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Af amanuensis, mag. art. Rolf Kuschel
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',,~len'sJgor,g A\i'Vs" den 11.'decem'ber 1969",

på Bellona!
le sin egen kultur uden indgriben fra
andre folkesla1g. FøI'st i begyndelsen

Kronikkens forfatter besøgte indtil 1955 Gustav Johann- af dette århundrede blev den inddra
sen-Skolen i Flensborg,' hvorefter han fik en' uddannelse get i m1ssionærernes interessesfære. I

1910 landsattes 3 missionærer fra
som kontorist i Flensborg. r 1958 tog han til' København "The South Seas Evangelical MissioIl"
for at tage studentereksamen, ,hvorefter han begyndte at på nabøøen Renhel!. 'Men deres for-

, studere psykologi, et studium, han den 4. september i år søg på ar'c introducere den kristne re~

afsluttede med magisterkonferens. Baggrund for rejsen Hglon blev umiddelbart afvist, idet de
til Bellona var ,en besvarelse af Københayns Universitets omgående blev dræbt af renneUe

serne.
prisspørgsmål i kultursoci01ogi i 1967, for hvilken Rolf

Først i 1938 vovede missionsselska-
Kus~hel fik deldelt universitetets guldmedalje. bet det ny fremstød på RennelI. Efter

I dengang havde fantasi nok til at fore- no,gle meget dmffi3ltiske dage, med

D ET VAR i sommeren 1958 på en stille sig, var, at j.eg. netop 10 år ~e- møder og fester af nærmest "hysteri
af de sæJs·o!mme da,ge, hvor solen pere igen skulle stå med kufferterne formet, præg" vedtog. rennel1eserne at

ikke rigtig har fået bugt meq de lavt- i hånden, på vej til et langt fjernere opgive den gamle æligion' til rordel
hængende skyer. S",mmen med min mål, til en line ø i Stillehawt, hvis for' den kristne. Kort tid efter tog,
mor stod jeg på "Haupbahnhof Flens- kultur indtil for ganske få år siden nogle' af de ,rennel<1es~re,der havde
bUl'g") og ventede på "Nordexpres-havde ~ær~t helt ukendt for menne·· været me'stak-tive i kampen for ind
sen". I hVler hånd havde jeg en gam- skene 1 den såkaldt civHiserede ver- 'føI'elsen af den kristne re~ig'i'on, tH
mel lwffert, af eftel1krigstidens pap- 'den. I septElmJber 1968 drog min kone BeUona for også der at. introducere
mache, rummende den del af den ma- U Il a P r æ t o r i u s og jeg ud på vor -den, ny lære. Mændene trængte,in·d.i
~eriel1e verden" jeg kunne kil'lde min. ekspedition til den polyhesrske ø Bel- det :flarHg,ste og mest betydningsfulde,
Hovedindhol'de>t var bøger, for jeg lona, hVOr vi hver især skuUe foreta- tabu-område på BeUona for at øde
haVlGie besluttet at drage ud i den sto- ge en række psykologiske undersø-lægge øens to stens'tøtter, som -indtil
r:e, ukendte verden, til Københan, for gelser. da var betragtet, som bo~tedet for de
at studere pSY'kologl, I et almindeI.igt atlas vil man næp- højeste himmelguder: Nguatupu'.a og
,. På grænsen mellem nutid og frem- pe kunne finde øen, der ligger i SaILo-·, Tepoutu'u~nga'ngi. Med et biLlede a!,
tid, på 's'!teHet mellem den sikre mIe mon-'øgruppen, nqrdøs,t for A,ustraUen; Jesus i hånden kæmpede de sig i,gen
~erden ved. de hjem1i!ge gryder, og en lill~ koral~atol"kun il,5 Imi'Ia'l}gnem den, tykke regnskov, der i adski'l
den stoæ, v,el1den med de ,u1):enate :f)a··, og 3 rom bred,,' D,et. er ~~1gyis den,sl.uge århundreder hav:de Hgge,t uberørt.
I'er, s'tod, vi tavse ved siden ~af hfpan-I ringe størrelse, der har betinget, at, af menneskehånd; , ," I
pn. Enh\'er t~knte ~it;· H;ad. ingen' den i 'ål'hundr,ede~ har;,Isun~et' udv:ik~. Ødelæggelsen af g\:!destøtterne,
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.aggressive adfærd over for børnene;

.Ret så almindeligt er det at se' for7
ældre knibe eiler slå deres kiynk~nde

spædbørn .for at få dem' til at holde
op med' deres lamenteren. Denne re...
aktion på' spædbørns klynken" eller
gråd kan også iagttages, når b<irMt
er sygt, har feber eller haT skåret sig
på spidse genstande.

børneopdragelsen, :d~ 'kunne' farldare
de stærke a g g r e s s'iy e f øl e l s e r
mellem -for.skel1ig~. '. slægtsslm-bsl·inier
på,'øen. Min opgave--'beS'todi M fore
tage en' undersøgelse a;f bellonesernes
ho1dninger, 'følielser og' adfærd i for
bindelse' lned, deres' .gamle t a b u f o ..
r-e's'tUUnger. ;)'" .-'

skabte stor' uro og angst blandt øens
befolkn~ng, der med bange anelser
imødeså de gamle guders hævn. Da
imidlertid intet unorma~t indtra,f i
den efterfølgende tid, ræsonnerede
man, at så måtte den kristri,e gud
være stæirkere end øens tidUgere gu
der, og annekterede den kristne.

Den store uro, der opstod ved in- . Det kan lyd.e sært,. a't der_på en så
'troduktionen af den ny lære, medfør- lille ø som Bellona, med kun godt 700 Hv,is større børn har slået s.ig 'l
te, a~ den britiske protektoratsrege- indbyggere, skulle .findes, aggresivitet forsøg på at idatre op ad kokospai:
ring erklærede øerne Bellona og Ren- mellem: fOl'skel~~ge.:'.:slaigtskabslinier. mernes slanke stammer, er. faldet un:
nell for lukkede O'luråder, d. v. s. at SpecfelLralder'de(iJs'k~ Cti-åd. med de der leg eller på anden måde komm~t

ingen· udefra kommende havde lov til idealiseredefor;est.ll~i#.ger,Vii som of- til skade og begynder. at give ud'try,'k
at slå sdJg, ned der, hverken for kor- test blar om l.ive'r.'på;~n;.,~tilleha:vsø,·for deiesfølelser ved gråd ~lIer'jam:;:;
tere ener længere perioder. hvor palmerne .sagte' s;vajel:' ved den ren, får de en ordentlig omgang kI,?

Bellonas ekstreme is'olation fra om- hVlide strandbred, og livor befolknin- af deres forældre. Børnene lærer"hur,'"
verdenen indtil begyndelsen af dette gen' formodes dagen lang at sIdde tigt, at veklager ikke fremkalder me4
århundr~e og den sene kristndng gør sammen under., de ,skyggeFulde pal- føle se hos forædrene.
den særdeles velegnet for videns'kabe- mel', fortællende historier, syngende, Disse reaktionsmåder over .for bør~
lige, specielt samfundsvidenskaibelige dansende etc. Denne romantiske fo-, nene kan umiddelbart ,forlede os' ,till
studier.. I de forgangne 10 år har en- resti!ling om s,å,~fundsliv,et på, Stille- at opleve· beHonesiske' førældre 'so~
kelte ,V1idenska,b.smænd specielt hav~øer beror ,i ucls:tVakt grad på be- ,grusomme, følels~sløse eller hårdlhjer
danske,-.da og.så fået tilladelse til at' retninger fra. de. t1~ljge opdagelsesr~j- tede. Men· man må gøre .sig 'klart, a,t
foretage studier på' Bellona. StJudier sende, der pa ,grun.q af cteres kortva- ·en vurdering af bellonesernes adfærd
af reldgionshisto'risk, kuitursociolo- rige ophold· på de r.qrskel1ig'e øer, kun '00 fra v,or lrulturs normsystem ikk~

gisk" geologisk og arkæologisk. art - fik et mangelfuldt-o indblik; t de på- b19t er util,ladelig, ~en enddog fejl
og her på 'det sidste a-ltså oglså-psyko- gC!:!~den.de kulturer~ sociale ,og, psy:ko·· ~gtig. 'For set i sammenhæng med
logis'ke., At de psylmlogJi'ske, ~ndersø- IOgjSlke iqrhold. , . ,l' den øvrige bellonesiske kultur 'er'det
gelser",6,t denne ,kultur, er ikke noget Aggressiviteten på. Bello!ta minder kl1;l!rt nødv,endi~t, at barnetallereC;le
-specielt. psykoioger.ne, har altid været i mange henseen~et om. agg'ressivite- på et-meget tidligt tidspunkt i sin uq.
sent på færde. ten i den såkaldte civ-lFsered,e·v.erden. vi'kling oplæres til at vær:e hårdf"r.

De undersøgelser, som min kone Forældre er a'ggressive, over for deres men ikke dumdristig; Mange :farerl~
og jeg skuille foretage på B~llona - børn, ægtfæller er..ag,gre~ive.over:for I'er på en, så snart man forlader de
og som' Københavns Universitet og hin,andenog ,slægts~a,bsH~ier i ,et 'di- \>elholdte boplad'ser og beg.iver sig uq.

.Statens almindellige 'Videnskabs.fond strikt på øen er a:ggressive ,oV'er andre i. de· ufr~ommeng,e L'egnskove' og~ ttl
støttede' økono~isk -, .var. af for-.. S11~gtskahslinier, ;bo~nde'.,i a~dre 'di- ,de håmålj"spil'l,se kqraIkiHppert '.det'
skellig _art. Ulla skulle .prøve på at str,ikter. Dog firi;q.e;;,~ '·der- forskelle iomg,iver øen.' ,. , _.~:

finde frem til nog1e .af. de forholq i ag-gres'sionens udtryk, specielt i den (Sluttes) . ,~

i-) KC$""1 ~J I;e.--.--f ; cA:.. t",,~::

v''~ '~'J€ .-..w..,
.,io dvJ ,'~bU, (t



"Flensborg Avis", den 12. december l 969.
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EN FOR I.;AV tærskel eller toleran
ce over fQr aggressiv adfærd eller

Smerte vil speoielt i den voksnes ver
den, hvor der kan opstå ·alvorlige fej
der og kampe' om, ej'endomsretten ..til
jørd, førettl alvodige:, tab o'g neder~

lag. Når rrian;'som Ulla og jeg'harop
levet det, ser, hvorledes to slægtskabs
linier - hver på ca. 10-15 personer
- kan stå over for hinanden, bevæb
net med tunge trækøller, macheter og
økser, og skrige de værste skældsord
til hinanden, rede til at gå i bush'en
(den tætte regnsjwv) for der at ud ...
kæmpe deres 'kampe om ejend.oms
retten til jord, så f6r~tår man bedre,
hvorfor det er nødvendigt at opdråge
hver ny ge~eration til at være hård-
før ~g rob~st'. '

f det hele taget kommer. bellone-.
sernes ag&~eSsi~e' adfærd mere' åbent
frem end i vor kultur, hvor ~ndestæng·,
te, skjulte aggressionsformer er det.
mere alminqelige. FOr, eksempel, ~an

ægtefæller, hvis de har været .op, at

. var ~eget ke<;le id de' mange stridig-
heder, 'kivsmål. og kontroverser på

·kiv·es, .finde på';i tage et af .de're§> øen og mente, det var noget specielt
egne børn ~ der intet ha~de"medæg- for deres kultur. Fo·rbåvselse og over
tefællernes" irtdbyi:des uoveren,sstem": raskeIse er næppe de rette ord til at
melse at gøre·...:.. for at slå løs på ,det, beskrive deres reaktion, da vi måtte
selvom barnet ro~igt sidder og leKer. fortælle dem, 'at' der også i andre lande
~ely'oplevedevi en dag såd~nne stær-. fandtes alvorlige stridigheder. Specielt
ke meningsudvekslinger'meliem ægte- gjorde vor:omtale af 2. verdenskrig et
fæller.cUmidd~lba~tefter' samlede in\':" dybt indtrYk på dem.
deren en tyk kæp op fra jorden, gik' Den almindelJige opfattelse, at der
hen til sin 8-årige søn, der stod et i enhver kultur og specielt i de så
stykke dedra, og slog ham i hovedet kaldt primitive kulturer findes en
med den. Resultatet blev, at vi måtte stærk form for etnocentrisme, d.v.s. at
have fat i vor medioinkasse qg rense map går ud fra" at ens egen kultu,r og
drengens blødende sår.. Umidd:~lbart de~ normer er SJ,lmengyldige og m.est
.ser det .dramatisk og voldsomt ud, og rigtige, Iøder sig ud fra vort kendskab
det kan have' en chokerende virkning til. den bellonesiske kultur ikke be
på os, men man forbavses alligevel, k.ræfte.
når man kort tid' efter ser barnet .og Mine egne undersøgelser gik som
lT\o,peren i til~yneladendE; harmo?isk nævnt ud på at studere bellonesernes
s~mvær. . . gamle tabuer, d.v.s. fra perioden før

Nu, er det ikke sådan, at d.en slags kristningen i 1938, og blev lagt an på
aggressiy .adfærd, er en almindelig, at belyse de psykologiske aspekter ved
dagLigdags begivenhed. Tvæ.timod, -tabuerne. Jeg forsøgte ,med andre' ord
beUQneserne er til daglig meget varme ;at nii frem til en fo)."ståelse .af de iud
og livsglade. met).nesker, og det e. først fødtes egne oplevelser, forestillinger
ved ;en nøjer~ iagttag~li'ie, man. kan og adfærd i fOl'bindelse med deres
kOnStatere,_ at der også findes aggr,es. oyerholdelse respektive overtrædelse
Siv adfærd. på ,øen. 'Bell0Iteserne. selv af tabuerne.



I Lige siden kaptaj!). James Sook i af latter, da vi el{dag'k\llmtil at tale interessant' problem v'iste sig i forbin~..v
sin rejseberetning,,,A Voyage to the om sexuelle tabue1:< ,!?pecielt:N~kte ta~ delse med del'es oplElVelse, af frygt ved
Pacafic Ocean" (1784) introducerede buer i fo,rbin~eiie, Ute:d"kvindens 'men~ kontakten "med forske~Uge tabuer.
begrebet tabu i yor kulturkreds, har struation stor'morskab. ,Pa: jeg spurg- p.asserede'm~m't ek§1. et tabu~områl,ie.

det været brugt ret' flittigt, ikke blot te ham, Om samiej~"wed,.en,~eI1stru-, kunne ,man engang· ir~eliem voere så
i daglig taie, men også i den 'viden- erende kvinde' hayde været tabu, hvil- r~d~elsl~g~n, at man" ~i~, gåsehud,
skabelige litteratur. Men til t,rods for ket nogle sporadi;ke':bemært~ning~" hvorimod 'samme,persol(v~d pas'sage
begil'ebets næsten 200_årige eksistens i jeg havde optaJ:te~"i'aridre sgrrimen~afsamme ,område få 'tImer senere kun
de indogermanske sprog og på trods hænge, kunne tyde-,!?å; ,b:tødhan ud L oplevedeengans~e.svag_ i!\ngtfornem~

I
af' bl. a. psykologernes hyppige brug en så langval'ig latter; at det ikke var N)else. HvUke forhold. der .gjo\t'de, at
af ordet som forklarende udtryk for muligt at fortsætte .samtalen den <lag. en og Samme person en@pg imellem
fænomener,de ellers vanskeligt kunne Næste dag, mens jeg sad og. arbejdede nærJ;l1est var besat af ftYigt..;og i andre
forklaI'@ eller beskrive, så foreligger i den hytte, som ya~' stillet til -vor rå- situationer ikke, kunne ,q~lloneserne
d@I' endnu ingen analyse af d@tte be- digp,ed af en, ~~ ~geris, familier, kom dog ikke. gø.re rede:. for., Variationen j,

,g~ebs psykologiske indhold. ' Paul Sa'engeika op tH mig.Jian satte @radenaf deres opleve-l~e!-,,:a:ffrygt af-
I mine interviews med beUoneser- sig på gulvet, SOJ;l1 MIl, ,plejede, kigge- ~pejlede sig imiqlertidtydeTigt i deres

ne om de-res tabuforestillinger blev de på mig ogbr,ød.igen ud i .latter. På ~dfærd. Var man meget ba-p,ge, sendte
jeg mødt med utrolig tålmodighed, n:år 'mit spørgsmål om, hvorfor' han lo" for-o man lange bønner til sine fodædre
jeg sUllede mine - 1 deres øjne ofte talte han mig, at'hari~ftenen i f.5r.., om beskyttelse, hvorimOd' en enkelt,
ret tåbelige - spørgsmål. De mere al- vejen på vej l1j~m t.j,l s~n egen bo- kort bøn va,r nok, de'rsQrr..t ens an~st .
mindelige t~buer, f. eks. knyttet til pLads hqvde leet .uafbrudt ad mit kun var af ringe omfang.
særlige områder eller til templerne, spørgsmål. Da hWl.,Y:;r kommet til sin Det er endnu for tidLigt at vurdere
gav ingen særlige vanskeligheder. Men eg;en. lan<;lsby',hav~fj ,hap. .fortalt de, det viqens!mbelige tldbytte"af vort be
ligeså sna'rt vi kom ind på tabuer, der åpdre indvåneJ;e ,af Jand~b:yen .om mit søg. Vi ska,l derned -igen" glæqe,r QS

ligesom havde mere privat præg, wste' spørgsmål, cigs~hav,de man leet ad de-rtil.At leve på en fulElstændig iso
det sig ofte vanskeligt at trænge nær- det hele aftene~. Der, gik .nogen .tid. lerE;t 'ø i 3 måneder uden nogen kon
mere ind i dem. m~d daglige besø~. ,~f JPin gode. ven takt, m,ed omverdenen .er en berigelJ,de

Dette forhold kan måske bedst il- P,aul Sa'engejk<\, f!"l" han fo,rtalte ,mig, oPleyelse. Den stiller, store krav til en
lust'reres ved følgende hændelse: En at d~tikke, ya~ ti;l9u, men at det ikke SOIT:\, menneske ·både fy,sisk og psykisk
ilf mine hovedinformanter, Paul Sa'en- var noget, m,!n,.gjQrcle,-, og hvis. man ~ og helt ufarligt er det heller ij.{ke,
geika:, en meget intelligent m.,.nd i endelig ,gjorde det"så:far;~altemandet Je~kan ikke li;llj€ V~l'e med at t~nk.~

halvfjerdserne, til hvem jeg.havde op~ ik~e" til p.ogen. .<'_ ,på: <;let· ordsprog,,;cjer ~ed korsstip,g
nået et meget fortroligt og varmtfol.'- . 'At,give en nærniere .r~deg\'lr!ll.~e f~'r V'\\·J; .sye.t p,å :et ,pyntehf\ndklæd~ i mit
hold. og som beredvilligt stillede sin bellonesernes :-lloldn~ng,er over for 96:-. lSarndomshjem:,,,Hvo intet vover, intet
næsten uudtømmelige viden til min res forskemgqrtede tab4e,r .vil kræv,e ,yinder", " . > _.

rå.dig1;l.ed, blev næstep, ude af s'ig selv fot ine~en plads~ men et psyk;ologisl, . RqL_F :KUSCHEL<.
'O ,. , ';. .... - • •


