, nar han 

· kommer for bi, och forfolja honom langa stycken fran 
trad till trad, overosande honom med ovett, vilket egent

ligen ar mycket otacksarnt mot honorn, som aldrig gor 
dem nagot illa, utan tvartorn med sin narvaro hailer 
dern pantern fran livet. Orn du far hora aporna svara 
i djungeln, sta for all del stilla och hall ogonen oppna, 
ty i nio fall av tio ar det en stor katt ute och gar. 

Nu aro vi strax ute i grasdjungeln. Annu ha vi gott 
ljus en halvtimma. Se har, nej har nere pa stigen fram

for elefanten. Ser Du de breda sparen med marken 
efter tre hovar i framkanten? Det skiljer dem strax fran 

de rundare elefantsparen. Det ar sparen efter den gamla 
enhorningen. Han har kommit ifran moraset har bredvid 

efter sitt gyttjebad forra natten. - Orn han kommer 







for bi har i kvall? Knappast. Han har den forargliga 
vanan att aldrig ga tva natter a rad pa samma stalle, 
och tror man att han kommer dar varannan, sa miss
raknar man sig lika ilia. Det har jag gjort gang pa 
gang. Men se hur han har trampat i den sumpiga stran
den i graset dar och valtrat sig i dyn. Besinna att han 
vager bortat tretusen kilo. Det ar forunderligt, att han 
inte sjunker i dyn och inte kan ta sig opp igen. Det 
har forl>vrigt hant med sadana djur .flera ganger, men 
vanan forarvs inte sa latt, ty infodingarna hitta dem och 
ranna sina spjut i dem i deras hjalploshet. 

- Vad de gOra med en dt>d enhorning? Hugga av 
hornet och springa sin vag for att salja det till opium
smugglarna i Calcutta eller Bhutan. Orn de aro ostorda 
ta de ocksa vara pa blodet och alla me>jliga kroppsdelar 
till medicin. Till och med de annars sa nograknade 
brahminerna fa a.ta kottet, sa det ar en lonande slakt. 
- Orn indierna a.ta andra vilda djur £ran djungeln? Ja, 
det beror pa vad djur det ar och framfor allt pa, vem 
som skall ata det. Indierria aro ju annu mer an vi dar 
hemma delade i kaster, som efter basta formaga forakta 
och forsOka sitta pa varandra. Och vad den ena kasten 
ater, det spottar den andra pa. Det ar naturligtvis 
prasterna, som ha sin hand med i all vidskepelsen och 
sin fortjanst pa den. Den som tillhor lagsta kasten, som 
ingenting har att betala med, far ata vad han gitter. 
Men han far ju inte heller komma i narheten av de 
guldsmyckade tempeln eller i Atnjutande av saligheten. 

Ft>rresten kan den indiska dieten vara nog sa over-



raskande. En hindu, som ater kokott, blir evigt fortap
pad, och det ar hemligheten med att de vilda bufflarna 
annu inte aro utrotade i lndien. Men har .6.nns hinduer, 
som a.ta tigern, som i sin tur har mer kokott i magen 
an nagon kristen hund. Harom dagen, nar jag skot en 
tiger, som kom mig lite for mycket pa tvaren i djungeln, 
och sedan holl pa att draga palsen a v den randige, fann 
jag mig plotsligt omgiven av en hop infodda, som ville 
ha tigerkottet. Det tillht>rde deras kast forklarade de. 
Mitt i den vantande kretsen stod min gode van mahouten 
fran Nepal, som ar buddhist, och bad om tigerns hjarta. 
Det skulle inge mod hos den, som ft>rtarde det. I hastig
heten gav jag honom det i stallet for att ata opp det 
sjalv. Men har ar ju sa varmt, att man inte orkar tanka 
sig for. 

Sitt lite ht>gre opp pa elefanten. Den har sadeln, som 
ju hara ar en hard madrass av jute med halm uti, vill 
garna glida ner, om tyngden kommer for mycket pa 
ena sidan. -

- Det ar intressant att rida pa elefant i djungeln? 
- Ja, jag vet ingenting i varlden som standigt sa lockar 
mig att gora om och om igen, som att sitta opp pa en 
av de har trogna bjassarna och sakta och tyst skrida 
fram genom djungeln, dar orchideerna hanga ned i knip
pen fran tradstammarna. Man ar i en annan varld, nar 
man kommer opp pa elefantryggen, precis som nar man 
flyger. Och det ar forunderligt, hur tyst en elefant kan 
ga £ram genom skog och snar. En gang i Afrika, nar 
jag lag gomd i graset och vantade med kameran pa ett 
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annat djur, fann jag mig pl<>tsligt omgiven av en frid
fullt betande flock elefanter. Jag hade inte h<:>rt ett ljud 

av deras steg, forran de voro tatt inpa. Forst knastrandet 
av elefantgraset mellan deras tander varskodde mig lite 

bradstortat for besoket. 
N ej, jag har aldrig skjutit ett skott pa en elefant och 

hoppas att aldrig bli n<:>dsakad till det heller. - Orn 
den vilda elefanten ar farlig? Visst ar han det. Elefan
ter i hjordar kan man ga tatt upp till, utan att just 

riskera nagonting, om man nu inte skrammer en mor 
som har kalv med sig. Djuren i en elefanthjord vilja 

liksom inte ga ifran varandra. Daremot hander det ofta, 
sarskilt har i lndien, att det upptrader en ensam gam

mal elefanthanne, en sa kallad »rogue», som for en tid 
gar barsarkagang mot allt misstankt han m<:>ter, och han 
ar ungefar det varsta man kan raka ut for. Orn han ar 
brunstig, drar han sig inte for att ga lost p a ridelefan
ten, som Du sitter pa, och da ar det bast att hoppa av 
i tid. 

V arfor mahouten tog elefanten i en bage forbi det 

stora tradet d ar? Vand Dig om och se. Dar hanger en 
me>rk klunga halvvags upp pa stammen. Det ar Indiens 
beryktade svarta bin, som tigern och Du och jag ha 
lika mycket skal att akta oss for. Orn inte mahouten 
hade sett dem i tid och gatt undan, sa kunde vi haft 

hela svarmen pa oss. De aro verkligen »ilskna som bin». 
N as tan alla djur i tropikerna aro haftigare till lynnet 
och snarare att angripa an djur av samma slakte i vara 

lander. 



Vad som hander, om man st6ter pa dem i m<>rkret, 
nar man inte kan se sig for? Det har jag Gud ske lov 
aldrig rakat ut for. Det ar bast att inte tanka pa. B<>r
jar man fundera pa alla m<>jligheter till obehag i djungeln, 
sa tC>rs man till sist inte ga dar. A andra sidan ar det 
bast att vara lite pa sin vakt hela tiden, och framf<>r 
allt att ha.Ila <>gon och C>ron vid<>ppna. Luktsinnet sk<>
ter elefanten om. 

Dar gar ett enh<>rningsspar pa stigen igen. Ser du det 
lilla runda sparet bredvid. Stig av ett <>gonblick har 
och se. Ja, vi hinna anda. Vi ha inte sa langt kvar. 
Det ar efter den lilla kalven, som jag f<>rst .6.ck tag i 
f<>r ett par dagar sedan. Jag tror, att den gamla enh<>r
ningen maste ha f<>tt honom, medan jag har varit har 
ute, och att hon h<>ll sig g<>md med honom inne i den 
ta.taste sumpmarken forsta tiden. N ej, hon lamnar ho
npm inte. En sadan liten kunde tigern ta. Det var hon, 
som k<>rde opp tva av djungelvakterna har i traden och 
gick och vaktade dem en dag i f<>rra veckan. Tacka 
for att hon ar radd om den bytingen och misstanker 
tjuvar C>verallt. Han ar ju vard tva tusen pund. Det 
roliga ar att jag hade fatt en bild av honom, innan jag 
visste om det. Det ar m<>jligt, att jag hade sett sparen 
av modern f<>rut och forvaxlat dem med nagon annan 
enh<>rnings spar. En kvall kom hon ut ur det h<>ga gra
set just har och gick ratt pa tva av mina apparater, 
sa att jag .6.ck en bild av henne framifran och en fran 
sidan. Det ar svart att se spar just pa den flacken, och 
jag hade ingen aning om kalven forran vid framkallningen. 





En CJarel,Je fran tiJer f iire AJam . 



Som jag visade Dig i lagret, har jag ordnat ett h6rn 
av taltet for framkallning. Nar det skymmer, later jag 
folket slacka alla eldar omkring, for att det inte skall 
lysa in genom taltduken, och passar pa innan manen 
kommer opp, om den ar ute och gar. Den har f6rdar
vat en hel framkallning for mig en gang, nar jag hade 
glomt av den. Morkrumsljus vAgar jag inte begagna 
med de har overkansliga Isochrornplatarna, som jag val
signar Agfa for, utan sitter dar i m6rker och moskitos 
och vander mina skalar tills bromsilvret har fatt sa 
mycket, att jag vagar lysa pa det ett 6gonblick med en 
liten r6d lam pa for att se, om platen ar fardig att ga i fixe
ringen. Vid skenet av den lilla lampan sag jag till. min 
hapnad, att dar var ett egendomligt foremal under fram
henen pa den gamla enhorningen i det ena negativet. 
Jag tordes inte lysa pa det mer an ett par sekunder 
och vagade lika lite tro mina C>gon fC>rran platen kom 
ur £.xerbadet. Da, nar jag tande ljus och ropade till 
folket darute, att de kunde tanda sina eldar igen, sag 
jag tydligt, att det var huvudet av en liten kalv, som 
kikade ut under moderns frarnben. Men dar var allt
sa hara huvudet. Vilken tur att han var dar, och vil
ken otur, att han hara skulle sticka fram nasan. Nu 
hade jag naturligtvis ingen ro natt eller dag for denna 
kalven. Djupare in i den sumpiga djungeln, dar bada hade 
sitt tillhall, vagade jag mig inte. Dels kunde den gamla ju 
ana orad och utvandra till en annan djungel, och dels 
var de hada indiernas ofrivilliga vistelse i traden den da
gen gumrnan satte efter dem ett varningsord att tanka pa. 



- Ga in dar med en elefant, sager Du? Tack sa myc
ket. Det ska vi noga akta oss for. Orn nagon Rhinoce
ros osarad skall angripa en elefant, sa ar det just en 
sadan gammal dam med baby. - V ar£or jag tror hon 
ar gammal? Hon ser ut sa. Hon har sa stort horn for 
att vara ko. Visserligen pastar man efter erfarenheter i 
de zoologiska tradgardarna att en Rhinoceros faller sitt 
horn vart fjarde femte ar, men jag tvivlar pa att han 
gor det i djungeln. Nej, det v~r bara att ha.Ila elefanten 
snallt ur vagen och smyga omkring hennes tillhall pa alla 
atkomliga vildstigar for att uppdaga, var hon hade sina 
vagar med framtidshoppet. Hon gar inte sa langt med 
barnet annu, och jag hittade snart ut, att hon tog sitt 
gyttjebad var och varannan kvall inne i sumpen har. 
Da tog jag risken att satta upp en blixtljuskamera dar 
i en buske, och hon kom nasta kvall och tog sin egen 
bild med gyttjiga ben och nerstankt langt upp pa ryg
gen - ett urdjur, en varelse fr an tider fore Adam. Men 
hon kom forst och hade ungen i skuggan bakom sig. 
Da satte jag kameran pa marken for att fa en glimt av 
ungen, om hon nu kom samma vag en gang till. Det 
gjorde hon ocksa. Men fran en annan sida. Och nar 
hon .6.ck vader av grejorna, som formodligen forargat 
henne forra gangen, gick hon bus pa kameran och slog 
hela inrattningen i kras. Sen dess har jag inte sett hen
nes spar dar vidare och fruktade med skal, att hon 
hade blivit forolampad och flyttat. Och sa haromkval
len, nar jag hade satt mig for att vakta pa en tiger pa 
ett helt annat stalle, kom hon antligen, just innan solen 
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gick ner, ratt for bi kameran, .6.n och o badad, med skat
ten i slaptag. 

N ej, henne far jag nog inte se mer. Det vore for myc
ket medgang. Men vi skall raska pa nu. Det skymmer, 
och om vi skall fa ogonen pa nagon av de har pansar
kolosserna, sa skall det helst vara nu, nar de bege sig 
ut pa bete. 

Jammerrop, sager Du'? Manniska, har Du aldrig hort 
en pafagel? Han sitter darborta i det hoga tradet. Har 
ar fullt opp av dem. Han ser inte sa mycket ut sa har 
dags, men om Du star pa post en solig morgon i det 
gyllengula djungelgraset, medan jaktelefanterna horas 
narma sig pa drevkedja, och dar kommer ut en strim
mig tiger och forbi honom en .flygande pafagel pa en 
gang, sa har Du sett det vackraste, den indiska djungeln 
har att bjuda pa. Men det skall sol till det. 

Tyst - var stilla. Jag hogg hara tag i mahouten for 
att stanna elefanten. For all del viska. Se dar .borta 
- dar - dar jag pekar, under de glesa traden, dar 
graset varit brant. Nej, det ar visst ingen elefant, fastan 
han ser ut sa, att man vore frestad att tro det. Har 
Du i ditt liv sett en sadan rygg? Det ar gauren, den 
indiska uroxen. Han ar en gammal tjur, som envisas 
att ga kvar harnere i grasdjungelns hetta langt sedan 
hans yngre likar i sma hjordar ha vandrat uppat de 
kyliga skogarna pa Himalayas sluttningar. 

Se hur hans svarta fall glanser. Det ar endast de 
mycket gamla tjurarna, som aro sa svarta och sa stora. 
Han ar den st5rsta av alla nu levande buf.flar och ett 



underbart djur att se i djungeln. Se! Nu drar han re
dan i vind och gar. Det var tur, att vi fi.ck se honom. 
Annars brukar man blott fa se en skymt av hans hoga 
manke, just som han forsvinner i djungeln. Det ar om 
honom, som man sager, att han jagar jagaren som en 

blodhund med nasan pa sparet, om han blivit sarad, 
och staller sig i bakhall for den, som forfoljer honom. 
Det sista vet jag ar sant, ty det har jag varit ute for, 
men den enda, som jag har sett komma med nasan pa 
mitt eget spar, ar den stora vattenbuffeln har i djungeln, 
som det lyckades mig att taga en bild utav, just som 
han kommer ut ur djungelgraset med sankta horn och 

med sin glansande mule vadrande pa stigen, dar mina 
spar korsade hans kosa. Den bilden kan jag sitta och 

se pa langa stunder. Den svarta raggen pa hans hoga 
manke, de vassa bagade hornen, som aro tigerns skrack, 
det lilla stirrande ogat - det hugger tag i den sista 
resten av stenaldersmanniska hos en, nar man ser pa 
honom. - V arfor hans horn aro tigerns skrack? Dar
for att han ar den ende i djungeln, som har courage ait 
utan tvekan storta los pa tigern, forfolja honom vart 

han flyr och stanga och trampa ner honom till en blodig 
trasa. Nar jagare ha sarat en tiger och inte vaga ga 
efter honom i djungeln, bruka de driva ut en flock tam
bufflar pa sparet att ranna tigern till dods. Och de 
gora det. Det hindrar visst inte, att det finns en och 
annan tiger, som rar pa aven en sadan dar kapital 
buffeltjur, om han kan smyga sig pa honom oformarkt 
och hinna fa sitt grepp over buffelns nacke, innan han 
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sjalv har hornen i sig. Men det ar hara en och annan 

gammal grov tiger, som maktar det, och de aro sallsynta. 
Har i djungeln finns det en, som jag vet kan det. Men 
han ser inte alls ut som en vanlig tiger. Han ar ett 
monster. - Orn. jag har sett honom? Hur visste jag 
annars, hur han ser ut? Han har slagit fyra bufflar 

for mig, och jag har kunnat skjuta honom tva ganger, 
men la.tit bli for att fa hans bild istallet och darf<>r, att 
jag hyser en uppriktig beundran f<>r honom. Det var 
om honom jag berattade, hur han slog ihjal bengalesen. 

Stilla »Oh Parla av Silver». »Butt»! Lagg Dig ner 
sa att vi kunna fa utav vara tillh<>righeter och sanda 
Dig tillbaka, dar Du har ditt foder for natten. Ja det 

ligger en ensam liten by i kanten av djungeln ett stycke 
harifran, dit mahouten rider, for att hamta oss vid mid
natt, nar manen lyser oss hem till lagret igen. Ser Du 
de dar grenarna, lagda och bundna kors och tvars under 
slingervaxterna i det gamla krokiga tradet, som lutar 
over backen? Det ar en av dessa »machaner», som 
nagon av tjuvbanden i trakten har bundit ihop, for att 
darifran skjuta en enh<>rning, som kommer till vattnet. 
Vi ha byggt ut den, sa att man kan dolja sig tva d~r
oppe. Det finns flera av samma slag, som vi ha hit

tat i djungeln, och pa sadana stallen kan man vara sa
ker pa, att en enhorning komlner f<>rr eller senare. Nej, 
de bli inte nedrivna, ty de aro de basta platserna att 
fanga tjuvskyttarna vid. Dar kan man se dem mot 
natthimlen nerifran marken. Djunglernas herre gav mig 
f<>rresten en vink om att inte onodigt utsatta sig fC>r 



detsamma., utan att gA ner ur tradet genast, om nAgra 
av dessa skulle dyka opp. - Orn de inte drar sig for 
att skjuta pA en? N aturligtvis inte. I Assam har rege
ringen mast kommendera ut trupper emot dem. De aro 
regelr.1tta gangsters. Men var inte orolig. De ha varit 
som bortblasta frAn djungeln, sedan jag borjade operera 
h.1r med kameror och elefanter. Vi ha hort det skval
lerv.1gen fran byn. De ha fatt for sig, att jag ar hits.1nd 
enkom for att forgOra dem. De tro, att det ar svart
konst, jag sysslar med. Och det ar det ju ocksa bok
stavligen. 

Tag fatt i lianen dar och .1ntra upp. - Kan Du 
inte? Det ar ju som den £.naste lodlina i en gymna
stiksal. Sitt upp pA elefanten da igen, sa far hon ga 
under tradet. Res Dig pA hennes rygg nu och ta ett 
sakert tag i grenarna, sA ar Du oppe. Fyrvik .6.lten och 
satt Dig bekvamt, sa att Du kan sitta stilla sedan. Tag 
emot, vad mahouten langar opp till Dig och hang det 
pa grenarna var som helst sA lange. Tappa inte Ther
mos.flaskan. Da ar allting oppe? Tack, jag far gott 
rum. Luta Din rygg mot tr.1dstammen och lagg kudden 
emellan, sa att det inte blir hart i langden. Sa ja. Nu 
gAr »Oh Parla av Silver» och hennes mahout och knacka 
sa manga grenar de kunna under vagen, for att hela 
djungeln skall hora, att de dragit sina farde. 

- Nej, det bor s.1kert inga giftiga insekter i det h.1r 
tr.1det. Da hade inte marodOrerna valt det. De dar 
herrarna kanna sin djungel och s.1tta sig inte i myr
stackar. 



Nu fa vi viska forsiktigare. Marker jag, att nagot 
djur narmar sig, sa stOter jag Dig sakta i sidan och pe
kar At det hallet. Akta mina elektriska ledningar pa gre
nen. De ga till mina apparater nere i snaren kring vatt
net. Ja, vi g<>mde dem dar pa morgonen, f<>r att vittringen 
av dem och mina spar skulle forsvinna innan kvallen. 

Manen kommer opp C>ver skogen om en halvtimma. 
Vi fa lita till h<>rseln i morkret sa lange. Men annu 
se vi en liten stund. Det var synd, att vi inte kunde 
fa <>gonen pa nagon enhorning ute i grasdjungeln. Ty de 
finns har runt omkring. De senaste dagarna har det 
varit flera an forut. Jag tror, det ar deras parningstid, 
som narmar sig. Har star spar efter en ny krabat, en 
frammande herre med stora fotter, som maste vara en 
utsocknes resande till h<>gtiden. 

Sitt bara stilla och lyssna. Det plaskade i vattnet 
darborta. Det kan vara ett vildsvin eller en hjort, som 
elefanten skramt at vart hall. Vanta, nu ser jag det. 
Ser Du plogstrimman i vattnet, som narmar sig? Tag 
den stora Zeisskikaren. Det ar en nattkikare. Med 
den kan Du se morrharen pa en tiger, nar Du inte 
bngre kan urskilja strimmorna med blotta <>gat. Ser 

Du nagot? Nu gar det upp i land. - En krokodil, 
sager Du? Det .6.nns inga i trakten. Far jag lana kika
ren en sekund? For all del tag den igen och se. Det 
ar en »monitor», en jatteodla. - N ej, hon hor oss inte 
pa det avstandet. Nu gar hon f<>rresten upp i djungeln. 
Hon ror sig lika bra pa land. Det ar sakert samma 
monitor, som harforleden tog en tigers byte i besittning. 



En tigrinna hade slagit en ko langre ned langs backen 
har, och jag kom dit tidigt med ett par kameror for 
att vakta pa henne. Tigrarna har i Bengalen komma 
ofta tillbaka till sitt rov innan solen gar ner. Men 
denna gangen uteblev den. Det forundrade mig, ty den 
var knappast swrd av oss. Da kommer denna oerhorda 
odla kralande ut ur sumpmarkens gras bredvid och lade 
sig over den doda kon som en drake. Och hon at. 
Hon gnagde ha.I pa huden med sina harda kakar och 
at bade skinn och kott. Det var ju bara en odla, men 
det sag ohyggligt ut pa ett satt, som jag inte kan be
skriva. Till sist forsvann hon i floden. I stallet kom 
senare en sallsynt gast, en leopardkatt, for att frassa pA 
rovet. Men tigern kom inte igen. 

- Hur det gick med den stora tigern, som jag talade 
om? Jo, jag tog honom till sist, nar den besten slog 
tva tjurar samma natt. Men vi skall inte tala sa myc
ket nu. Jag kan beratta det sedan, nar vi rider hem 
pa elefanten. Tsss! Horde du prasslandet bakom oss? 
V ar alldeles stilla. - Enhorningen ! 

Och medan vi sitta dar tysta och med klappande 
hjartan, atminstone jag, ror jag sakta vid Din arm och 
pekar nedat snaren pa andra sidan vattnet. Du hor 
lange ingenting annat an djungelns nattskarra, som en
vist upprepar sitt tvatoniga lockrop. Du lyssnar, sa att 
Du tycker Dig hora sjalva djungeln andas, men hor 
blott febermyggornas stigande sang. Minut fogas till 
minut sa hastigt, som om de blott rinna forbi den som 
ivrigt lyssnar. Fiskar plaska i vattnet under Dig, och 
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Du tanker med en kansla av kralande obehag pa »mo
nitoren», som kan lura darnere. Nu ar det sa morkt, 
att Du blott kan se de grenar, som avteckna sig mot 
himmeln och det blankande vattnet, som speglar den. 
Skriket av ett djur, som Du aldrig hort och icke kan
ner, nar langt fran fjarran Dina oron och paminner Dig 
om doden i djungeln, som alltid vakar. Da hor Du ett 
tungt steg pa j orden under oss, och ett till, och Du vet 
plotsligt, att dar star ett overmaktigt vasen osynligt for 
Dina ogon under snaren, ett £.entligt vilddjur, som ma

handa med en kastning av sitt valdiga huvud kunde for
inta Dig. Din tanke kan inte saga Dig, hur det ser ut, 

ty Du ar for upphetsad av dess narvaro for att komma 
ihag bilderna, som jag visade Dig i lagret, och Du litar 
inte riktigt langre pa min omsorg om Din sakerhet. -
Kan inte besten dar, kan inte detta vidunder, som vi 
ej kunna se, pa en gang raka i raseri och vraka omkull 
hela tradet, dar vi bida. V em vet om det alls ar en 
enhorning? Det kan vara en vild elefant, som hara 
behaver stracka opp sin snabel genom morkret och draga 
ner den, han fatt fatt uti, och trampa honom under sina 
£otter, innan han gar vidare, som om ingenting hade 
hant. Eller mahanda ar det denna tiger, mandodaren, 
som med ett enda sprang kan vara uppe pa vart lutan
de trad och hara bort en av oss. 

Du vill helst draga in det ben, Du har hangande ut 
over »machanens» kant, men kommer ihag, att det skulle 
forrada oss och blott oka risken. Du onskar, att Du 

aldrig hade latit forleda Dig till att ge Dig ut i djungeln 



med denna manniska, som inbillar folk att det ar nagot 
atravart att sitta bland febermoskitos och vanta pa att 

se vilddjur i verkligheten, som man hellre horde noja 
sig med att se bakom j arngaller, dar man kan berakna, 
vad de skola taga sig for. 

Sa skrider minuterna med snigelgang till Dina hastan
de tankar, medan manen langsamt stiger bortom skogens 
gallerier och silar in sitt bleka ljus bland stammarna. 
Dina pupiller vidga sig av anstrangning att skonja, tills 

de pa en gang se, hur ett stycke av sjalva jorden under 
Dig tycks ha fatt liv och ror sig. Det ar for nara fi:>r 
att vara angenamt. Du ser en bal, som uppifran ter sig 
som ki:>len av en kantrad farkost. Du ser, att denna kol 
ar ryggen av ett levande djur med djupa faror mellan 
kantiga hudskoldar. Du ser ett oformligt huvud, som 
sakta rores, och ett par spetsiga oron, som sta resta, lyss
nande. Efter den plagande ovissheten i morkret glom
mer Du tanken pa far an infor begarligheten att se Dig 
matt pa denna sallsamt skapade varelse, som fangat alla 
tiders fantasi och blivit till sagans enhorning. Och me
dan det valdiga djuret langsamt skrider ut i backen och 
vattnet porlande ringlar kring dess steg, har all Din oro 
flyktat, och Du ler at min viskning, att detta ar ett ungt 
kvinnligt vasen, som jag val kanner forut, och att vi tva 
ju egentligen sitta och beskada henne i lonndom pa sam- . 
ma satt, som de tva gamla herrarna i skriften en gang 
beundrade Susannas fagring i badet. 

Skillnaden ar narmast, att den forskrackelse, som den 
bibliska Susanna erfor, var nagot olika den, for vilken 
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var mera tjockhudade skonhet blir utsatt. Ty medan 
Du alltjamt beundrar hennes lemmars skenbara vithet 
i manljuset, har den Atravarda narmat sig en linje, dar 
jag vantat henne. Du far forlata, att jag inte hinner 
varna Dig och noga aktar mig att varna henne. Det 
plotsliga skenet fran blixtljuset blandar Er bada for 
.flera . sekunder. Du hC>r blott hennes haftiga frustande 
infC>r denna overraskande blixt, nar intet monsunens moln 
fanns pa natthimmelen, och knastrandet av brutna gre

nar under hennes hastiga .flykt genom snaren. N ar Du 
Ater kan se det blankande vattnet framfor oss, forrada 

blott ringlarna i ytan, att hon nyss varit dar. Men Du 
kan annu hinge hora hennes upprorda frustande utifran 

grasdjungeln, dar hon stannat och provar sina ringa 
sjalsgavor med ett forsok att fatta, vad som hande. 

Orn detta inte skrammer bort henne? N ej, det har 
man trott, men erfarenheten visar, att vilddjuren inte 
aro sa latta att skramma. De aro ju vana vid de fruk

tansvardaste askvader i djungeln och ga lugnt betande, 
medan lj ungeldarna frasa omkring dem. Men man en 
lyser over hela djungeln nu, och vi ha sett vad jag 
knappt vagade hoppas. Orn en stund ar »Oh Parla 
av Silver» har, och under den tiden kommer var Su
sanna inte tillbaka. - Hur mahouten kan veta, att vi 
vilja ha hit honom? Han har satt en indier till utkik 

i ett hogt trad nara stallet, dar han vantar hos elefanten. 
Han kan inte undga att se blixtljuset lysa till over den 
laga grasdjungeln emellan oss, och nar han har sett det, 
hjalper han mahouten att lagga sadeln pa elefanten. 



Men medan vi vanta, kan jag gott beratta, hur det gick 
till med tigern. 

En indisk gentleman, sa sager man, gick ut i djungeln 
fran Madarihat for att skjuta vilda hoD;s. Han hade 
ett par foljeslagare med sig, det har alltid en indisk 
gentleman. Det var en oskyldig sondagsjakt. Ett stycke 
fran byn pa en djungelstig, ty vem gor sig besvar att 
ga in i sjalva djungeln for att skjuta vildhons, sag 
han en fa.gel och skot. I samma sekund, som det small, 
var det ett rytande och en tung randig kropp over 
honom. Den stora Bhutantigern hade legat till ro just 
dar i snaren och uppenbart trott, att skottet gallde 
honom. Det har varit manga jagare 'pa hans spar 
forgaves, och har han inte gamla kulhal mellan rander
na, sa har ingen det. N ar de skrackslagna foljeslagar
na kommo till sig efter den forsta flykten, var jagaren 
forsvunnen, bortburen av tigern, som en ratta i munnen 
pa en huskatt. 

Hur manga manniskor han har pa sitt samvete vet 
ingen ha.r, ty ingen kanner hans vagar. Han Stryker 
vida omkring. Det g5r de gamla hantigrarna. Han ar 
en fredl5s mordare, som alla tro om allt ont som hander. 
Kommer en man bort oppe i bergen i Bhutan i dag 
sa far han skulden. Nasta gang blir en man slagen 
nere pa gransen till Coch Bihar fyrtio kilometer dari
fran. Da ar det den stora Bhutantigern igen, mand5-
daren fran Maderihat. Det maste ju vara hans skuld. 
Fastan djungeln ar full av tigrar, ta.nka alla pa honom. 
Man kan mota honom var som helst i natt och soka 
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»Som en Li11Janoare pa vag ;;,,er Niagara. » 



ft>rgaves efter honom i veckor sedan. Mig har han kostat 
fyra goda bufflar och manga natters fa.fang vantan i mt>rk
ret, innan jag fick hans bild. Tva ganger har han kom
mit sa, att min studsare hade varit saker om honom nar 

han dok upp bredvid mig i djungeln, och bada ganger
na vantade jag for att hellre fa honom i kameran. 
lndierna tro, att det var trolleri, att jag £.ck honom 
till sist. lngen hade nagonsin sett honom riktigt, men 
alla kande igen honom pa bilden strax. 

Det be>rjade med att en man kom infopande med un
derrattelsen, att den stora tigern hade slagit en buffel

tjur i djungeln uppat Maderihat pa andra sidan Torsa
floden. Naturligtvis hette det strax, att det var man
dodaren fran Maderihat, som varit ute igen. Budbara
ren holl upp handen till sin egen skuldra fe>r att visa 
hur hog tigern var. Det ::tr sa deras sed, och om man 
drar darifran en tredj edel, sa brukar man komma i nar
heten av sanningen. Men efter belagenheten och man
nens uppriktiga upphetsning fat det misstankt, att det 
kunde vara den stora tigern, som sa manga varit ute 
efter. Jag hade handerna fulla av arbete, men en man

dodare med regeringsbeloning pa sitt huvud traffar man 
ju inte varje dag, sa att vi satte ut pa den snabbaste 
elefant, vi hade utvilad, sa snart den varsta middags
hettan var forbi. Det rakade att vara Lookra och hans 
mamma. Ja, ja, elefantpojken, som jag har berattat om forut. 

Nar vi kom ett stycke uppat .floden, visade det sig, 
att vi hade glomt vaskan med munforradet och teflas

korna, som det var omojligt att vara utan. Det var hara 



att sanda en lopare tillbaka till lagret efter dem. Under 
tiden roade Lookra oss med allehanda upptag. Han var 

i festhumor den dagen. lnte nog med att han lekte un
dervattensbat framfor benen pa sina dagars upphov, sA 
snart vi skulle over en djupare arm av floden. Han 
hade ocksa upptackt, att de manga kala tradstammarna, 
som floden under monsunens harjningar slitit med sig 
och lamnat kvar pa sandbankarna, lampade sig for balans
gang. Det allvar, han agnade at sin sjalvutbildning i 

denna konst, skulle ha forsatt en cirkusdirektor i han
ryckning. 

Han antrade en tradstam, dar han just formadde kom
ma opp, och balanserade sig fram over dess valvbagar 
med nasan betanksamt i knorr, som om han varit en 
lindansare pa vag over Niagara. Nar han sa inte kom 
langre, forsokte han »vanda pa en femoring», varvid 
han fuskade och satte snabeln i sanden for att inte for
lora jamvikten. Det slutade forstas med, att han .6.ck 
svindel pa hogsta punkten och drullade ner, varefter 
han med snabeln gav den dumma tradstammen en orre, 
sa att det sade smack, och avledde den allmanna upp
marksamheten fran sitt misslyckande med att bums styra 

kurs pa mig for att tigga socker. Vi skrattade, sa att 
tararna rann, och min kamera var omojlig att ha.Ila stilla. 
Till slut kom loparen tillbaka med det glomda forradet, 
och vi fortsatte uppfor floden till stallet, dar buffeln lag 
slagen i djungeln. Det var snart sagt halvvags uppat 
bhutanska gransen, minst tolv kilometer fran vart lager, 
och klockan var fem, innan vi hunno fram. Runt om-







kring var det s.i igenvuxet av gr(}na orter, att dar ingen
ting fanns att se tigersp.ir uti. Men det var en mycket 
stor buffeltjur, och han l.ig vand p.i sidan med huvudet 
omvridet och hornen i marken. Tigern hade a.tit ett 
stycke av laret. Annars var han oskadad. Det s.ig ut 
som om tigern med ett enda grepp hade brutit hans 
tjurnacke och kastat den tunga kroppen runt. En tiger, 
som hanterar en buffel p.i bort.it tusen kilo s.i fattvin
digt, m.iste ha ovanliga krafter. Jag ville satta upp ett 

par kameror, men karlarna protesterade p.i sitt stilla 
satt och antydde, att de ville vara ute ur djungeln, innan 

solen gick ner. Det var uppenbart, att de inte kunde 
f(}rst.i, hur jag kunde tanka mig att fotografera en tiger, 

som var en skrack for trakten, och att de ville darifran 
s.i fort som mojligt. De s.igo sig oroligt omkring i de 

tata snaren. Tigern kunde ju ligga gomd var som helst 
for att bevaka sitt blodiga rov. 

Det var s.i ovanligt. De har karlarna brukade inte 
visa oro, aven dar vi sakert visste, att dar l.ig en tiger i 
narheten. Det var ingenting annat att gora an att uppgiva 
tanken p.i kamerorna och ta till studsaren. I all hast 

gjorde vi ett gomstalle ett par meter over marken mel
lan stammarna i ett gammalt trad, varest jag kunde sitta 
hopkrupen p.i mina .6.ltar for natten. Vi drogo ner 
slingervaxter ur tradet att dolja mig med, och jag hade 
inte val satt mig tillratta darinne, forran karlarna med 
elefanterna forsvunno ner.it floden, som om ett spoke 
varit efter dem. Det hastiga arbetet hade gjort mig ge
nomv.it i hettan. Utan en tanke pa att tigern redan 
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kunde vara framme, beredde jag mig langsamt pA att 
draga pa mig den torra skjorta, som jag rader varje 
jagare i tropikerna att ha med i sin ransel till ombyte. 
Det kan vara kallt i djungeln uppe under Himalaya, 
och det kan vara det i Sydindien ocksa om natten. 
Solen hade under tiden gatt ner, men det var ljusan 
dag. Just som jag skall kranga skjortan over huvudet, 
krasar det till av krossade benknotor vid buffeln snett 
nedanfor mig, dit jag inte kunde se for slingervaxterna. 
Halvnaken och med en hastig tanke pa, att det ar bast 
att ha ett kladesplagg emellan sitt skinn och en cordite
studsare 470, lutar jag mig fram lagom for att se tigerns 
langa strimmiga kropp taga ett sprang £ran buff eln for 
att forsvinna i djungeln. Han hade sett mig, och dar 
var ingen tid till overlaggning. Det gor ont i mitt nyc
kelben an i dag vid tanken pa det kastskott ogonblicket 
kravde. Men det nadde tigern en handsbredd bakom 
• 
bogen, just som den tog mark. Den tunga besten hoppade 
ratt upp till over en manshojd, som slungad av en kata
pult, med alla fyra benen och huvudet stelt nedstrackta, 
och blev liggande, dar han foll, osynlig for mig bakom 
de frodiga vaxterna. lnte ett ljud hordes mera. 

Min forsta impuls var att rusa dit strax for att fa se, 
hur denna omtalade tiger sag ut. Han fanns ju hara pa 
min nathinna fran tva sprang, nar hans strimmor i far
ten blevo lika konstnarligt suddiga, som de berC>mda 
ejdervingarna pa Bruno Liljefors' tavlor. 

N ar man har skjutit kattor i alla sina pojkar, och jag 
skC>t alla grannskapets kattor for att freda sangfaglarna 
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i min faders tradgard, sa 'vet man efter kattens beteende 
tamligen precis, var kulan sitter. Och det, som galler 
om en strykarkatt i Kalmar, galler lika bra om en pan
ter i Sudan och en tiger i Bengalen. Det ar katt som 
katt. Blott kalibern ar olika. Efter det sista spranget 
ratt till vaders med nedstrackta ben och nacke, var det 
inget tvivel om, att den har katten var stendod, och jag 
ville sa garna se pa den. Men - - - anda blev jag 
sittande med studsaren redo minut efter minut och gick 
inte. Det ar for markvardigt, vad en persons rykte 
kan ha mycket att saga, helst om han ar en tiger. 

Har lag nu denna beryktade mandodare fran Maderihat 
sjalv dod i sin gamla djungel, och innan jag ens hade 
hunnit att riktigt fa se pa honom. Det var ingenting att 
vara nojd over, annu mindre stolt. Bevars, visst var det 
spannande att fa skjuta en sadan tiger, men vad skulle 

det egentligen tjana till att ta livet av honom? Det 
fanns sakert inte sex sadana tigrar i Bengalen, och dar 

fanns sextio millioner bengaleser. V em skulle· nu ge 
detta skimmer av aventyr at djungeln vid Madarihat, 
som endast narvaron av en hederlig gammaldags man
niskoatare kan skanka? Men medan jag satt dar med 
studsaren i handerna och blicken fast pa den flack, dar 
tigern forsvunnit, rann det mig i minnet, att skymten av 
den flyktande inte hade visat nagot sarskilt stort djur. 

Det hade varit kroppen av en vuxen vacker tiger, men 
inte av en sadan jatte, som budbararen beskrivit. Sadant 

ar inte latt att avgora i sekunden av ett par sprang, 
nar C:>gat ar upptaget av tanken pa var skottet skall 



sitta, for att inte man sjalv eller en stackars sparare 
inom de narmaste timmarna skall fa plikta med livet for 
en dalig traff. - Kunde har mojligtvis .6nnas en tiger 
till? Det var bast att sitta stilla och vc'inta. Det har 
hant forr, att en tiger kommit fram och atit av ett slaget 
byte, fastan en annan tiger legat skjuten bredvid. Det 
b<:>rjade skymma. Men ingen annan tiger syntes till. Da 
tyckte jag, det var onodigt att sitta har hela natten och 
vakta en dod tiger, varf<:>r jag gav den overenskomna 
visselsignalen utAt floden med min pipa. Den hors bortat 
en kilometer i stilla vader. Jag upprepade signalen ett 
par ganger for att vara saker om att karlarna, som 
skulle vanta med elefanterna i sakerhet ute bland flod
bankarna, skulla ha hort mig, och plockade ihop mina 
grejor i en ryggs~ck for att vara fa.rdig och ga ner, nar 
de kommo. Men - - - dar gick en halvtimma, en 
timma, och inte en katt syntes till, annu mindre nagon 
• 
elefant. Jag £.ck breda ut mina fi.ltar igen och annu en 
gang begrunda, vad en persons rykte kan ha mycket att 
saga, helst om han ar en tiger. 

Natten skred. I den fuktiga djungeln svarmade moski
tos i millioner. Forst i gryningens bleka dager sag jag 
elefanten langsamt bana sig vag genom djungeln med 
nagra infodda forsiktigt spejande efter sig. - Om de 
inte hade hort nagonting? Jo, skottet hade de hort, men 
ingenting annat, inte mina visslingar, inte det ringaste. 
- Orn tigern var dod? Jo, den lag d~r den fallit, med 
kulan en handsbredd bakom bogen. Hogt hjartskott. 
Det var en grov, utomordentligt vackert fargad tigrinna. 



Men detta kunde omojligt vara den beryktade mando
daren. Fragande sag jag fran den ena till den andra av 
de halvnakna indier frAn trakten, som smugit sig med 
for att se sin doda .fiende. De skakade pa huvudet, och 
budbararen holl Ater upp handen, men denna gang blott 
till midjan for att beteckna, att den vi sokte var mycket 
storre. Det var uppenbart, att denna tigrinna hade kom
mit for att fa sig ett mal av den slagna buffeln, innan 
agaren kom, och att jag i hastigheten hade skjutit fel 

tiger. Det var nu ingenting att gora at. De infodda fran 
trakten fingo tio rupees for att kopa en tjur och tjudra 

till offer for den ratta tigern i samma djungel. Och vi 
togo var tiger med oss och tagade hem till lagret for att 

sova ut efter .vakan. Pafoljande morgon, innan solen 
hunnit over skogen, kom redan en karl sWrtande in i 

lagret och anmalde, att tigern hade slagit tjuren. Ater
igen var det den stora mandodaren. Nu h<>lls handen 

ett gott stycke ovanfor midjan, ehuru ingen verkligen 
hade sett den randige potentaten personligen. Det var 

hara att ge sig av igen. Den har gAngen lag rovet i ett 
stycke tat grasdjungel sa nara .floden, att jag kunde valja 

mitt gomstalle i ett trad med utsikt over stranden At ena 
hallet och den slagna tjuren At det andra. Dar stodo 

spar efter en mycket stor tiger i marken, och tjuren lag 
med bruten nacke och huvudet under sig pa samma satt 

som buffeln. Det var tydligen samma mastare for bada. 
Nu skulle val jag akta mig att skjuta nagon annan an 

den ratte. 
Karlarna visade samma iver att komma ivag som forra 



gangen. Innan solen gatt ner, var jag b.mnad ensam i 
min tradklyka och kunde se elefanten forsvinna langt 
borta vid andra .flodstranden. Nu hade jag s<:>rjt for god 
utsikt at alla hall genom slingervaxterna for: att inte bli 
overraskad och gjorde det sa bekvamt, jag kunde, med 
en cigarr mellan tanderna, medan jag vantade tills h<:>gst
densamma kanske kom i skymningen. Det var knappt 
jag vagade tro mina <:>gon, nar jag efter kanske tjugo 
minuters vantan far syn pa en lang rodgul randig rygg, 
som kommer stilla glidande genom det bjart gr<:>na gra
set och snaren attio nittio meter i£ran mig. 

Den har gangen blev man da varskodd. Annu kunde 
jag hara se den rodgula ryggen och en skymt av krop
pen har och dar, men visste strax, att detta var den 
stOrsta tiger, jag nagonsin haft aran att g<:>ra bekant
skap med. V ar gang han kom till synes, rinnande som 
en. tvarrandig orm genom graset, tyckte jag, det var som 
om hans rygg aldrig ville taga slut. Och nar han sa 
antligen kom £ram lyssnande och stannade i en glanta 
mellan tradstammarna, sa att kroppen i sin helhet syn
tes, var det anda inte langden, som gjorde mig andfadd 
av hapnad, utan bredden, grovleken, djupet av denna 
nacke som en tjurs, av dessa bogar, som inte kunde 
jamforas med nagot annat vilddjurs, av hela denna val
diga bal och till sist av detta oerh<:>rda huvud med dess 
svarta hieroglyfer omkring det sakta .flasande gapet. -
Vilken motstandare £<:>r en bracklig manniska i djungeln, 
om det £<:>11 honom in att lagga sig i forsat vid stigen och 
£alla Over en med ett enda sprang, mot vilket studsaren 



var till ingen nytta, darf5r att den aldrig hunne lyftas. 
Det ar pa det sattet, de manga vita jagarna i Indien 
ha funnit sina tidiga och gfomda gravar i djungeln, 
nar de ha foljt efter en sarad tiger. 

Helt andaktig satt jag dar hopkrupen och slukade 
den valdige med blickarna. - Vilken bild, om man 
kunnat fa honom i kameran, sa som han kom dar! 

Han hade ingen aning om, att jag fanns dar i tradet. 
Det syntes darav, att han lyssnade At helt andra hall. 
Nu gled han annu nagra smygande steg fram mellan 
traden och blev staende, sA att jag kunde se hans fram
ben genom graset och den sn5vita bringan vand snett 
emot mig. Hans 5gon, annu lite besvarade av det starka 
dagsljuset, kisade spejande runt omkring och uppat tra
den. Jag vagade inte r6ra en fena, och hela tiden brann 
cigarren, som jag inte hunnit och inte torts fors5ka 
slacka. Sa gled hans blick forbi mitt trad, och huvudet 
vandes sakta At ett annat hall. Han var inte mer an 
sextio meter ifran mig, och ett skott lagt i den narmaste 
kanten av hans vita bringa skulle blasa ut hans hjarta, 
som man blaser ut ett ljus. Varsamt sk5t jag fram stud
saren. Det var en nastan 5vermaktig frestelse. Men 
jag tog Gud ske lov ner den igen. Han matte sA vara 
mand5daren fran Madarihat tio ganger och ha en ben
gales till frukost varje dag, han var i alla fall f5r stor
slagen i sin vilda kraft och sk5nhet f5r att stupa, innan 
hans bild var fangad for att kunna gladja de manga 
tusen, som aldrig fa se en tiger i Bengalens harliga 
djungel. 



I lAnga minuter blev han staende d1ir, .flyttade sig 
nagra steg fram och blev staende igen, lyssnande och 
spejande. Han var ute for att overtyga sig om, att de 
besvarliga sma manniskorna verkligen hade ga tt sina 
farde med sin elefant, som han hela tiden hade hort, 
och att han hade fri vag till sitt rov. Han var uppen
bart alldeles overtygad om, att han var situationens 
herre, ty han bojde plotsligt sin nacke och slickade sin 
randiga bog med tungan. Sa vande han langsamt sin 
langa kropp och gled bort i djungelns labyrint, samma 
vag han hade kommit. 

Den kvallen brot monsunen fos ·med ett askv1ider, 
som om allmakten uppe i Himalaya hade vredgats t>ver 
min formatenhet att . skona mandodaren, som jag haft i 
mina hander. Det sag ut, som om mina trogna med
hjalpare trodde det, n1ir de .6.ngo hora, att jag sett ti-

. gern, men inte fatt honom. Jag var tvungen att ge dem 
en nodlogn och s1iga, att han inte kommit mig nara nog, 
och det kunde ju ocksa forsvaras sasom sanning. Men 
jag satt ratt fornt>jd pa elefanten och raknade ut, hur 
jag skulle ga till v1iga. Hade besten slagit tva tjurar, 
sa skulle han sla .fler, om man hara kunde fresta honom 
pa ratt stalle. Sa kopte jag tva buffeltjurar till, som 
voro sa stora, att ingen annan tiger horde vaga sig i 
kast med dem, och l1it tjudra dem d1ir den stora kunde 
ha sina vagar. 

- Sager Du, att det ar grymt. Jasa. Tank da pa 
att bufflar och boskap aro heliga djur i hinduernas 
land, och att de aro domda att do en omklig dod av 
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alder och ofta av svalt, om inte tigern ar barmhartig 
nog att doda dem. Och han ar en mycket snabbare 
slaktare an den grymma manniskan i ostern. Aro de 
inte grymma, sager Du? Det var nytt for mig. Ga da 
fram till den nasta karavan av oxvagnar, som Du moter 
pa en indisk vag, och se noga pa de stackars dragoxarna. 
Du skall finna, att de flesta av dem ha sina svansar 
vridna ur led pa flera stallen, darfor att det ar det be
kvamaste sattet for den late korsvennen· att driva pa 
dem, nar de inte orka langre. Men kon ar ett heligt 
djur. Det kallas for Religion. Lat oss hellre tala om 

tigern. 
Han slog den ena buffeln nagra natter senare och 

elefanten fick bara dit mig och min.a kameror nio kilo
meter i eftermiddagshettan for att hinna fram i tid. Och 
~nda kommo vi i senaste laget. Det var hog urskog, 
och en flock vidriga gamar sutto i traden och .flaxade 
omkring, vantande pa byte. BuHeln lag som vanligt med 
avbruten nacke. Den kvallen bt>rjade jag ocksa undra, 
om det var en ond ande fran det forbjudna landet, vi 
hade att gt>ra med i stallet for en tiger. Jag hade just 
hunnit dolja ett par kameror och draga ledningarna upp 
till det gomstalle karlarna hade gjort for mig t>ver ett 
par laga grenar i ett trad. Da - - ja, Du vet val inte 
vad det vill saga att bli spokradd, men vi visste det -
bt>rjade det ringa dovt i en klocka inifran djungeln. 

Vi sago pa varandra. Karlarna trangde sig narmare 

kring elefanten. Jag sag efter, om det var skott i stud
saren, vilket ju var nagot enfaldigt vid tanken pa onda 



andar. Da ringde klockan fran en tradkrona over oss, 
dar vi inte kunde se nagonting. Det kandes kallt ut
efter ryggen. Nu for ringaren genom skogen bakom 
och forbi den doda buffeln. Da begrep jag plotsligt 
och sag vad det var. Det var en av gamarna. Den 
olycksfageln hade pa nagot outgrundligt satt fatt en 
buflelklocka fastsnodd antingen kring hen eller vinge. 
Och med denna buffelklocka ljudligt ringande i djun
geln flaxade han fran trad till trad, tills det morknade 
och jag gav upp att vanta pa tigern, som kanske blivit 
lika skramd av klockan som vi. 

Nu skulle vi forsoka med den sista buffeln. Men 
tigern forekom oss. Dar kom tva man ner £ran Nil
para by med nagra forrad till hi.gret pa en buflelkarra. 
Nar de atervande genom djungeln, rakade de ut for en 
vild buffeltjur, som anfoll dem. Atminstone berattade 
de. sa, och det forefoll troligt, ty de kommo lopande 
tillbaka som skramda hons. Sina dragdjur hade de lam
nat i sticket. N ar de gavo sig ut for att soka efter dem 
pa morgonen, hittade de karran kullvrakt vid vagkan
ten. Bufflarna hade slitit sig losa. Den ena hade pa 
egen hand tagit sig fram till narmaste by, men den an
dra lag ute i grasdjungeln med avbruten nacke. Var 
van den stora tigern hade varit framme. Han hade 
slapat buffeln over hundra meter och atit ett stycke av 
den. Vi voro Atta man och kunde knappt rubba resten. 
I hast lat jag gora mig en machan i det enda lilla krok
vuxna trad, dar fanns i narheten. Men innan den var 
fardig, kom en djungelvakt springande med en ny jobs-



post. Tigern hade slagit en tjur bngre in i djungeln 
samma natt. Vi begavo oss strax dit £<>r att se efter. 
Det kunde ju vara en annan tiger. Men det var han 
sjalv, den onde £ran Bhutan. Vi kande hans spar £or 
val nu £C>r att taga miste. Och tjuren lag pa hans van
liga satt med bruten nacke och huvudet vridet in under 
kroppen. 

Det var nastan £<>r mycket av det goda. Vantade jag 
nu pa det ena stallet, sa skulle nog andarna £ran det 

£brbjudna landet stalla om, att tigern kom pa det andra. 
Sa trodde atminstone karlarna. De £.ngo ratt, och jag 
markte, hur de bC>rjade forlora fortroendet £<>r mig. De 
tankte ju varje gang, att jag var ute £<>r att skjuta ihjal 
besten. Jag vantade vid buffeln, och tigern gick och 
At utav tjuren. I-Jan hade varit matt och kom sent till
baka. Jag kunde hora honom ryta langt borta, grovt 

och dovt - »arraong - arraong» - nar han nalkades 
genom djungeln i den m<>rka natten. Nar vi kommo dit 
om morgonen, hade han a.tit upp halva tjuren. Det var 
som forgjort. Da lat jag gamarna slass om buffeln och 
satte upp tva man i ett trad, att bevaka resterna av 
tjuren C>ver dagen, medan jag arbetade med att dolja 
mina kameror vid de viltstigar, pa vilka tigern kunde 
tankas komma tillbaka. 

Den natten gick den Satan upp till stallet, dar bu£
feln hade legat. - Forlat ordet, men indierna kalla ho
nom »shajtan». Aterigen kunde jag h<>ra hans dova 
rytande nalkas och skrackbr<>let £ran sambarhjortarna, 
dar den fruktade gick £ram. Orn nu · hara gamarna 
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hade gjort sitt dagsverke ordentligt, sa att man fC>r en 
gangs skull hade nagon nytta av dem. Det hade de. 
Den djupa stamman tystnade darborta och bC>rjade sin 
sallsamma serenad igen en kvart senare pa "vag ratt ned 
emot mig. Sa tystnade den igen. N atten var blickstilla. 
Hela djungeln tycktes lyssna. Jag satt som pa nalar 
och vagade knappt andas. Det var sa morkt, att jag 
just kunde urskilja tjurens vita skinn bland de hC>ga 
tradens stammar. Tigern maste ju komma fram varje 
sekund. 

Men han kom inte. En blixtljuskamera, som jag hade 
gillrat vid en vilddjursstig bakom mig i djungeln £5r att 
bevaka varje m()jlig faded, flammade till. Ett par haf
tiga sprang, ett avbrutet rytande, sa var allt lika stilla 
igen. Blott sambarhjortarnas korta la.ten av skrack och 
enhC>rningens tramp broto tystnaden till dagen borjade 
griy, och pafaglarnas klagorop vackte djungeln. 

Den kvallen lat jag slacka varje gnista av eld i lagret 
medan framkallningen kyldes i det mC>rkaste hornet av 
taltet. Och nar jag slutligen vagade tanda ljus igen, 
och den store tigerns strimmor tecknade sig glasklara 
mot det svartnade bromsilvret pa platen, dar han kom
mer gaende tungt sin vag fram, med skuldror och nacke 
som en tjurs och mand()darens skoningslosa kalla blick, 
tankte jag pa tigrinnan, som av misstag fatt stupa f<:>r 
hans skull, pa de starka bufflarna, vars nackar han 
knackt, och pa den bengalesiske herremannen, som bars 
bort som en ratta i den valdigas kaftar, och anda -
Du far saga, vad Du vill om det - formadde jag inte 
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undertrycka en kansla av gladj e over, att jag inte bade 

dodat honom, over att han annu var levande, att han 

annu vandrade sina ensliga stigar genom Bengalens djun

gel. 

- Horde Du nagot? En enhorning? N ej, det ar ju 

blott var trogna van »Oh Parla av Silver», som kom

mer tillbaka for att bara oss hem, sa att v i inte skola 

bli uppatna av den onde a nden fran Bhutan i den store 

tigerns skepnad. Vanta har, tills hon kommer fram; 

jag skall ga ned i snaren och hamta platen av Susanna 

i badet. 

Orn det b ara bade varit d en andra i stallet, d en nye 

herrn med de stora fotterna, d en resande, som jag annu 

in te h a r sett. 

Han foll i mina h a nder tva dagar senare. Han kom 

p a stigen till backen, dar Susanna bade sin gang, och 

han kom med nasan i marken. Vad vadrade han efter ? 

Jag £ ck strax en misstanke om, a t t h an var ute i friar

arenden, fast vem kunde veta, att d et gallde just h enne, 

som vi sett loga ros och lilja? M en h enne gallde d et. 

De b a de uppenbart glomt sol och m an e b a d a tva, ty 

jag motte dem mitt pa blank a eftermiddagen pa samma 

s talle. Han korde h enne fore sig i djungeln, sa att stof

tet rok om benen. N aturligtvis var h an en framling. 

Han trangde sig entraget pa, d en krabaten, och hon sag 

forlagen ut, men anda inte obenagen. 

Da packade jag in min k am er a och drog min farde 

med tanken, att det dar, som Buddha b a d e sl-.rivit, det 



var ju spegelfakteri och avundsj uka alltihop. Det voro 

de tva och jag tydligen eniga om. 

Det ar icke gott att »vandra ensam som en enhor

nrng». 






