I bæredygtig hængekøje
gennem regnskoven
At rejse på Amazonas er som at være

Sådan rejser du
Sejladsen langs Tapajósfloden varer ca. fem dage
og indgår i en større rundrejse i Brasilien arrangeret
af det danske rejsebureau
Euroamerican Travel. Pris
for 14 dage inkl. flere indenrigsfly: 17.630 kr.
Rejsebureauet har rødder i
Argentina og er specialiseret i Syd- og Mellemamerika
bl.a. med fokus på økoturisme. Tilbyder skræddersyede individuelle rejser og
grupperejser med mulighed
for dansk rejseleder. Læs
mere på:
www.euroamericantravel.
dk, tlf. 47 31 77 93.

midt i en dokumentarfilm. Men også i
paradisets have med de lange, hvide
sandbredder, der kan nydes fra en
hængekøje på skibet Saude E Ale
gria. Og så kan rejsen ovenikøbet
foregå med god samvittighed, fordi
den sker i tæt samarbejde med regn
skovsfolket og på naturens præmis
ser – på ægte bæredygtig facon.

Af Heidi Vesterberg. Foto: Heidi Vesterberg og ION DAVID.

Det gode skib Saude E Alegria på vej mod
noget, der ligner paradis på jord!

Mit hotelværelse er en hængekøje. Et stykke hvidt stof spændt
ud over øverste dæk på et skib
midt i Amazonas regnskov.
Ved siden af hænger resten af
rejseselskabet på række. En
nøgen fod stikker frem fra en
køje, og længere henne kommer
en arm til syne. Resten er gemt
i køjerne, der hænger tungt ned
på midten og vugger frem og tilbage henover dækket. Et insekt
summer.
Det er eftermiddag ombord
på skibet Saude E Alegria i
Brasiliens nordligste region, og
Amazonas bliver hurtig for varm
til andet end det – at hænge i
skyggen, fordøje kokkens fiske-

Efter en hel dags oplevelser
er det godt at hvile – på den
bæredygtige måde.
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ret og indtrykkene fra vandreture i regnskoven og livet i små
landsbysamfund langs floden
Tapejós: Fiskere i kano, hytter
med palmetag og et folk, der
lever af og med regnskovens naturlige lagerlokale. Alt sammen
fjernt fra dansk lønmodtagerliv,
og så fremmed, at det næsten er
som at gå rundt inde i en dokumentarfilm, tænker jeg og falder
længere ned i køjen og søvnen.
Det summende insekt forstyrrer, og jeg glor dovent ud over
skibets ræling. Synet gør mig
lysvågen. Vi er sejlet lige ind i
paradisets have. Eller noget,
der ligner. Kilometerlange hvide
sandbredder, blåt vand og pal-

mer. Uden en eneste parasol.
Vi er i Brasilien, men langt fra
samba og sololie i Rio og lige
så langt fra regnskovens turistmagnet – junglebyen Manus.
Vi er midt i virkeligheden og
hverdagen i området omkring
ferskvandsfloden Tapajós, der
er så bred, at man tror, det er
havet. Floden er forbundet med
resten af Amazonas gigantiske
flodsystem, der spreder sig helt
ind i den tætteste jungle.
Slumrestemningen ombord
bliver afbrudt af hektisk aktivitet
på nederste dæk, hvor skibets
lille besætning råber til hinanden
og gør motorbåden klar. Alle
farer op af køjerne, smører fed

solcreme på huden og springer
i båden, og vi sejler gennem et
postkortsmukt naturscenarium
ind mod land.

På den økologiske
måde
Sejladsen får mig til at føle mig
som en opdagelsesrejsende
eller en af de portugisiske sømænd, der i tidernes morgen
erobrede landet. Bortset fra at
jeg ikke er kommet for at erobre.
Tværtimod. Jeg er forsøgsturist
hos organisationen Saude E
Alegria (Sundhed og Lykke.
red.), der arbejder på at etablere
økologisk eller såkaldt bæredygFortsættes næste side
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Vi falder jævnligt i svime
over naturens små mirakler

Forskellige farvestrålende dansegrupper
underholder, så det er svært at leve op til.

Fortsat fra forrige side
tig turisme i denne helt uberørte
del af den brasilianske regnskov.
Ambitionen er at få turisme til regionen i samarbejde med lokalbefolkningen uden at trække et
slimet spor af masseturisme, hoteller og ødelæggelse gennem
den regnskov, der i forvejen er
i fare. Store ord. Men her virker
det, som om de også fungerer i
praksis.
Båden er fremme. Vi stikker fødderne i det varme flodvand og
slæber dem langs sandbunden
for at skræmme giftige pilrokker væk. På bredden er et par i
gang med at skrælle en hel trillebør fuld af rodfrugten maniok,
og længere henne er en fisker i
gang med at hive dagens fangst
op i kanoen. Bag palmetræerne
tager byens leder imod og viser
os hen til en af byens 15 familier,
der producerer økologisk gummi
med bæredygtig udnyttelse
af gummitræerne. Han viser
os hen til et træ, skærer en ny
rille i stammens fine mønster af
præcist skårede riller, og træet
„bløder“ straks med den hvide
væske, der senere bliver til
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gummibolde, tasker og punge.
Alt sammen økologisk og bæredygtigt. Ligesom i værkstederne,
hvor kvinderne laver smykker af
regnskovsmateriale, producerer
olie, sæber og cremer eller fletter kurve i smukke mønstre af
nedfaldne palmeblade indfarvet i
regnskovens naturlige farvestoffer.
Et par timer senere når vi frem
til nabobyen med kirken, skolen
og den lille butik. Et par unge
piger går forbi klædt i små toppe
og bh-stropper af gennemsigtig
– absolut uøkologisk – gummi.
Der er altså grænser for økologien. Også i junglen.
Området foran kirken er fyldt
med mennesker, og fra en højttaler skratter en stemme med
ord, jeg ikke forstår. En tale af en
slags, eller er det mon en bøn?
Næ. De spiller såmænd bingo.
Midt i regnskoven sidder forsamlingen med små bingoplader
på jorden foran sig og markerer
tallene med småsten. En mand
ved siden af mig sukker højlydt
og vipper stenene af sin plade
for at gøre klar til en ny række.
Nede på strandbredden er de

unge i gang med helt andre,
men mindst lige så globale spil:
volleyball og heftig flirten under
palmetræerne. Vi går derned,
bliver samlet op af motorbåden
og sejler ud mod skibet. Hjem til
hængekøjen og hjemlig skibshygge.

Dette er ikke Kalund
borg
Sådan går dagene ombord. Vi
sejler længere op ad floden,
hænger i køjerne, går i land,
besøger flere landsbyer, vandrer
i regnskoven og falder jævnligt i
svime over naturens små mirakler. Også når vi smager på regnskovens fremmede frugter eller

opdager, at en flok aber følger
efter os os oppe i trætoppene
langt over vores hoveder.
Befolkningen i Amazonas kaldes
for caboclos og nedstammer fra
et miks af indianere og tilflyttede
europæere. De fleste lever af
jagt, fiskeri og alle regnskovens
produkter, og deres levevilkår er
truet ligesom regnskoven. Derfor
er økoturisme blevet et led i
Sauda E Alegrias udviklingsaktiviteter i området. Et andet er
hospitalsskibet, der sejler op og
ned ad floden med lægehjælp.
Og organisationen støtter og
vejleder forsøg på at opfinde nye
leveveje uden at drive rovdrift
Fortsættes næste side
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Hvad er økoturisme?
En rejseform, der gavner lokalbefolkningen uden at skade miljøet og den lokale kultur
– oftest i forholdsvis uberørte naturområder. Desværre er der ingen formelle krav til økoturisme. For visse rejsebureauer er økoturisme lig med oplevelser i naturen, mens andre
har mere fokus på bæredygtighed og udvikling af lokalområdet.
Hvilke krav skal jeg stille?
Vær kritisk, når du vælger rejse. Vælg et bureau med speciale i økoturisme og undersøg,
hvordan de ord udmønter sig i praksis. Evt. med udgangspunkt i følgende retningslinjer
for bæredygtig turisme:
w Respekterer rejsemålets miljø og kultur og sikrer mindst muligt slitage på natur/kultur.
w Bidrager til den lokale økonomi.
w Sørger for minimal belastning af miljøet.
w Har ofte indbygget et vist element af viden og oplysning om stedets kultur og natur.
w Vægter kvalitet og sikkerhed.

ALT 9/2007

v
113

Vi har humoren til fælles

Artiklen forfatter,
Heidi Vesterberg,
var også uden for
hængekøjen!
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på skoven. Som turist ved du,
at pengene går til de lokale og
deres projekter. Det giver faktisk
god samvittighed i bagagen og
en fornemmelse af et nogenlunde ligeværdigt og naturligt
møde med en anden kultur.
Den halvflove fornemmelse af at
trampe rundt i fattige egne med
al sin nysgerrighed, kamera og
penge er mindre, for her er det
mere som at tage imod en invitation. Det bilder jeg mig i hvert
fald ind, når jeg for eksempel
som led i min nonverbale kommunikation falder træt om på
en skammel foran et hus – og
får hele familien til at slæbe alle
hjemmets stole og taburetter ud
på gårdspladsen, så gæsterne
kan få et hvil. Det brasilianske
regnskovsfolk er varme og
imødekommende uden at være
overstrømmende, og man aner
hurtigt den stolthed og styrke,
der kommer af at leve sit liv i
regnskovens helt utrolige natur.
Et sted sejler vi i kano på en
mindre flod omgivet af tæt
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regnskov. Bunden er dækket af
rødder, kæmpe åkander flyder
på vandet, og under det hele
kører et lydspor af junglens lyde:
Frøer, fugle, insekter og større
dyr, der kvækker, summer, skriger og pipper.
Det er ikke Kalundborg, det
her. Selv om jeg på et tidspunkt
ønsker, at det er der, jeg er. Vi
vandrer igennem tæt junglekrat, glider op og ned ad stejle
skrænter og griber ud efter lianer
til rødder for at få noget at holde
fast i. Meget bæredygtigt, tænker jeg ved mig selv, mens vi
hærger gennem regnskoven.
Den lokale guide og jeg fatter
ikke, hvad hinanden siger, men
humoren har vi tilfælles. Vi fniser,
mens vi kæmper os frem. Da vi
kommer til en mere fremkommelig sti, bliver vi overhalet af tiden
og mørket. De sidste kilometer
kan jeg ikke se andet end det
lille flakkende lys fra guidens
lygte foran mig og kommer til at
tænke på, hvor mange slanger
og edderkopper, der egentlig er
i sådan et stykke regnskov. Det

er her, jeg begynder at messe:
„Jeg er i Kalundborg, jeg er i Kalundborg.“ Men det er jeg ikke.

Dans med delfin
manden
Tilbage i landsbyen er de fleste
huse tomme. Guiden mumler
noget med „presentatione“ og
det viser sig, at en fest venter
på os. Vi skal se et udpluk af
de danse, der blev vist ved
landsbyens store årlige fest for
et par uger siden. Folk sidder
eller står i en halvcirkel rundt om
den lille plads, og vi bliver hurtigt
placeret på en række stole. Musikken brøler ud af højttalerne.
En ung fyr råber i den voldsomt
skrattende mikrofon, og den
første dansegruppe træder ind
på pladsen. En pige klædt i
fantastisk grønt kostume og bar
mave danser foran en gruppe
børn i bastskørt og høje kroner

på hovedet. Scenen overtages
af den ene dansegruppe efter
den anden, og hver dans er en
fortælling om en af regnskovens
legender:
En af dem er historien om delfinen, der står op af floden, når
landsbyen holder fest. Ingen
kender den fremmede i det hvide sæt tøj med matchende stor
hat, der slår sig løs i dans, fest
og flirt. Næste morgen er han
forsvundet, og en ung kvinde
er blevet gravid. Selv i dag har
delfinmanden efter sigende en
del på sin samvittighed. Han får
i hvert fald stadig skylden for
det. Som jeg sidder der i mørket
med floden bag mig og udsigt
til dansende, ville jeg ikke blive
overrasket, hvis en høj mand i
hvidt blandede sig i festen. Det
gør han nu ikke, men det gør vi.
På opfordring altså. Først skal vi
præsentere os selv i den skratALT 9/2007

At rejse med god
samvittighed
Er du træt af at se
skønne steder på
jorden blive ødelagt
af masseturisme, og
vil du gerne bidrage
til det land, du besøger? Økoturisme er
en mulighed for at
rejse med lidt bedre
samvittighed og er et
godt bud for rejsende
med hang til naturoplevelser i mere fjerne
egne.

tende mikrofon, selv om ingen
forstår, hvad vi siger. Og bagefter bliver vi inviteret til at danse
med. Vi prøver. Og alle griner.
Tilbage på stolene får vi den
sidste optræden, før hele den
store flok af smilende dansere
stiller sig i kø for at trykke os i
hånden en efter en. Vi siger tak,
griner og trykker hånd i en stor
forvirring.
Nede ved flodbredden tager
stilheden og den smukkeste
stjernehimmel imod.
Et sted bag os kører et dæmpet
junglelydspor med nattens lyde,
og ude på floden skinner lysene
ALT 9/2007

fra skibet. Vi blinker med lommelygten, og snart hører vi lyden af
motorbåden på vej for at tage os
med hjem. Til hængekøjen med
hjerne og hjerte fuld af indtryk.

Kvinderne i de små
landsbyer laver en
række bæredygtige
produkter – bl.a.
flettede kurve.ß

Vil du vide mere?
Danmark har modsat mange
andre lande ikke en forening
for økoturisme.
Søg information hos det svenske Naturens Bästa eller den
internationale forening for
økoturisme:
www.naturensbasta.com
www.ecotourism.org
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