
 

RELIGION: 

Skovrydning og kulturudryddelse hos penan-folket 

 

 

Penanernes skabelsesmyter. 4 små bidder af penanernes kosmologi. (+ realkommentar) 

 
Citeret fra: Michael Rothstein ”Regnskovens religion”, 2016 

 

E1) Dyrene, som kom op af floden 
Fortalt af Moyong, mand ca. 70 år, Ba´ Puak, 2005 

Dette er en sukét om, hvordan det var, da der ikke var dyr. Men så kom der dyr. Det er meget 
længe siden. Babui (skægsvin: Sus barbatus) kom i retning fra havet, og temedo 
(sumatranæstehorn: Dicerorhinus sumatrensis) kom lige efter. Der, hvor babui gik, dér gik 
temedo også. Babui kom først. Skoven var her, og vi var her også, men der var ingen dyr. Da 
babui og temedo først var kommet, fulgte alle de andre dyr efter. Mennesket har altid været 
her i skoven. Før dyrene kom, spiste menneskene kun sago. Nu spiser vi de dyr, vi kan fange. 
Engang var der mange dyr, mennesker ikke måtte spise. Kvinder måtte ikke spise kemanen 
(netpyton; Python reticulatus). 

 
Realkommentar: 

Det første dyr, som nævnes (skægsvinet), er det foretrukne jagtbytte. Det næste er skovens største dyr, 
næsehornet, som i dag er forsvundet. Arten blev erklæret for uddød i naturen i april 2015. Alle andre 
dyr nævnes kollektivt og sekundært. En anden sukét, som jeg kun har fanget i ét fragment, lyder 
således: Eliong (mand ca. 35 år), Ba´ Puak 2006: ”Alting er kommet med floderne og har bevæget sig op 
(ulu).” Eller tilsvarende: ”Man lærer at lave pusterør af dem, der er ældre end en selv. Vi ved ikke hvem, 
der lavede det første pusterør.” Ankomst eller eksistens er det centrale, ikke oprindelse. 

 

E2) Da penanerne delte sig i små grupper 
Fortalt af Kotar, mand ca. 30 år, Ba´ Puak, 2006 

Engang vidste vi ikke, hvor vi kom fra, eller hvordan vi kom til skoven, men det var, fordi vi ikke 
vidste, at vi ikke kom fra et andet sted. Det er, fordi vi altid har levet her, hvor vi er. De 
pananer, som levede i meget gamle dage, levede af alt det, de kunne finde i skoven, og de 
dyr, de kunne jage. Ingen var sultne, for der var mange planter og frugter og mange dyr i 
skoven. Så blev alle penaner kaldt sammen til et stort møde, og her sagde de gamle, at man 
skulle passe på hinanden og hjælpe hinanden. Det er derfor, vi gør sådan i dag. Det var både 
dem, man var i slægt med, og dem man ikke var i slægt med. Og så delte penanerne sig i 
grupper, som gik hver sin vej langs floderne og bjergene for at finde områder, hvor de kunne 
samle frugter og jage vildsvin. Sådan kom alle penaner til de steder, vor de hører til. 
Penanerne har altid været her, og skoven har altid været her. Sådan var det for meget længe 
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siden. Der er mange andre sukét om dengang, men jeg kender ikke dem alle sammen. Det er 
de gamle, som kender dem. 

Realkommentar: 

Denne sukét er det tætteste, jeg er kommet på en egentlig oprindelsesmyte om penanerne selv, men 
igen er det etablering af en særlig orden, ikke egentlig oprindelse, som er det centrale. 
Nomadegruppernes organisering tematiseres, ligesom det sociale ansvar. Endelig er det afgørende, at 
historien udtrykker en historisk betinget hævd på skoven: ”Vi har altid levet her.” 

 

E3) Hvordan bulangans næb fik dets farver 
Fortalt af Henry Lah Lucin, mand 28 år, Batu Bungan, 2009 

Det skete for meget længe siden, men jeg ved ikke så meget om det. Bulangan 
(næsehornsfugl: Buceros nasicornis) blev engang sprøjtet i hovedet med farve fra bua udat. 
Derfor har næbbet og ”hornet” (tugup) de farver, de har. 

 
Realkommentar: 

Næsehornsfuglens næb er, ligesom fortykkelsen på næbbets overside, gult og rødt. Når bua udat (en 
frugt fra en ikke-identificeret palme) koges, udledes en stærk rødlig farve, som bl.a. bruges til 
indfarvning af rattanprodukter. 

 

E4) Kubungs oprindelse 
Fortalt af Kotar, mand ca. 30 år, Ba´ Puak, 2006 

Du spurgte, hvor dyrene kommer fra. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra. De har altid været i 
skoven, men jeg kender en sukét om kubung (flyveegern; Petauristinae sp.) Det er denne 
sukét: Engang for meget længe siden, da kom kubung. Det skete sådan: Der var engang – det 
var for meget længe siden – en rød larve (ulet bala), som var kravlet ind i en gammel rådden 
træstamme, som lå i skovbunden. Mens den var inde i træstammen, kravlede den ud af sin 
hud, og blev til kubung. Først kom ørerne, så øjnene og næsten, så kom munden og herefter 
kubungs hænder, krop og vinger. Sådan var det, da kubung kom. Så kom han ud fra 
træstammen, hvor han havde været, og bevægede sig rundt i skoven. Kubung spiser store 
frugter. Det skete for meget længe siden, og det sker ikke nu. Kubung gør ikke sådan mere. 

 
Realkommentar: 

Der er mindst ti arter af flyveegern (Petauristinae) i penanernes område. I praksis betyder det, at denne 
type egern kan mødes af alle penaner, uanset artsvariationen fra region til region. I de fleste tilfælde 
betegnes arterne kubung, men to har særlige navne (Hylopetes spadiceus og Holypetes lepidus 
kaldes peng). Ordet pawit, vinge, benyttes her om den svævehud, som er spændt ud mellem kubungs 
for- og bagben på hver side. Dermed associeres til egentlige vinger, som hos fugle og sommerfugle. 
Kubungs forvandling er således modelleret efter den transformation, som finder sted, når en 
sommerfuglelave forpupper sig, f.eks. i et hult træ, for siden at udfolde sig i en helt anden form. Denne 
mytologiske forklaring på flyveegernets herkomst er, efter alt at dømme. Inspireret af den overfladiske 
lighed med skovens svævende sommerfugle. Flyveegern yngler i reglen i hule træer, hvilket giver en 
dobbelt reference til biologiske realiteter. Penanerne er naturligvis klar over sommerfuglenes 
komplicerede ynglecyklus og det bemærkelsesværdige ved den totale forvandling, fra æg via larve og 



puppe til færdigt insekt, rummer et større "mysterie", og måske derfor mere religiøs inspiration end 
flyveegernets biologi. 

 

Arbejdsspørgsmål til penan-folkets skabelsesmyter (30 minutter): 

 

• Repetér følgende begreber i gruppen: kosmologi, myte, menneskesyn / antropologi. 
 

• Hvilke informationer får vi om: 
o menneskets skabelse (= antropogoni). 
o skoven. 

 
• Vurdering: Hvad kan vi lære ud fra disse tekststumper af en kosmologi:  

o Hvordan forstår penanerne sig selv?  
o Hvordan ser de på naturen omkring dem?  
o Kan vi lære andet? 


