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l.g~ :olden bellon~rn~ for

24llenerell'on~r ~Id~n olnkom III øen Bellona I del
vnlll"e SilIleholv, holr de beknget hinanden. Molnge drolb~holndling~r helr udvlkI~I ~.g III fejd~r, h\lOraf nogle )frækker ~Ig
O\I~r 2-300 ~r. p~ bdt'Srund af en ~y~te
mdMk Indwmllng af de mundllige Irad,llOn~r om dr.ab, hævndrab og modhævn)(!rdb, der har fundel ~ted pJ øen,
forela,,~ el forwg pc\ al elfdække, hvad
der I.bk ynder III og v~llgeholderdra~
holndlingerne bl.andl øens .... O Indbyg"ere. Dette .arbejde falder ,IO dele: førsle
del er en analyse af de ind~mlede
mundllige berelOlnøer, anden del er en
~ng.vel~ .af berelnln~rne pJ onlllnal·
~ro~1 Ibellonemk, der er en polyne~l* d'dleklJ og i en engel~k OIIer~lIel~.

Bel/ond Isldnd
Omireni pJ del Ild~unkl, hvor Københivn blev grundligl, eller nærmere belelnet for 24 aenerilion~r .,den, inkom
Olte .-ejlepar i to ~noer lil den if~ldesllj'

_ Bellona , det veslllge Slillehav.
Dee er en lille, h.-evel koral atol pc\ 17
km1 . I '-bet af de efterfølgende ~rhun·
dreder m.angfoldi88Jorde de første Ind·
vandrere ~~ "'ledes al de j 1938, h\lOrlra
den første naj.agllge folketælling foreligIler, udjUOlde 440 menn~ker. 1938 var
~nde

,

og~c\ ~kæbnec\ret for

de Indf"dte, thi pc\
ankom m,~slonærer III
øen. De ""mie, lokale guder og den trJdll,onelle kultur g,k grcldvl~ i oJ)I,,~nlng.
Et !lelvforsynende sten.alder~dmfu nd
blev tvungel over I en angstfyldt nutid.
Bellonesern~ eneste .forseel~e. var, at
de kdldte deres guder ved andre navne,
end ml~~,onærerne havde for vane al benævne dere~. Pc\ grund af 2. Verdenskng,
hvor ml~~lonærerne flygtede Iii det mere
~,kre Au~trallen, gik der dog næ~len 20
år, Inden konlilkten med den vester/elnd~ke verden begyndle at sælle ~Ig ~ynli8e
det

lId~punkt

ipor.

IndSdmling af beretninger
11968pc\begyndte jegmlne~ludlerafdet
bellone~,~ke lokal~mfund (Kuschel,
1975). Det v.~te ~.g hurtlgl, at 0ens befolkning under hele deres ophold pJ øen
har hllget i Inlerne ~Indlgheder, hvoraf
mange endle j drab. Mange af de gamle
m.-end og kVinder, der havde spillet en
akllv rolle i den tradillOnelle kullur,
kendte endnu øens mundtlige Irad.lloner. Efter først al have lært iproget påbegyndte jeg en ~y~temall~k ind~mling
af ~mlllge mundllige lradillOner, der
vedrørte drab. De æld51e af di~se berel'
ninger &Ir lilbaøe lil de før~le bebot!re p.\
8ellona. De ~ldSle drabsh.Jndhnger fore·
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kom

umldd~lbart

f0r miSSionærerne)

ankomSl.lalterd~rbl~ellndsamletI50

b~r~lnlnller. Disse er ordret blevet n~d·
skrevet pa b~lIoneslsk Oll oversat III ~n·
gelsk. Beretningerne fylder 527 ma·
sklnskrevne sider Oll vedr0rer mere end
700 navngivne per~oner, hvorfor det Ind Imellem - h.1r været n",dv~ndløt dt
foretaøe intensive geneellogl~ke ~tudl~r. I
el samfund, der Ikke har noøen overord·
net pohtl~k central dutolltet, køn sociale
fænomener kun forstas ud frd d~ Indvlk·
lede ~Iægtsmæsslg~ relationer, der sam·
m~nknyller og dd~klller befolkningen I
forskellige malllllrupper.

foreløbig analyse
En foreløbig anollyse Viser, at det, der III·
til drabshandhnger, ofte er triVI'
elle IIng - trivielt ogsa set ud fra bellone·
sernes egne værdInormer. Interessen
samlede Slg derfor hurtigt om, hVilke so·
clale og molgtpolltlske forhold, der er
medvirkende til at vedligeholde drab
som løsning af sociale konflikter. Her VI'
ser del Sig, at en SOCial organrScltlon, der
er kørakteriseret ved fravær af en centril
lederskikkelse med formelle magtbefø·
jelser, og hvor enhver jordejende mand
er total autonom med hensyn III alle beo
slutninger, fremmer vold. Thi det er den
made, hvorp", moln køn kommunikere til
andre, at man vII forsvare sine retllghe·
der. Men vold - og dermed drab - kan
kun ekSistere I et samlund, hvor der fin'
~kynder

des en .kulturel ethos., der Ikke blot ac·
cepterer, men 0llsa und~r~"'ller disse
holndllnger. En sadoln ethos findes ud·
bredtl den belloneslske befolknInIl, Idel
dreng~. allerede fra de er ganske sma, fa r
dl Vide, hVdd og hvem de skal hævne, n~r
de bliver voksne. Et væs~ntllgl billede,
d~r toner frem I andlys~n, t!r, al f1~re dfde
hldlldlg~ teorier om, al ~oCldle InstltullO'
ner som ægte~køb oø g",vl!udv~ksllng r~·
ducerer f,endI1l8h~er, er en sandhed
med modifikationer. Thi d~1 er ~dmlldlg
n"'Jdlllig de Solmme soclal~ institutioner,
der ~kdber de allldnc~r, som ~r nlltdven·
dige for dl kunne ddnne en dngrebs·
styrke. Allnallske Oll olfflndle relalloner
køn s.aledes skibe produklive relationer
(co-operatIon I subslans sammenhæn·
ge), men de køn ogsA skolbe destruklIve
mdgtgrupper.
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