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En kunstners  geng ive l se a f  'hobbi terne'  f ra  F lores .

a f N I L S  B U B A N D T

V I L D M A N D E N
OG DEN LEVENDE FORTID I  INDONESIEN

Et af de mange mærkelige væsner i junglen på Halmahera, en ø i det østlige Indonesien, går under navnet 
biri-biri eller yawas.  En yawas er et højt, behåret væsen, som hverken kender til brugen af ild eller sprog.
Men yawas er faktisk mennesker. De er portugisere, som for mange århundreder siden forsvandt ind i junglen.
Her glemte de efterhånden deres menneskelige herkomst og degenererede til dyr, som ikke bare er særdeles
sky, men også eventyrligt farlige. For folk på Halmahera lever en kolonial fortid videre i den monstrøse yawas.
Vildmanden med den portugisiske herkomst er kropsliggørelsen af en 350 år gammel global historie og et 
fingerpeg i retning af en mytisk virkelighed, som arkæologer og antropologer først lige er begyndt at opdage.

men og døde.  Selv hvis Gura havde
haft et formål med at tage den dø-
de yawas tilbage til landsbyen, ville
det have været umuligt, for denne
yawas var som sine artsfæller meget
større end folk i Buli, og Gura ville
aldrig have haft kræfter til at slæbe
den store krop de mange dagsrejser
ud af skoven.

Kæmper og hobbitter  
Indonesiske landsbyer er fulde af

historier som denne, der handler
om mærkelige væsener dybt i sko-
ven, som hverken er helt menne-
sker eller helt dyr.  Disse monstrøse
skabninger fylder myter og sætter
rammerne for folks engagement
med deres omgivelser.  I lang tid var
det god tone blandt antropologer

art var denne yawas helt nøgen, og
hans lyse ham var helt forskellig fra
Gura's brune hud.  Yawas'en stod
helt stille i floden med vandet til
hoften og stirrede stift ned vandet.  I
sin højre hånd havde han en stor
sten, som han holdt løftet over ho-
vedet.  Pludseligt kastede han ste-
nen ned i vandet med stor kraft og
forsvandt derefter selv ned under
overfladen.  Da han dukkede op
igen, havde han en stor fisk i hånd-
en, som han med det samme be-
gyndte at fortære rå.  Gura, som
stadigt sad uopdaget i skovbrynet,
ventede til det helt rette øjeblik og
kastede så sit spyd mod yawas'en,
der endnu var optaget af at spise sin
fisk.  Spyddet ramte det behårede
væsen i brystet, og han sank sam-

Skelet-resterne fra hulerne på Flo-
res stammede nemlig fra en gruppe
menneskelignende væsner, senere
opkaldt Homo floresiensis, en un-
derart af Homo erectus, der levede
så sent som for 13.000 år siden, på
et tidspunkt hvor der allerede boe-
de mennesker på de indonesiske
øer.  Dette betød, at i en fortid,
som på én gang er fjern og alligevel
mere nær, end myter normalt tillad-
er, levede Homo sapiens side om
side med en anden menneskeart:
Små behårede væsner på op til 90
centimeter, som gemte sig i skove-
ne, og som muligvis havde god
grund til at frygte deres større 
artsfæller.

På Halmahera, som ligger nogle få
hundrede kilometer nord for Flores,
betød fundet af Homo floresiensis
ikke det samme erkendelsesmæssi-
ge skred, som det gjorde i det vi-
denskabelige miljø i Vesten.  For på
Halmahera ved man, at der findes
mange underlige væsener i skovene
omkring landsbyerne, og man har i
mange århundreder fortalt historier
om disse væsener.  Disse historier
opfattes ikke som fabler om
eventyrvæsener.  De er mere en
slags mundtlige guidebøger, som in-
deholder en række fornuftige råd og
tommelfingerregler for, hvordan
man omgås disse væsner, når man
møder dem i skoven.  Guras møde
med en yawas i 1930'erne er en
sådan arketypisk historie, for den gi-
ver nogle fornuftige anvisninger for,
hvordan man bedst håndterer en
yawas, hvis man møder én i junglen.
Og det bedste, man i Buli kan gøre
med en yawas, hvis man møder en i 
skoven, er enten at stikke af eller at
slå den ihjel.   

bit-agtige væsner på øen Flores  rys-
tede denne komfortable grænse
mellem de indfødtes 'tankespind' og
videnskabeligt påviselige væsener.

at opfatte disse beretninger som
mytiske fabler uden relation til vir-
keligheden.  Men opdagelsen i 2003
af skelet-resterne af nogle små hob-

Da Gura mødte et monster
Gura Loji var nok den person i

Buli, en lille landsby på østkysten af
Halmahera, der er kommet tættest
på en yawas.  Laskap, hans sviger-
søn, husker stadig den historie, som
Gura plejede at fortælle om sit mø-
de med en yawas.  Det var tilbage i
1930'erne, og Gura var endnu en
ung mand.  Som alle andre mænd
dengang skaffede han føden til sig
selv og sin familie ved at fiske og ja-
ge. Gura var en dygtig jæger, der tit
tog på jagtture med sit spyd og sine
hunde langt ind i junglen.  Engang,
hvor Gura havde fulgt en flod i flere
dage på jagt efter vildsvin, fik han
pludselig øje på en yawas.  Vildman-
den havde langt, pjusket hår og lan-
ge fingernegle.  Som alle andre af sin
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ligeså hurtigt som en hjort, og de
kan knække selv tykke træstammer
med et enkelt stenkast.  Men om-
vendt er det stadigt tydeligt, at
denne vildmand er vesterlænding:
huden og håret på en yawas er ly-
se, og hans øjne er strålende blå.
Og alle yawas har gennem alle åre-
ne bevaret den skamfølelse, der
oprindeligt drev dem ind i junglen,
og som fortsat gør dem sky over
for mennesker.  Denne skam er
med årene kammet over i fjendtlig-
hed, og den udtrykker yawas så

klart, at den er til at forstå uden
brug af sprog.  Møder man en
yawas, vil han pege først mod solen
og dernæst mod jorden. Meningen
er klar: 'på denne dag kommer du i
jorden'.  

Yawas er en fjendtlig kæmpe, en
vildmand med primitive og aggres-
sive hensigter.  Måske er det ikke
tilfældigt, at ingen i Buli kan huske
nogensinde at have set en kvindelig
yawas.  De fleste er enige om, at
der ingen kvindelige yawas findes.
Nogle i Buli mente, at det var grun-
den til, at man ikke havde set så
mange yawas på det seneste.  En
anden grund var måske, at tiden
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yawas, for han var en traditionens
mand, og yawas er i traditionel for-
stand en afskyelighed. Laskaps gen-
fortælling af Guras snigdrab på
yawasen er derfor helt tømt for
skyldfølelse eller en indestængt
selvkritik, for al fornuft og erfaring
tilsiger én, at yawas kun er ude på
ballade.  Det gælder i øvrigt stort
set alle væsner i skoven.  Det gæl-
der moro, en slags mennesker, der
kan gøre sig usynlige; det gælder

gua, en slags kannibalistiske
hekse; det gælder tugutil, en

gruppe 'primitive', der le-
ver dybt inde i skoven; det
gælder putianak, en kvinde-
lig ånd, der forsøger at stjæ-

le de ufødte børn fra gravide
kvinder ved at hive barnet ud gen-
nem ryggen; og det gælder mangsi,
en smuk mandlig ånd, som forfører
landsbyens kvinder.  Men det gæl-
der især yawas, og det af helt kon-
krete, historiske årsager.

Den beskæmmede
koloniherre

Yawas er oprindeligt portugisere,
og de var med blandt de første eu-
ropæere, der kom til denne del af
Indonesien i begyndelsen af 1500-
tallet på jagt efter krydderier.  Por-
tugiserne handlede nelliker og mu-
skat med de lokale sultandømmer i
godt hundrede år, indtil de blev
besejret af det militært overlegne
hollandsk østindiske handelskom-
pagni, VOC.  Portugiserne måtte
fortrække, mens hollænderne over-
tog kontrollen med det område,
der i Europa gik under navnet
'Krydderiøerne', og hvorfra de op-
byggede en koloni, som først op-
nåede selvstændighed som staten
Indonesien i 1950.

Mens historikere fortæller, at det
var en stærkere økonomisk bag-
grund og teknologisk bedre skibe,

foran den lille kirke, hvor den for-
skræmte missionær fra Ambon for-
søgte at gennemføre sin gudstjene-
ste.  Guras modstand varede i
mange årtier, og han var blandt de
sidste folk i Buli, der blev døbt i
1972.  Man kan ikke sige, at Guras
omvendelse var helhjertet, for da
han døde efter at være blevet
overfaldet og spist af en heks tre år
senere, havde han forinden givet
sin familie strenge instrukser om, at
han ville begraves på traditionel
snarere end kristen vis.   

Gura ville aldrig stikke af fra en

Den sidste hedning
Gura kunne aldrig finde på at

stikke af, for han var en særlig
mand.  Han var en stor kriger, der
ofte havde bevist sit værd imod de
tobelo-talende folk, der var arve-
fjender for folk i Buli.  Han var også
oku, rituel leder, en post han havde
arvet efter sin far, og han var i
1930'erne en af de argeste mod-
standere af de kristne missionærer,
der netop var begyndt at omvende
folk i Buli til protestantismen.  Gura
brugte derfor sine søndage med at
slå på tromme og danse krigsdans

bare var løbet fra yawas.  Alle vid-
ste godt nok, at yawas kunne blive
gamle, for de havde levet siden ko-
lonitiden i et forknyt mandefælles-
skab, som havde fornægtet alt det,
der karakteriserer mennesker.
Men måske var tiden for yawas ved
at være forbi.  Laskap var sikker på,
at yawas ikke hørte til i en tid med
elektricitet, mineselskaber, tv og sa-
tellitmodtagere.  Måske var det
passende, at det var gamle Gura,
den sidste 'hedning', der havde
dræbt det, der måske også var den

sidste yawas?

Meningen med
monstre

Yawas er en dyrelig-
nende vesterlænding; en
beskæmmet portugiser,
som blev sky, da han lod
sig narre til at opgive sit
koloniale herredømme
over Krydderiøerne.  I sin
groteske modsætnings-
fyldthed er yawas fuld af
monstrøs betydning.  An-
tropologen David Gilmo-
re har beskrevet, hvordan
monstre altid udtrykker
kulturelle konflikter.  Langt

fra at være fremmed og uforståelig
kombinerer det monstrøse vores
værste mareridt med vores dybe-
ste fantasier.  Monstre er på den
måde udtryk for vores inderste
selv, og deres monstrøsitet er især
et resultat af, at de er 'blandings-
produkter'.  Monstre blander ting
sammen på uventede måder og
bliver derved på én gang skrækind-
jagende og guddommelige.  

Den britiske antropolog, Victor
Turner, har i en række arbejder
analyseret overgangsritualerne hos
ndembu, et folk i Zambia.  I forbin-
delse med disse ritualer, hvor børn
og unge indvies til ældre aldersklas-

der skaffede hollænderne sejren
over portugiserne i 1601, så fortæl-
ler folk på Halmahera en anden hi-
storie. Man siger, at hollænderne
udfordrede portugiserne til en kap-
pedyst: Den, der først kunne bygge
en fuldt færdig fæstning, ville vinde
overherredømmet over Halmahe-
ra.  Portugiserne, der var talmæssigt
overlegne, gik fulde af selvtillid med
på betingelserne, og begge parter
begyndte på borgbyggeriet en tidlig
morgen.  De byggede hele dagen
og fortsatte efter, at natten faldt på.
Men i ly af mørket fandt
hollænderne på et kneb;
de spændte store hvide
lagner op mellem de
ufærdige tårne.  Da so-
len stod op, og portugi-
serne kiggede mod hol-
lændernes borg i hori-
sonten, så de noget, der
lignede en funklende og
færdig fæstning.  Portu-
giserne, der havde
været så sejrssikre, kun-
ne ikke holde tabet ud.
Uden at opdage at de
var blevet snydt, beslut-
tede de sig for, af va-
nære og skam, at drage
ud i junglen, hvor de forsvandt.
Som århundrederne gik, mistede
portugiserne de fleste af deres
menneskelige træk.  De smed de-
res tøj og begyndte at gå nøgne
rundt.  Deres hår voksede sammen
i en lang filtret masse.  De glemte
at lave ild og begyndte at fortære
det bytte, som de nedlagde med
sten, råt.  De mistede deres sprog
og kommunikerede kun med grynt
og fagter.  De begyndte med andre
ord at blive en slags dyr, og efter-
hånden udviklede de samme styrke
og adræthed som vilde dyr.  En
yawas kan for eksempel løbe direk-
te op ad de stejle bjergskråninger

Hollandsk kort fra 1700-tallet.  I højre øverste hjørne er
en grundplan over deres fæstning i området.

En ånd fra skoven.  Ligesom yawas-vildmanden er denne skovånd behåret 
og har lange fingernegle.  Tegning af Fanda Kapita, 9 år.
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overtog fra vesterlændingene.  På
den baggrund er det kun rimeligt,
at der skulle en hedning som Gura
til for at slå en yawas ihjel.  Til
gengæld skal der en vesterlænding
til at forstå en yawas.

Monstret, antropologen og
den spanske rejsende

Jeg hørte selv første gang om
yawas, da jeg sad i kontoret hos
den lokale guvernør for Halmahera
for at få et stempel i min forsk-

ningstilladelse.  'Nå, så du
vil til Buli', sagde guver-
nøren. 'Jamen, så skal du da
finde ud af hvem biri-biri
er', sagde han.  Biri-biri er
det regionale ord for den
vildmand, der i Buli kaldes
yawas, og blandt embeds-
mænd, som sjældent sætter
fod i og dybest set foragter
de støvede landsbyer hvor-
fra de selv stammer, er alt,
hvad der har med skoven
og landsbyer at gøre, noget
primitivt noget, som vi skal
forsøge at forstå inden det
forsvinder.  For guvernøren
var en biri-biri en primitiv
figur - på én gang fremme-
de og en af øens oprindeli-
ge indbyggere. I den lokale

statistik fra 1987 blev 2400 af den
nomadiske befolkning i området
således klassificeret som "biri-biri".
Enten havde provinsens embeds-
mænd mere viden om vildmænde-
ne i Halmaheras skove end samtli-
ge de lokale, eller også - hvilket er
mere sandsynligt - var dette et
godt billede på, hvor tæt forbundet
fantasi og statistik er i Indonesien.
Guvernøren fortsatte: 

'din forskningstilladelse er den
tredje jeg har underskrevet, og ingen
af de to forrige antropologer har un-
dersøgt biri-biri.  Jeg sagde til de an-

med at passe ind i en ny postkolo-
nial virkelighed med national selv-
stændighed, tigerøkonomi og
asiatiske værdier.  Som modpol til
den vestlige modernitet står den
lokale primitive, den lændeklædte
hedning, som lever af jagt og fiske-
ri, og som stædigt nægter at 
anerkende den nye verdens 
vidunderligheder.  

Det er dette verdensbillede,
som yawas'en taler direkte til.
Yawas'en er på én gang vester-

lænding, et billede på den lyse mo-
dernitet, og den primitive, den
fjendtlige skovbeboer, som fornæg-
ter denne modernitet.  Ja, yawas
fornægter ikke bare moderniteten
som den konventionelle primitive.
Yawas har taget skridtet helt ud:
vildmanden fornægter sin egen
menneskelighed.  Narret af de hol-
lændere, som i 350 år var de kolo-
niale herskere i Buli og i Indonesi-
en, er yawas blevet den ultimative
primitive på Halmahera - et gro-
tesk vrangbillede på den forestilling
om primitivitet, som folk i Buli

ser, forskrækker de rituelle ledere
dem med groteske figurer med
store munde og aparte øjne, som
på én gang er dyr og mennesker.
Disse figurer, som Turner kalder
sacra, er de mest hellige objekter i
ndembu-samfundet, og deres helli-
ge kraft kommer netop fra deres
hybriditet, fra det faktum, at de er
groteske blandingsprodukter.   Man
kunne måske sige, at yawas er en
slags levende sacra i Buli.  De kom-
binerer på en grotesk måde noget,
som normalt holdes
klart adskilt, og der-
ved bliver de en eks-
plicit og levende kom-
mentarer på, hvad det
vil sige at være men-
neske i Buli.  Det, som
blandes sammen i
yawas-skikkelsen, er
'vesterlændingen' og
'den primitive', to fi-
gurer som indtager
hver sin position i det
verdensbillede, som
Buli har overtaget fra
mange hundrede års
kolonisering, men
som de også har gjort
til deres eget. 

Det gode ved
Vesten

Vesterlændinge er moderne; de
er oplyste og kloge; de er smukke
med deres lyse hud og lange næ-
ser.  De er rige, og de behøver ik-
ke arbejde.  For folk i Buli er Ves-
ten et ikon for alt det, som de selv
ikke er, og et ideal, som de på
mange måder tilstræber.  Denne
forståelse af Vesten er et klassisk,
kulturimperialistisk aftryk, et vrang-
billede som mange i den såkaldt
'Tredje Verden' har overtaget fra
koloniherrernes selvrepræsentati-
on, og som folk fortsat kæmper

repræsenterer et tilstræbelsesvær-
digt ideal om modernitet, så er
vesterlændinge for folk i Buli en
samling mærkelige væsner, der er
mindst ligeså groteske som de
væsner, der lever i skovene.  Måske
passer yawas ikke til en moderne
verden, således som Laskap hæv-
dede.  Eller også passer den netop
ekstremt godt.  Måske er yawas et
forvrænget billede, et slags sacra,
på det groteske liv i en moderne
verden, hvor Vesten på én gang er
hellig og mærkelig?

Hvis der findes hobbitter på Flo-
res, så findes der måske også nøg-
ne portugisiske vildmænd på Hal-
mahera.  Det mest interessante
ved fundet af Homo erectus ske-
letter på Flores er ikke arkæologisk,
men antropologisk.  I lyset af Ho-
mo floresiensis skal vi nemlig nu
lære at tage indonesiske myter om
vildmænd, monstre og dværge 
mere alvorligt.  Fundet på Flores
åbner for lige præcis den analytiske
sammensmeltning mellem nutidens
virkelighed og fortidens relevans,
mellem myte og historie, som
yawas'en altid har stået for i Buli. 

Videre læsning:
David Gilmore. 2003. Monsters. Evil
Beings, and All Manner of Imaginary
Terror. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press.
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ske status nåede på mange måder
samme niveau som yawas'en selv.
Den spanske rejsende gik fra lands-
by til landsby langs stranden.  Han
havde angiveligt kun ét sæt tøj, og
han vaskede sig aldrig.  Han spiste
tilsyneladende aldrig, for han havde
nogle piller, der tog al sult.  Han
havde en mærkelig modvilje mod
kød og flyttede forsigtigt myrer
væk, før han satte sin fod på jor-
den.  Han bar også nogle særlige
briller, der tilsyneladende kunne se
direkte igennem folks tøj og måske
også se, hvad folk tænkte.  Og en-
delig var han på jagt efter skovens
mærkelige væsener.  Han var speci-
elt interesseret i yawas, og nogle
folk i Buli sagde, at han endda kun-
ne forstå deres grynt.  Ingen ved
om den spanske rejsende nogen-
sinde fandt sine yawas, for han for-
svandt langs stranden ligeså pludse-
ligt, som han var kommet.  Nogen
sagde, han var blevet fanget og spist
af indfødte i Irian Jaya, men ingen
var helt sikre, for han var på mange
måder en mærkelig mand.

Det mærkelige Vesten og de
virkelige monstre

Der er måske en verden til for-
skel mellem en yawas og en spansk
backpacker, mellem en mytisk vild-
mand og en moderne hippie på
jagt efter oplevelser.  Og måske ik-
ke.  For mig er historierne om de
to sydeuropæere meget ens, og
det er med årene blevet klart for
mig, at for folk i Buli er forskellen
mellem de to til at overse.  Ligeså
meget som yawas artikulerer en
grotesk sammenblanding af Vesten
og det primitive, så er yawas for
folk i Buli også et billede på det
groteske i vesterlændinge selv,
hvad enten de er koloniherrer,
backpackere eller antropologer.  I
samme omfang som Vesten 

dre, at de burde undersøge dette.  Bi-
ri-biri er jo de oprindelige folk på Hal-
mahera.  Vidste du, at de stammer
fra portugiserne?  Jeg ved det, for der
kom en biri-biri ud af skoven i
1970'erne, og han forvildede sig ind i
byen.  Han lignede dig en del, men
han var højere og havde langt hår.
Han blev et par dage, og så for-
svandt han tilbage i skoven.  I skove-
ne nær Buli er der stadigt mange.'  

Bahar Andili hed guvernøren, og
han døde under mystiske omstæn-
digheder i 2001.  Men i begyndel-
sen af 1990'erne havde han en am-
bitiøs politisk drøm.  Han ville gen-
etablere Halmaheras historiske vig-
tighed.  Området skulle igen blive
genstand for Vestens bevågenhed,
ligesom dengang de vestlige han-
delsselskaber kappedes om adgan-
gen til Krydderiøerne.  Tømmer,
mineraler og fiskerettigheder skulle
erstatte krydderierne, men ideen
var, at denne isolerede del af Indo-
nesien skulle generobre sin globale
vigtighed.  Jeg og de andre antro-
pologer skulle spille vores egen rol-
le i dette projekt, for tænk hvis vi
kunne finde disse gamle portugise-
re i de dybe skove!  Så måtte Ves-
ten da blive interesseret!  

Jeg følte en vis forpligtelse over-
for guvernøren.  Og jeg skal da og-
så indrømme, at jeg selv var be-
gyndt at blive fascineret.  Jeg tog
derfor på nogle sporadiske togter
ind i junglen, men mødte aldrig no-
gen yawas.  Jeg gav måske lidt for
let op.  Det var i hvert fald opfat-
telsen i Buli, hvor mange stadigt hu-
skede den spanske rejsende, der
var kommet til Buli i begyndelsen af
1970'erne.  'Se, han havde virkeligt
forsøgt, og han havde tilbragt man-
ge døgn i junglen', fortalte folk mig.
Spanieren var den første back-
packer, der nogensinde var kom-
met til området, og hans mytologi-

En kunstnerisk fremsti l l ing af størrelsesforskellen mellem
Homo Sapiens og Homo floresiensis .


