Nir klokkerneringeri Wozi
Ikke blot kirken,men ogsdmedicinmandenhar sineklokker
Af
Kai Kjrer Hansen

siger han bare med et undsmil:- Jegkan ikskyldende
ke rsbe det. Med en vis stolthed havdehan lige forklaret,
Hver sondagmorgen rinat hanskoneskulleindviesi et
ger kirkekiokkento gange hemmeligtselskabi dag. Om man sAkom og sagde,at
i Wozi. Fsrstegangfor at
man ville hugge hovedet af
meddele,at nu skal man
gore sig klar. En t/2 time mig, ville jeg ikke robe noget
fra mit hemmeligeselskab,siefter fortaller den, at nu
ger en af familien Skjstts
varer det ikke si lange,
sproginformanter.
begynfsr gudstjenesten
- Selvhvis prasidentDoe
der.
kom til landsbyen,ville han
ikke fi adgangtil de hemmefortsatter han.
lige selskaber,
Men ogsi landsbyensmedicinmend, som stir i spidsen Han seralvorligud og nikker,
selskaber< da vi spsrgerham,om dervilfor de >hemmelige
har klokker. Der er nogle le skenogetforfardeligt med
den, der mAttekomme til at
h e mme l i g e sel skaber for
tale over sig, hvis man havde
m&nd, andrefor kvinderog
atterandre,hvor bide mrend drukketfor megetpalmevin.
Nir Zo'en med sine klokog kvinder kan blive medker har lukket byen, kan inlemmer.
Nir der i dennesammen- genkommeind i byen.Dog er
der en lov i Liberia, som sihang ringesmed klokker er
>The big thing<, den store ger, at medicinmandenepA
dennemddekun mA lukke en
ting, i byen, og si mA alle,
by nogleganskefA minutter.
somikke hsrer medtil det pigaldende selskab,gd inden Og hvis der f. eks. skal vare
i byen,og
kristengudstjeneste
for i hytterne.
Hverken for en fremmed dette er meddelt >borgmesteren<<,kan medicinmanden
eller for folk, der i lang tid
ikke med sin klokkeringning
har levet i Wozi, rsbes det,
hvad de hemmeligeselskaber forhindre missionarer eller
gir ud pi.
andreat kommeind i byenelNir vi sporger familien ler at gA ud af hytterne til
gudstjeneste.
om det er
Skjsttshouse-boy,
Margareth Miller, som er
en ting, en personelleret dyr,
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Naturligvis vil man sige, at
det er forbudt at forgifte en
andenperson,men der er ogsi nogle uskrevnelove, som
er strerkere,siger Margareth
Miller.
Det, der undrer familien
Skjstt mest, €r, den ringe
trangtil at udforskedet, som
er si ner. Der synesikke at
v&re nogen trang til at eksperimentere.N{r familiens
house-boysiger,at han ikke
kan fortrelle, om det er en
ting, en personeller et dyr,
kan det ogsAvere udtryk for,
at han ikke selv v6 d, hvad
>Thebig thing<er. Man omtaler ogsi dettesom>>Thedevil<, men mangeaf de associationer, som kristne forbindermed ordet >djavel< er
nappe dekkendeher, mener
Bodilog Jens-Arne-Skjott.
Kirkensklokke ringerto gangehversondagmorgenfor at kaldetil gudsOverholderman bare det, at
tjeneste.
gi ind i hytterne,skerder jo
ikke noget. Og d6 t overholo
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selskab,
amerikansk,lutherskmissiosyn- derman,nir klokkerneringer
ner og har boeti Wozi de sid- enddeandremedlemmer
selskaber.
for de hemmelige
tesvar godt. Han havdehaft
ste28 ir, siger:
I de senereArtierhar kirken
en vis forbindelsemed os pi
- For en del Ar sidenblev Centretmod Analfabetisme, haft et afsalppetforhold til de
selvom
og jeg foreslog,at vi skulle hemmeligeselskaber,
en mand fundet dsd ude i
junglen.Om det var et uheld skriveom hansdsd i avisen. der er delte meninger om
heri.
kristnesdeltagelse
ellerej, kan manjo ikke vide, Men andre ridede os til at
selvom man kan goresineeg- holde fingrenevek fra den
Tidligereartikler fra Libesag. Hvad der hsrer de
netankerherom.Men der var
ria er bragt 14., 17., 20.,
tegn pi, at han, fordi han hemmelige selskabers dohavde drukket for meget m&ne til, det holdermyndig- og 27. juli samt 2. oe 4.
august.
palmevin,havdefortalt mere hedernesig ogsi borte fra.

