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Jungelgull
Av Thor Sørlie. Foto Kari Kalstad Sørlie
Vi kom l den lille byen Misahuali, ved Rio
Pusonos bredder et stykke mot øst i Ecuador. Apeka ene lagde et svare leven der
de tagg e er mat fra turistene.
På veien hit besøkte vi ei gro e utenfor
Tena, hvor indianerhøvdingen Jumandy
på 1580-tallet gjemte seg for conquistadorene , som han kjempet imot. Med guide
kunne vi gå mange hundre meter innover
i gro esystemet, der flo e dryppsteier og
et spennende dyreliv ventet på oss. På veien stoppet guiden ved en djevlelignende
formasjon og her malte han oss i ansiktene
med ei rød leire. Aller innerst kom vi l en
kulp, som vi badet i og fikk vasket av oss en
del av leira, før det var på de å gå lbake
l de andre.

Guiden vår lyser innover i Jumandy-gro a.

Så gikk turen videre inn i regnskogen på
små, sølete veier. Vi skulle l stedet som
skulle være vårt hjem på denne tredagersturen i Ecuadors jungel: Suchipakari Lodge.

Eduardo graver frem elvegrus.

Blant fantas ske blomster, sommerfugler,
gi pilfrosker og fo ur i regnskogen, koste
vi oss stort på de e stedet. Tidlig hadde
jeg få høre at det var gull i elva og at lokalbefolkningen o e vasket gull.

grusen fra elvebredden, som han la i trepanna. Med kjente bevegelser vasket han
panna tom og i bunnet lyste gullet opp.
Jeg hadde ikke i mine villeste fantasier
fores lt meg at det kunne gjøres så enkelt,
for u ra mine dligere erfaringer var det
langt vanskeligere å komme l den gullholdige sanda.
Så var det vår tur og historien gjentok seg;
noen håndfuller med sand ga gull hver
gang. Selvsagt ikke mye, men i alle fall mer
enn det Tankavaara og Mother Lode hadde
gi meg.
Spennende gullvasking i jungelen.

På tur innover må e vi forbi en flo stalak

.

Godt synlig gull i vaskepanna!

Siste dag ble det også vår tur. Eduardo, vår
guide fra Quichua-stammen, tok oss med
ned l elvebredden. Først rensket han
unna li grov stein og gravde så fram li av

Senere har jeg både lest og se filmer som
viser disse flåtene som gullgraverne på elvene i Sør-Amerika bruker, men som det
all d er; kampen for gullet er hard, og det
er få som blir rike.

