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"Efter ett par år på Bangka kom jag till Borneo 
med dess s.k.huvudjägare. En båt kom utför 
floden lastad med en familjs pick och pack. Tre 
vuxna karlar, två kvinnor och en skock småung-
ar. Själv kom jag i en båt med fem dajaker som 
roddare. Det var kväll och vi beslöt att slå bivack 
tillsammans med den mötande båtens folk. Jag 
såg pajadajakerna plocka fram en vit tupp och 
släppa den lös. Tuppen gol och hoverade sig. Så 
försvann den in i djungeln och snart hade den 
hittat sin nattkvist. Jag frågade om de ämnade 
göra djungeltupp av den vite. Nej då, de ville 
bara kontrollera att den här platsen dög som 
boplats. Där tuppen trivs sover man bra och 
där gror och växer det bra, det som kvinnorna 
sår och stoppar i jorden. Avkomman blir också 
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riklig på sådana platser. Både efter folk och fä. 
Sådan där vidskepelse var mera rolig än farlig. 
Tänkte jag. Detsamma kan man inte säga om 
detta folks tro på att ett avhugget människohu-
vud kan gynna växtlighet och fruktsamhet samt 
kan hålla nere olycksstatistiken. 

Det var en vacker plats tuppen valt. Regnsko-
gen stod 60 meter hög ända fram till flodstran-
den och floden gnagde sig in i skogen under 
varje översvämning. Nu var stranden brant och 
två meter hög och jorden rött sedimenterad. 
Undervegetationens snåriga massa hängde som 
genomlysta gardiner. Flygande rävar kom tungt 
flaxande och lät som när man slår upp ett pa-
raply. Där fanns orkidéer av sällsynt skönhet på 
träd som hängde ut över floden.

Redan 1930 kom den unge jägmästaren Eric Lundqvist till Indonesien endast 28 år gammal.
Under sina trettio år i fjärran östern tjänstgjorde han som skogschef på Borneo, överjägmäs-
tare i Nya Guinea, samt professor vid den skogliga fakulteten i Djakarta. Som svensk uppfat-
tades han av myndigheterna som alltför radikalt röd då han orädd påtalade orättvisor. Detta 
medförde att han på l960- talet som förklarad ” persona non grata” ej kunde återvända till In-
donesien med sin javafödda hustru Sari. Han bosatte sig då i Sjövik vid sjön Sommens strand 
i Östergötland. Följande rapsodi är baserad på boken Mitt Indonesien utgiven av Bra Böcker. 
Sammanlagt skildrade Eric Lundqvist sina upplevelser i Indonesien i femton böcker. Dessa kan 
gott jämföras med Sten Bergmans och Per Westerlunds reseskildringar. Den förre hade även 
god hjälp av Eric Lundqvists lokalkännedom bl.a. på Nya Guinea. 

Eric Lundqvists skildringar står i bjärt kontrast mot dagens skogsplundring på de Indone-
siska öarna.   Red.

Eric Lundqvist med hustrun Sari
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GUD NÅDE. Redan från första stund jag kom 
till Indonesien undrade jag hur landets invånare 
såg på oss vita som hade fullkomlig världslig 
makt över land och folk. Med Guds nåde enligt 
holländarna. 

De två första åren arbetade jag på tennön 
Bangka med dess frispråkiga malajer. Eftersom 
jag var jägmästare vistades jag största delen ute 
i skogen och i malajernas byar. Det hände då att 
malajerna talade om ”vita män” som varelser 
som inte hörde till 
den mänskliga ge-
menskapen, Inte till 
”vår”; Byfolkets och 
skogslöparnas ge-
menskap. Jag minns 
att jag kände mig 
lycklig då de ibland 
talade till mig som 
om jag vore en av 
dem.

BORNEO. Allt efter-
som åren gick med 
träget och lustigt arbete på flod och hav märkte 
jag att om man bar sig vettigt åt blev man snart 
betraktad som en någorlunda normal människa. 
Men då jag berättade för ”vita män” om mina 
upplevelser och mina tankar fick jag ofta höra:

Glöm för helvete inte att du är en vit man!
Efter två års vistelse på Bangka sändes jag till 

Borneo för att undersöka möjligheterna att ut-
vinna regnskogens virkesrikedomar inom ett 
särskilt område på Norra Borneo.

Trots malariaanfall av olika slag och dysenteri 
orkade jag resa i en motorbåt med tre höga her-
rar från Java, vilka kommit för att inspektera ett, 
som jag ansåg, lönande exploateringsobjekt. 

DE HÖGA HERRARNA, en bolagsdirektör, en 
byrådirektör från skogsväsendet och en överjäg-
mästare tog det hela som ett äventyr. Vi hade en 
bra kineskock och tillräckligt med sprit ombord 
på den ganska stora båten. Herrarna ansåg sig 
kunna konstatera att jag hittat det rätta området 
och att jag fått malaria och kanske blivit galen 

av det ”oerhört hårda djungellivet”. Jag sprang ju 
omkring ”naken” och barfota som en ”inföding”. 
Själva gick de tre skrudade i kläder av vit drill 
med långbyxor och spikskor, Deras promenader 
blev föga omfattande vilket heller inte krävdes. 
Så kom vi till slut till ön Sebatik. Där hade jag 
hittat särskilt virkesrik skog, jättestora hästhjor-
tar, näsapor och trevliga människor i byarna.

Vi anlände i  kvällningen. Jag kände höv-
dingen väl. Det var hans folk som följt mig då 
jag undersökte andra områden. Kamferträden 

regnade just sin blom, 
Cikadorna var som 
bäst i farten och höv-
dingen ville att jag 
skulle skjuta en hjort 
vid havsstranden men 
fullmånen skulle strax 
gå upp och då kan 
man inte lyktjaga.

FÅNGVÅRDARE
PÅ NYA GUINEA.

De koloniserande holländarna stiftade sina lagar 
i de kuvade kolonierna utan att ta hänsyn till det 
främmande samhällets egna lagar och struktur. 
Man tänkte bara på härskarnas behov. Och de 
kuvade måste naturligtvis anpassa sej till dessa 
lagar som endast hade mening för förtryckaren.

Jag hade under en period sex hundra straff-
fångar på Nya Guinea som arbetskraft för såg-
verk och skogsavverkning. Sexhundra fångar 
med åtföljande vårdare (pådrivare), administra-
törer och annan personal. Baracker och matlag-
ning fick fångarna ordna själva. De skapade ett 
taggtrådsomgärdat fångläger.

I juli lämnade jag fångkolonin på Nya Guinea 
där jag lett ett arbetslag i Djungeln. Det var re-
dan uppgjort att straffångarna skulle få återvän-
da till det då  fria Indonesien. Nya Guinea skulle 
holländarna behålla tills vidare som koloni. Jag 
fick inte uppleva fångarnas uttåg. Vi sa bara ”hej” 
och skildes”.
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