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NABO FORENINGER 

Dansk-Nepalesisk Selskab (Danish-Nepal Society) 
blev stiftet 29. januar 1969. Dets formål er at fremme 
de turistmæssige, kulturelle og kommercielle 
forbindelser mellem Danmark og Nepal. 

Selskabet har i dag 130 medlemmer, hvoraf 8 er fir
maer/institutioner. Selskabet afholder hvert år 6 møder, 
3 om efteråret og 3 om foråret. Den kommende sæson 
begynder 23. september i Frederiksberg Medborgerhus 
på Danasvej 30 B, Foredragssalen på 2. sal - emnet er 
ikke helt fastlagt. Dernæst 27. oktober, hvor mødet 
bliver hos CARE-Denmark, Borgergade. Efterårets 
sidste møde bliver også på Danasvej, 30. november, 
hvor emnet bliver landsbyen Bungmati. Foredragsholde
re er arkitekter og studenter fra Kunstakademiet. 

Gæster er velkomne til selskabets møder. 
Kontakt til formanden: Kirsten Offersen, Østba

negade 19, 2100 København Ø, telf: 31 42 83 77. 

********************************************* 
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JØRGEN BITSCH 70 ÅR 
30. juni 1992 (Kilde: Politiken) 

efter det ekstreme, som rej
sebranchen siden har kun
net udnytte. Jørgen Bitsch 
er fra Lolland, rejste som 
16-årig på egen hånd til 
Thailand og skildrede bagef
ter sine oplevelser i en dren
gebog, som blev præmieret. 
Han tog lærereksamen fra 
Jonstrup Seminarium, men 
valgte snart at farte verden 
rundt, især til lidet betrådte 
egne og bagefter udmønte 
oplevelserne i børne- og 
ungdomsbøger. Samtidig 

Jørgen Bitsch. En gang blev han en efterspurgt fo
fandtes der rigtige glo- redragsholder. Tiden er i 
betrottere som forfatteren, nogen grad løbet fra disse 
filmproducenten, fordrags- rejseforedrag med lysbille
holderen m.m. Jørgen der og film. Men disse erfar
Bitsch, der i morgen bliver ne rejsende har fundet et 
70. ' Disse globetrottere nyt marked med film til un
vendte hjem fra verdens dervisningsbrug og TV. Og 
yderste afkroge med rysten- Bitsch·har desuden præster~· 
de beretninger om samvær et film af udmærket popu
med menneskeædere og om lærvidenskabelig ' kvalitet. 
mirakuløse redninger fra Med sin erfaring har Bitsch 
dødsensfarlige situationer. også kunnet placere sig i 
Nu er vi alle blevet glo- rejsebranchen, hvor han 
betrottere. Og masseturis- som en af de første arrange
mens forposter sidder stadig rede ture for specielt inter
til bords med verdens sidste esserede, der ville blæse på 
menneskeæderhøvding, der komfort, bare oplevelses- og 
imidlertid nu over lands- informationsniveauet ligger 
byens højttaleranlæg kalder tilpas højt. Bitsch er for
stammens unge mænd til mand for Eventyrernes 
turistshowets eftermiddags- Klub, stedet hvor de garve
forestilling. Men Jørgen de rejsende mødes og citerer 
Bitsch og hans lige har im- Peter Freuchen: - Somme 
mervæk indpodet titusinde tider overlevede vi, somme 
af menne.sker den længsel tider ikke. 

****************"""***************************** 

KUMISSÆKKENS PLACERING 
I EN GER 

På et bestyrelsesmøde i Dansk Mongolsk Selskab 
opstod der en vild diskussion om, hvor kumissækken 
korrekt skulle befinde sig i en ger. Jørgen Bitsch er 
netop vendt hjem fra Mongoliet med følgende oplysnin
ger: 

I den vestlige del af Mongoliet er kumissækken 
placeret til venstre for døren (set indefra) og i den 
østlige del af Mongoliet står kumissækken til højre for 

døren (stadig set indefra). J 
****************"""***************************;* 
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DANSK MONGOLSK SELSKAB 
GENERALFORSAMLING 

4. april 1992 

(1) Valg af dirigent 
Karsten Pedersen blev valgt. 

(2) Formandens beretning. 
Formanden, Rolf Gilberg, berettede om selskabets 

aktiviteter. Dets første møde afholdtes 1. december 1990 
i "Det Røde Rum" i Christianshavns Beboerhus under 
selskabelige former med blandt andet servering af 
"boodz", en mongolsk specialitet. Herefter stod Søren 
Haslund-Christensen for foredrag og lysbilleder fra sin 
sidste rejse i Mongoliet. Dr. Bache, mongolsk gæst, 
viste video fra sin hjemegn i Xinjiang provinsen. Afte
nen bød på endnu en mongolsk gæst, den i Tyskland bo
satte kalmyk Dulma. Med khalkha-mongolen Bulgan var 
der den aften således hele 3 mongolske dialekter re
præsenteret. 

Ved selskabets andet arrangement (8. marts 1991) i 
Socialpædagogernes Landsforbund, Brolæggergade, vi
ste Jørgen Bitsch lysbilleder fra Mongoliet. I mødet del
tog Mongoliets ambassadør fra ambassaden i London. 
Ambassadør Ochirbal berettede om de politiske foran
dringer i Mongoliet og landets vanskelige økonomiske 
situation. 

Selskabets tredje arrangement (29. november 1991) 
afholdtes på det frederiksbergske bibliotek på Danasvej. 
Rolf og Bulgan var netop hjemvendt fra et besøg i Mon
goliet, hvor de havde aflagt Mongolsk Dansk Selskab et 
besøg. Charlotte Halved viste lysbilleder fra sin studie
tur i Mongoliet og berettede om en aldeles spændende 
tur til Hobsegol området. Herefter underholdt Rolf med 
lysbilleder fra sine lige så spændende ture i det Ydre og 
Indre Mongoli. 

Selskabets fjerde møde (28. februar 1992) afholdtes 
på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, hvor 
Ole Bruun fortalte om Mongoliets nuværende politiske 
og økonomiske situation. 

I maj måned 1991 modtog selskabet besøg fra 
Mongolsk Dansk Selskab. Vi fik vist gæsterne en del af 
det danske landskab, dansk historie, erhvervsliv og 
folkeliv. 

(3) Kasserens beretning. 
Regnskab for perioden 17. juni 1990 - 31. december 

1991 blev offentliggjort i GER(4). Selskabets domine
rende udgift er porto til udsendelse af GER og mødeind-

. kaldelser. Det vil fremover blive forsøgt at begrænse 
GER til 32 sider, således at der tages hensyn til porto
vægtgrænser. Selskabets indtægter er medlemmernes 
kontingent. Selskabet havde ved generalforsamlingens 
afholdelse 67 medlemmer. 

( 4) Kontingent. 
Der fremsattes mundtlig forslag om at forhøje kon

tingentet for medlemmer uden for Norden, da portoud
giften er ret betragtelig. Forslaget vedtoges uden 
bemærkninger. Det ordinære kontingent er uforandret 
sat til 100 kr pr kalenderår. 

(5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
I henhold til vedtægterne gik halvdelen af 

bestyrelsen på valg. Rolf Gilberg og Søren Haslund
Christensen blev genvalgt til bestyrelsen og Finn 
Munch-Petersen som revisor. Jørgen Bitsch ønskede 
ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlem, men modtog 
valg som suppleant. Nyvalgt til bestyrelsen blev Jan 
Koed. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsam
lingen med følgende: Rolf Gilberg som formand, Bulgan 
Njama som sekretær, Leif F. Petersen som kasserer, 
samt Søren Haslund-Christensen, Jan Koed og Klaus 
Ferdinand som bestyrelsesmedlemmer og Gudrun Lef
mann og Jørgen Bitsch som suppleanter. 

(7) Eventuelt. 
Jan Koed anbefalede varmt den fransk-russiske spil

lefilm "Urga", som vistes i Dagmar Biografen. Søren 
Haslund-Christensen foreslog, at selskabet ansøgte 
DANIDA om midler til oplysningsvirksomhed. Han fo
reslog iøvrigt, at man skulle tilbyde Udenrigsministeriet 
et medlemskab i den gensidige orienterings interesse. 

(8) Foredrag. 
I forlængelse af generalforsamlingen holdt Bent 

Gynther et lysbillede-foredrag om Mongoliet og omtalte 
arbejdet med at skrive en skolebog om Mongoliet. Bo
gen var da netop på trapperne og er siden udkommet. 

@ 
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VILD HESTEN 
ER KOMMET HJEM 

af Gudrun Lefmann 

Efter års fravær er Den Mongolske Vildhest atter tilbage 
i sit hjemland, Mongoliet. Det oplyser The Mongol 
Messenger, 6. juni 1992. For nylig ankom en flok på 21 
heste til Mongoliet som led i et internationalt projekt. 
Hestene udsattes i et stort reservat i Hustain Nuruu, ca. 
100 km fra Ulaanbaatar, hvor de skal overvåges af 
Mongol Aduu, det mongolske hesteavlsudvalg. 

I flere år har vildhesten været anset som udryddet 
eller forsvundet i Mongoliet. En kilde oplyser, at den 
senest er observeret i 1957. Andre kilder antyder, at 
vildhesten blot holder sig godt skjult i Gobi-området. Til 
gengæld er der betydelige flokke i zoologiske haver ver
den over. Det er fra disse flokke artens fortsatte eksi
stens beror. Det er herfra der rekrutteredes dyr til ud
sætningen. 

Udsætningen i Hustain Nuruu er første led i projek
tet. Det finansieres af Hr og Fru Bouman fra Holland, 
som for mange år siden stiftede "The Dutch Society for 
Protecting the Przewalski Horse". Med i projektet er 
også deltagere fra Rusland og selvfølgelig fra Mongoli
et, "The Mongolian Union of Nature Protection". 

KENDT UNDER FLERE NAVNE 

"Den Mongolske Vildhest" kaldes "Tab'" på mon
golsk. Den er også kendt under navnene: "Asiatisk 
Vildhest" og "Przewalskihesten". Sidstnævnte efter den 
russiske opdagelsesrejsende og naturforsker, oberst N. 
M. Przewalski. Han var den første, der beskrev heste
racen i 1881. Tidlige kilder (1888) oplyser, at Przewal
ski vistnok ikke har set vildhesten med egne øjne, men 
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kun har hørt den omtalt af lokalbefolkningen under et 
ophold i Mongoliet. Men helt sikkert er det, at det lyk
kedes ham at komme i besiddelse af en hud og et kra
_nium fra en vildhest. Huden blev udstoppet og befinder 
sig, ifølge 1888-kilden, i det russiske Videnskabs Aka
demis Museum. 

HENTES TIL EUROPA 

Der skulle gå adskillige år inden Den Mongolske 
Vildhest kom til Europa. Først i 1901-1902 havde den 
kendte tyske dyrehandler Carl Hagenbeck held til at 
bringe et antal plage til sin dyrepark i Hamburg. Den 
erfarne medarbejder Wilhelm Grieger blev sendt til Al
tai efter 6 vildheste, men mongolerne fangede 52 til 
ham, hvoraf dog kun 28 nåede frem til Europa. Men 
helt let var det ikke. Hagenbecks ekspedition var til 
lejligheden udvidet med hestekyndige kirgisere. Måske 
de samme kirgisere, som han viste frem i blandt andet 
Københavns Zoologiske Have år 1900? Fra byen Kobdo 
observerede man drægtige vildheste og afventede deres 
foling. Da den var overstået, skød de moderdyrene eller 
jog dem på flugt. Føllene bragte man til egne takterende 
hopper. 

STAMFAR TIL NUTIDENS HESTE 

Hagenbecks hesteflok kom til at udgøre et velegnet 
studiemateriale. V ed sammenlignende anatomiske under
søgelser viste det sig nemlig, at Den Mongolske Vild
hest var identisk med den lille vildhest, som levede i 
Europa for årtusinder siden. Vildhesten har bevaret sit 
oprindelige udseende op til i dag, og anses at være 
stamfar til vor tids tamheste. 

VILDHESTEN LIGNER FJORDHESTEN 

Skal man beskrive hestens udseende kort, kan man 
nøjes med at sige, at den ligner Den Norske Fjordhest; 
den populære lille gule, trivelige hest. Ligheden med 
Fjordhesten er så stor, at forsommerens gæster fra land
brugsuniversitetet i Sibirien spærrede øjnene op, da de 
så en lille enspænder trave ned gennem Bredgade. Rus
serne kendte Den Mongolske Vildhest, men havde ikke 
fantasi til at forestille sig den tæmmet - og så for en 
vogn! Fjordhesten havde de derimod aldrig set eller hørt 
om. 
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PRZEWALSKIHEST 

Synonymer: 
Asiatisk Vildhest, Mongolsk Vildhest. 

Oprindelse: Mongoliet. 

Højde: 124-144 cm. 

Farve: 
Grågul, almindeligvis med mørk man og hale. Meleret 
mule. Farven ofte lysere på bugen. Striber på lemmer
ne. Altid med ål. 

Temperament: 
Særdeles modig og meget udholdende. 

Fysik: 
En primitiv ponytype. Stort, tungt hoved med lange 
ører, snævert forbundet med en kort, svær hals, underti
den hjortehals. Manen opretstående og kort, uden pan
delok. Stejl skulder, ryg og lænd stærke og lige, bagpar
ti muskuløs. Lemmerne stærke med korte koder og lan
ge fødder. Bevægelsen regelmæssig, men lav. 

Kilde: 
Lademanns hesteleksikon, København 1979. 

STÆVNEMØDE MED PRINSESSEN 

For år tilbage havde Zoologisk Have en flok vildhe
ste. Der blev en dag arrangeret et møde mellem vild
hingsten og Prinsessen, en fjordhoppe fra Amager Fæl
led. Det eventyr kom der en forårsdag i 1963 et dejligt 
lille hingsteføl ud af. Den fik navnet Chamo, som vi 
den gang fik at vide betød "lillebror". Chamo blev imid-

NORSK FJORDHEST 

Synonymer: 
Nordbagge, Vestlandshest. 

Oprindelse: Norge. 

Højde: 132-145 cm. 

Farve: 
Alle nuancer af gulgrå, sjældnere musegrå. Midtstol, ål 
og halefjer tydelige. Man og hale har mørke og lyse 
hår, således at manens midterkam er mørk og hårene på 
siderne lyse. 

Temperament: 
Energisk, udholdende, venlig, omgængelig og viljefast. 

Fysik: 
Lille, velformet hoved med bred pande,store øjne og 
små ører. Manen opretstående, sædvanligvis klippet i en 
bue (med største højde er nær manen); halsen kort og 
kraftig, skulderen ret stejl, manen lav. Kroppen har et 
overmåde muskuløst udseende med en lang ryg og til
rundet kryds. Lemmerne korte og robuste med hov
skæg, korte piber og gode hove. Bevægelsen let og 
sikker. 

lertid ikke ret gammel. Efter et halvt år satte en uhel
bredelig defekt i forbenene en ende på dens liv. 

Avlsforsøget gentog man aldrig. Og i dag har Zoolo
gisk Have skilt sig af med den specielle hesteflok. 

Det skal blive spændende at følge forsøget i vildhe
stens eget land. Projektet vil supplere flokken med 14-
16 friske heste de kommende år. Og der regnes vel også 
med, at flokken selv kan finde ud af at formere sig. © 
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REJSEN I MORMORS FODSPOR 
af Charlotte Ha/ved 

"Nyuddannet dyrlæge fra København søger udfordring 
på Zobelsletten i Mongoliet" . Således lød den avistekst, 
jeg modtog fra Danmark i juli 1991, efter 4 måneder 
som landbrugsstuderende i Sibirien. At blive betragtet 
som veterinærstuderende var jeg vant til, men at jeg al
lerede skulle være færdiguddannet og arbejde i Mongoli
et, kom som en overraskelse. 

Jeg havde for længst indset, at løfter ofte blev givet 
med det formål at glæde mig og ikke nødvendigvis for 
at blive efterfulgt. Den mongolske ambassadør i Irkutsk 
påstod således hårdnakket, trods gentagne tilsagn fra 
ambassaden i Moskva, at han aldrig havde hørt om mig 
og min forestående rejse til hans land. Efter 2 dages 
diskussion fremtryllede han et visum formedelst 25 US 
dollars. Jeg fik en kvittering på de 20 $. 

V ed grænsen fik jeg konfiskeret både mine rubler og 
mit visum til Sovjet. Jeg fik lov at køre videre, men 
ingen kendte tilsyneladende til min ankomst. Jeg havde 
ufattelig ondt af mig selv. Jeg havde let ved at identifi
cere mig med min russiske mormor, der flygtede fra re
volutionen på hesteryg gennem Mongoliet. 

De mongolske studenter i togkupeen opmuntrede 
mig, lovede at hjælpe mig i hovedstaden, og gav mig 
det første indtryk af dette fremmede land og af et folk 
så stolt, optimistisk og gæstfrit, at jeg aldrig havde mødt 
dets lige. 

I Ulan Bator (Ulaanbaatar) fik jeg imidlertid afslag 
på diverse kontorer og konsulater. Mit besøg til Eigur 
Statsbrug i Hubsgul-provinseni det nordvestlige Mongo
li hang i en tynd tråd. Da jeg sad over frokosten på 
hotellet og funderede over meningen med livet, gik der 
pludselig en Fjållriiv gennem stuen. Han slap ikke væk. 
Det viste sig at være Michael Haslund-Christensen og 
hans danske venner. De var netop kommet tilbage fra 
Eigur med besked om, at "man ventede på dyrlægen". 

På tredjedagen havde jeg heldet med mig. I land
brugsministeriet sad en lille rund, russisktalende mongol 
bag et stort skrivebord: 

"Hvorfor kommer du først nu? Jeg har ventet på dig 
i en hel uge. Jeg tager med til Eigur som din tolk!" 

Jeg var nu officiel gæst hos landbrugsministeriet. 
Dette blev starten på nogle eventurlige uger på rejse 
gennem Hubsgul Aimark i Tumorbators selskab. 

Det bjergrige Hubsgul dækker et areal, der er dob
belt så stort som Danmark. Med sine 100.000 indbyg
gere er det den tætteste befolkede aimark i Mongoliet. 
Territoriet er opdelt i enorme kollektivbrug og nogle få 
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statsbrug. Hubsgul er hovedproducent af kød i Mongoli
et, mens kom og grønsager kun dyrkes i lille udstræk
ning. 

Mit formål med rejsen var at få indblik i det mon
golske landbrug, husdyrhold og avl af får, geder, køer, 
kameler og heste. Og det i et land så fremmed, som kun 
en mormor kan fortælle om. 

Tumorbator var født og opvokset i Hubsgul områ
det, men havde ikke været på besøg i de sidste 30 år. 
Der var mange slægtninge og gamle legekammerater at 
kontakte, mange hilsner at overbringe, og for mit ved
kommende mange ritualer at blive bekendt med. 

At man mødte de ældre med meget stor respekt var 
en selvfølge. At det var en krænkelse overfor værten at 
afslå et glas eller et måltid mad, blev jeg belært om. Og 
at jeg, hver gang vi trådte indenfor i en ger, blev mod
taget som en længe ventet gæst, satte ingen spørgsmåls
tegn ved. Folkene lo, når han - på mongolsk - præsen
terede mig for dem. Til sidst indrømmede han, at han 
sagde jeg var hans datter. Dette var morsomt, fordi jeg 
ikke var mongol, men samtidig et signal om, at jeg var 
under hans vinger og skulle behandles derefter. 

Fra den dag hed han "min mongolske papa". Han 
strålede om kap med solen over at kunne vise mig frem. 
Den eneste bagage han medbragte var en sort attache
mappe. Her var plads til både barberkost, spillekort, re
ne sokker og en enkelt flaske; og så hans lille båndopta
ger. Den scorede han mindst ligeså mange point på, 
som på mig. Han optog vigtige taler og sange i dagens 
løb, med det formål at oversætte dem for mig ved af
tenstide. 

Udover familiebesøgene kom vi langt i officielt 
ærinde. Mødte røgtere, økonomer og direktører på stats
brugene undervejs. Jeg lærte hurtigt at tilegne mig al 
information om stedet inden klokken blev 16. Her havde 
Tumorbator nemlig opbygget en promille, der forhindre
de al videre tolkning. Han hyggede sig i gamle venners 
lag, og jeg kunne gå på opdagelse uden den højt løftede 
pegefinger, som en mongolsk fader altid holder over sin 
datter. 

I Moron, den største by i provinsen, ankom vi lige 
til Nadaam, helligdagene som markerer revolutionen i 
1921. Her foregik al gang til hest. Her var hestevædde
løb og brydekampe. Folk var kommet langvejs fra for 
at deltage i festlighederne. Man mødtes med venner, 
man ikke havde set siden sidste år, udvekslede snusto
bak og syn på verdenssituationen. Man fortalte gamle og 
gode historier, drak kumis og vodka til hesten bar en 
hjem. 
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Vi blev, som alle andre, der kom forbi , budt til fest 
hos ejeren af Mongoliets hurtigste hest. Hesten stod 
udenfor, meget tynd og træt efter det afsluttende ridt, 
udmattet over alt det postyr, den havde forårsaget. Jeg 
brugte 2 film på at fotografere den med forskellige ryt
tere på ryggen. Bagefter gik vi indenfor til suppe og få
rekød, brød, vodka, kumis og masser af bolsjer. Der 
blev snakket, spist, drukket og sunget i timevis. 

Efter flere opfordringer sang jeg en af mit hjemlands 
vemodige sange. Jeg kunne ikke vride andre ud af hu
kommelsen den dag end første, andet og første vers en 
gang til af "Svantes Lykkelige Dag". Alle var meget fa
scinerede over dette forunderlige sprog. Jeg fortalte, at 
den handlede om kærlighed, morgenstund og solopgang. 
Jeg havde glemt, hvad ostemad og brusebad hed på rus
sisk. Alle var tilfredse, og jeg glædede mig i mit stille 
sind over min præstation. 

En høflig herre, der talte russisk, ville have mig 
med ud at gå. Klokken havde passeret 16, så det var i 
orden. Vi red langs bjergkæden. Landskab og himmel 
lyste imod hinanden. Han sang så bjergene skælvede, og 
spurgte til sidst om, hvor længe jeg blev her. 

"Det var kort tid," konkluderede han. Han rettede 
sig op i sin mongolske træsadel, så mig i øjnene, så jeg 
nær var smeltet af hesten, og sagde: 

"Jeg skal nok.finde en ordentlig mand til digt• 
Tak skæbne. Han sang endnu en sang, standsede til 

sidst hesten, skuede over vidderne mod horisonten og 
deklamerede højtideligt: 

"En god mongol elsker sin hest højere end sin ko
ne!" 

Jeg vendte tilbage til turens største skideballe. 
Tumorbator ville videre til næste besøg og var vist også 
i sin rus pludselig blevet bekymret for sin datter. Som 
en afslutning på en herlig dag fiskede han båndoptageren 
frem og spillede "Svantes Lykkelige Dag" for mig hele 
vejen hjem i jeep' en. Jeg rodede mig ud i endnu længe
re forklaringer udenom ostemad og brusebad. Den aften 
blev der grinet meget i dagbogen. 

De 160 km i nordøstlig retning mod Eigur tilbage
lagde vi på 8 timer. Dels var vejene ikke andet end 
hjulspor, så hastigheden var lav, dels skulle vi nå at 
nyde det smukke, øde landskab, og sidst men ikke 
mindst kørte man ingen steder førend bilen var fuld. 
Der gik derfor megen tid med at samle folk op og sætte 
dem af igen, drikke the og fortælle nyheder fra 
Nadaam. 

I Eigur statsbrug blev vi modtaget som gamle ven
ner. Jeg havde hilsner med fra danskerne, og de viste 
mig fotografier, de netop havde modtaget, fra den gang 
"jeres Prins" var på besøg. H. C. Andersen er nået til 
Mongoliet. I eventyrene findes de rigtige prinser. De 
har hverken gummisko, cowboybukser eller regnfrakke 
på. Forbløffelsen hos mongolerne var stadig svær at 
slrjule, men da snakken blev ledt over på hans bevæbne
de bodyguards, livede de atter op. To småmusklede, 
skævøjede fyre blev tilkaldt - for jeg kunne jo ligeså 
godt være dronningen af Danmark, og så skulle jeg 
beskyttes med maner. Mine to nye venner skulle bo i et 
telt ved siden af jurten (ger) og agere chauffører samt 
beskyttere imod udefra kommende farer. Min mongol
ske papa åndede lettet op. Nu kunne han med bedre 
samvittighed kaste sig ud i gensynenes mange og våde 
glæder. 

At jeg forresten ikke var dyrlæge, tog de i stiv arm. 
Vigtigere var det, at jeg kunne ride en hest og malke en 
ko. Færdigheder, som jeg gudskelov havde lært hjem
mefra. Jeg blev nemlig sat på mange prøver undervejs, 
altid med et opbud af nysgerrige, der kritisk vurderede 
resultatet. 

Eigur statsbrug strækker sig over 400.000 ha, me
stendels græsgange og skov. 35.000 styk husdyr, heraf 
ca 1/3 privatejede, er spredt ud over arealet. Her er i alt 
2.900 indbyggere, hvoraf ca. halvdelen bor fast i stats
brugets centrum. Her findes skole og børnehave, butik
ker, lægehus, museum og elektricitetsværk. De øvrige 
ansatte er spredt ud over terrænet i mindre afdelinger, 
brigader, som om vinteren samles i større grupper. De 
fleste arbejder som røgtere, passer hver deres gruppe af 
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dyr for statsbruget, samtidig med at de ser efter deres 
egne mindre flokke. Røgterne rykker teltpælene op 4 
gange om året, hver årstid sin græsgang. De børn, hvis 
forældre passer dyr, kommer på kostskole i Eigurs cen
trum allerede fra første klasse. 

De mongolske heste hører til nogle af verdens mest 
robuste og udholdende. Der foregår et nøje overvåget 
avlsarbejde, hvori man selekterer for vigtige egenskaber 
såsom styrke, reproduktion og mælkeproduktion. Hop- · 
perne malkes en måned hver sommer lige efter foling. 
Føllet går sammen med moderen, og 5 gange daglig 
malkning giver tilsammen omkring 5 liter mælk. Heraf 
fremstilles nationaldrikken, kumis (gæret hoppemælk), 
som man bliver budt på i et hvert hjem. Køerne produ
cerer både kød og mælk. De malkes 2 gange daglig i 3 
måneder. Fløden skummes af og sendes til centrum, 
hvor smørproduktionen foregår. Af mælken laves "pro
teinkiks". 

Den 15. september begynder den lange tur til slagte
riet. Det tager ca. 1 måned at drive flokken af slagtedyr 
de 400 km til byen Darhan. Foruden det traditionelle 
kvæg holdes yakokser, der ligeledes tjener til produktion 
af mælk og kød. Får og geder producerer uld, skind og 
kød. Også de drives til slagteriet i september. Tidligere 
var der en uldmølle i Eigur, men nu sendes ulden til et 
spinderi i Ulan Bator. 

Hver dag kørte jeg, min mongolske papa og mine 2 
bodyguards i jeep ud til en ny brigade i statsbruget. 
Sommetider var økonomisten med. Han havde til opgave 
at informere de ansatte om den fremtidige omdannelse 
af statsbruget til et aktieselskab. Hver ansat ville få en 
aktie på 10.000 tugrik. Havde man penge kunne man 
købe flere. 

Planlægning og administration af omlægningen skul
. le direktionen i Eigur selv stå for, under vejledning af 
· landbrugsministeriet. Jeg havde svært ved at gennem
skue procedurerne, men økonomisten var overbevist om, 
at de ansatte var tilfredse. Nu kunne de sælge deres pro
dukter på det frie marked, hvor priserne var højere. 

Jeg fik lov at tage alle de billeder, jeg ville. Dog var 
folkene ikke meget for at blive foreviget i deres beskidte 
arbejdstøj. Der skulle først kl~des om, friseres og stilles 
op, førend et fotografi var præsentabelt. 

At ligge i en varm ger, indhyllet af lugten fra ildste
det, lyttende til den silende regn og tordenen på den 
anden side af teltdugen, med venlige ansigter omkring 
sig, er ikke værst. Hvis ikke det havde været for den 
største mavepine i mands minde. Kombinationen af fåre
kød og sprut i flere uger havde konsekvenser. Mine be
kymrede vogtere og skiftende værter proppede mig med 
tvivlsom medicin. Endnu en af de stunder, hvor man 
tænker intenst på sine kære derhjemme. 
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Ingen kunne finde forklaringen på min usædvanlige 
hårfarve, øjen- og ansigtsfacon, men opkastningervidste 
de nok, hvordan man kurerede. De diskuterede længe 
og lavmælt det interessante tilfælde. Man blev omsider 
enige om at slæbe mig udenfor, hvor malkningen netop 
var overstået. Det var nemlig vigtigt, at mælken var 
frisk. Denne livgivende mælk fik jeg hældt flere liter af 
ud over hår, hoved, hals og skuldre. Jeg hostede og 
harkede og pegede fortvivlet på min mave. Det var jo 
der, den var gal. Det grinede mine venner meget over. 
At hun var så dum, at hun ikke engang kendte denne 
kur! Det bestyrkede blot deres tro på de vestlige dyr
lægers uvidenhed. 

Tumorbator og jeg skulle videre vestpå mod Hobs
gul Søen. Afskeden med vennerne i Eigur varede til 
henunder aften. Udveksling af gaver, skålen for venska
bet mellem Mongoliet og Danmark, taler om broderlan
de og gæstfrihed - alt blev optaget og oversat nogenlun
de ordret. Kl. 16 var det tid til opbrud. 

Mine bodyguards, hvis muskler og selvtillid var 
vokset betydeligt i ugens løb, var helt triste ved afske
den. Jeg havde lært dem at lægge kabale. At man kunne 
spille kort med sig selv, var noget af det sjoveste, de 
længe havde set. 

Selv kom jeg tæt på et folk og et liv, som på en 
gang virkede stærkt, stolt, hårdt og ufatteligt langt væk. 
Jeg kunne stå og betragte det uendelige landskab med de 
smukke bjerge. Se mongolerne på deres små, seje heste, 
der altid var på vej et eller andet sted hen. Jeg kunne 
ride med dem, tale om hesteavl og kvæghold - og stadig 
var jeg blot en evig tilskuer til et helt fremmed liv 
blandt nomaderne på Zobelsletten. 

Efter min hjemkomst kom der brev fra en mongolsk 
kvinde, der viste sig at være en fjern slægtning. En del 
af den familie, der blev splittet af revolution, flugt og 
nedskydninger, har overlevet- i Danmark og i Mongoli
et. Jeg må snart afsted for at møde min familie. Og 
naturligvis Tumorbator, der begyndte sit julekort med 
"Kære lille danske datter". Han skrev ikke om de enor
me omlægninger, der i disse år gennemføres i landet. 
Hvordan det går med udstykningen og markedsøkonomi
seringen af husdyrholdet på sletterne, kan jeg så kun 
gisne om. 

Udlængselen er i kroppen som en del af mig. Nys
gerrigheden efter at lære dette folk endnu bedre at ken
de, at få et dybere indblik i deres kultur, deres vaner og 
deres måde at anskue livet på. Måske skulle jeg en dag 
slå mig ned som dyrlæge på Zobelsletten. 

Måske er de store sekunder mere end tusinde år. 
Måske er de stærkeste drømme det sandeste, vi når. J 
Og måske er evigheden noget glemt fra igår. 
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Rejsebrev fra luftrummet over Gobi-ørkenen, 
Eiier: Hvordan skal DANIDA støtte 

demokratiseringsprocessen i Mongoliet 
- og hvorfor egentlig? 

af Jørgen Elklit 
lektor, dr.scient. pol., Institut for Statskundskab, Århus Universitet 

Medensjeg begynder at skrive dette, kanjeg fra flyvin
duet i maskinen fra Beijing til København se ned over 
Gobi-ørkenen. Lidt efter passerer vi i 10.000 meters 
højde Ulan Bator (Ulaanbaatar), og så går det for alvor 
hjemad. To ugers arbejde og oplevelse går med enden. 

Hvad var det egentlig vi ville i Mongoliet? 
Vi vidste det vel knapt nok selv, men det var noget 

med at undersøge, om DANIDA i sin støttepolitik over 
for Mongoliet - som antageligt er på vej til status som 
programsamarbejdsland - også kunne inddrage elementer 
af en demokratiseringspolitik, der særligt rettede sig 
mod det nyvalgte mongolske parlaments faciliteter, 
arbejdsgange og procedurer - naturligvis med udgangs
punkt i det mongolske parlaments særlige forhold. 

Hvordan gør man det, når man næsten ikke kender 
landet og dets politiske kultur, når Werner Jacobsens 
Asiatiske Akkorder, filmen Urga og Kronprinsens udta
lelser om spegepølse var næsten hele den bagage, vi 
havde med til Ulan Bator? 

Selvfølgelig havde vi også en jobbeskrivelse fra 
DANIDA i København, men de ved nu heller ikke for 
meget om de politiske realiteter i Mongoliet, i hvert fald 
ikke endnu. Den ene deltager i missionen, Elise Holt fra 
Folketingets Informations- og Dokumentationsafdeling, 
havde dog været i landet før, så hendes personkendskab 
og indsigt i øvrigt bidrog væsentligt til slutresultatet. 
Hertil kom, at professor Erik Damgaard fra Institut for 
Statskundskab ved Aarhus Universitet på en første mis
sion i april måned havde samlet en helt bundt af infor
mationer, som havde udmøntet sig i et sæt rekommenda
tioner, som vi kunne bygge videre på. 

Hvilke demokrati-elementer er egentlig bedst for 
andre lande, for andre politiske systemer? Det er svært 
at argumentere for, at det i særlig grad skulle være den 
danske valglov, det danske Folketing, mindretalsregerin
ger, alternative flertal, når vinden blæser den vej, politi
ske partier, der vil alt og intet på samme tid - eller til
svarende elementer fra den politiske dagligdag i dette 
lille land. 

Men det, vi har i Danmark, som måske kunne være 
nyttigt andre steder, er troen på, at den politiske debat -
mellem vælgere og politikere, vertikalt i det politiske 
system - og mellem vælgere indbyrdes eller mellem po
litikere indbyrdes, horisontalt i det politiske system - har 

en uafrystelig værdi. Det synspunkt har ikke kun gyldig
hed i Grundtvigs fædreland. 

Det gælder vist alle steder, at det er bedst, dersom 
den politiske stillingtagen formes på baggrund af dialog 
- vertikalt og horisontalt - om emner, der vedrører den 
bedst mulige indretning af samfundet - før, nu og i 
fremtiden. Deraf skal de politiske beslutninger udkry
stalliseres, deraf skal det politiske liv og de politiske be
slutninger vinde i både kvalitet og "accepterethed", hvis 
det begreb har borgerret i sproget. 

I mange lande har man vænnet sig til, at en bestemt per
son - eller et bestemt politisk organ - bestemmer, hvad 
alle svarene skal være; derfor er den politiske samtale 
om væsentlige spørgsmål - i begge dimensioner - blevet 
tilsvarende overflødig. 

Når Djengis Khan havde talt, var der ikke meget 
mere at sige; det samme gjaldt, når Sukhbaatar, revolu
tionshelten fra begyndelsen af 1920'erne, havde sagt, 
hvad han mente om dette og hint; og endnu mere gjaldt 
det, når Centralkomiteen i Det mongolske Folks Revolu
tionære Parti havde udstedt et dekret eller offentliggjort 
en af sine beslutninger. Derfor spillede den politiske de
bat i Mongoliet ingen rolle; og det er stadig tvivlsomt, 
hvor væsentlig en rolle den spiller nu! 

Det hænger blandt andet sammen med udfaldet af parla
mentsvalget den 28. juni. Måske husker en og anden, at 
pressens artikler fra dagene før valget kun i meget be
skedent omfang blev fulgt op af redegørelser for selve 
valgresultatet. 

Alt, hvad man fik, var tilsyneladende hovedrystende 
og forbløffede gengivelser af hovedresultatet: MPRP -
det gamle socialistparti, som nu har afsværget sin tidli
gere ideologi - fik for 57 pct. af stemmerne 92 pct. af 
mandaterne i parlamentet, eller 70 af de i alt 76 man
dater. Da valgdeltagelsen også var høj (95.6 %) var alt 
tilsyneladende ved det gamle i den socialistiske et-parti
stat. 

Hvor var så det seneste par års demokratiseringsbe
stræbelser blevet af - og hvad skal DANIDA så på den 
galej? 

Noget af svarene på disse spørgsmål får man ved at 
se lidt nærmere på den nye mongolske valglov, som 
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blev vedtaget i april 1992 i det lille overgangsparlament 
(Baga Hural). 

Det er på mange punkter en velstruktureret og yderst 
rimelig valglov, som blandt andet udmærker sig ved, at 
der i selve loven er optaget bestemmelser om, at medi
erne skal give de forskellige partier og kandidater en li
gelig og rimelig behandling under valgkampen. Men 
valgsystemet er meget specielt, og deri ligger forklarin
gen på, at et parti kunne få næsten alle mandaterne. 

Man (det vil sige MPRP, men med tøvende accept 
fra de øvrige partier) bestemte sig til at bruge det valg
system, der i faglitteraturen kaldes "block vote". Det er 
en form for flertalsvalg i flermandskredse, hvor der for 
eksempel i en tremandskreds vælges de tre kandidater, 
der har flest stemmer (men altså ikke nødvendigvis ab
solut flertal). 

I den rene variant - som er den, der bruges i Mon
goliet - skal vælgeren stemme på så mange kandidater, 
som der skal vælges i kredsen - hvis han ikke gør det, 
er stemmesedlen ugyldig (og andelen af ugyldige stem
mer blev da også så høj som 6.0 pct.). I systemer med 
et bare nogenlunde dominerende parti betyder det, at 
dette overrepræsenteres i uhyggelig grad - naturligvis 
fordi de tendenser til overrepræsentation, der også er i 
et almindeligt flertalsvalg i enkeltmandskredse, her pro
jiceres op i langt større målestok. Systemet har derfor 
ikke mange fortalere, men det er værd at mærke sig, at 
det faktisk har været brugt i en del lande ved lokalråds
valg, blandt andet her i landet før 1909, og at det stadig 
bruges ved valget af nogle typer lokalråd i England. 

Det er afgørende for vurderingen af rimeligheden i 
at bruge dette valgsystem, at man ser på, hvor stærk 
parti- eller fraktionsopdelingen er i vælgerkorpset. Er 
den svag - som for eksempel i en bridge-klub - er der 
ikke noget specielt udemokratisk i at bruge dette valgsy
stem. 

Men i Mongoliet betød MPRP's generelt stærke stil
ling ved valget i juni, at partiet som nævnt fik 70 af de 
76 mandater. Hertil kom en mere, som stillede op som 
uafhængig kandidat i surhed over, at han kun var blevet 
nr. 77 på den prioriteringsliste, som partiets centralko
mite havde opstillet. Men dette partimedlem blev også 
valgt, og derfor har MPRP egentlig 71 pladser i parla
mentet. De fem sidste fordeler sig så på fire partier; da 
der oven i købet skal været otte i en partigruppe, for at 
en sådan gruppe kan få de fordele, der følger af denne 
anerkendelse, er oppositionens rolle i det nye mongolske 
parlament ret udsigtsløs! 

Man finder dog i mange kredse i Mongoliet - også 
i MPRP - forståelse for, at det ikke er den allersmartes
te løsning, man er endt med, og derfor er der nok ud
sigt til, at man vil prøve at finde en lidt bedre løsning -
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uden nødvendigvis at indføre forholdstalsvalg, som vi 
kender det. Men det vil tiden vise - og den vil også vi
se, om et politisk parti med et så stort flertal virkelig vil 
kunne bekvemme sig til at "forære" noget af sit flertal 
til oppositionen. Formålet skulle så primært være at vin
de demokratisk troværdighed i omverdenens ajne og -
som en sidegevinst - at få styrket bredden (og dermed 
også kvaliteten, må det antages) i den parlamentariske 
politiske debat. 

Indtil videre er der imidlertid ikke noget at gøre -
valget gik rimeligt for sig efter det vedtagne regelsæt -
og derfor sidder nu de mange MPRP-parlamentsmed
lemmer og diskuterer med hinanden. Der er nemlig 
mødepligt i parlamentet, mange afstemninger (også om 
mange detaljer), og udvalgssystemet er kun gradvist un
der udvikling. Og alle de nye har et utroligt behov for 
at opleve sig selv som parlamentariske debattører. Alle 
sager tager derfor lang tid - og i hvert fald længere tid 
end parlamentssekretariatet regner med i sin planlæg
ning. Og samtidig har man kun et meget svagt system 
for at informere befolkningen om politikernes argumen
ter og beslutninger - og egentlig heller ikke megen for
ståelse for, at det er den bedste vej til gradvist at sikre 
sig, at demokratiseringen kan slå igennem både i dybden 
og i bredden i det mongolske samfund. 

Vi kom derfor til den konklusion, at en af de vigtigste 
opgaver for vores lille tremandsmission (som udover 
Elise Holt bestod af Claus Dethlefsen fra Folketingets 
Lovafdeling og undertegnede) måtte være at vurdere 
mulighederne for gradvist at styrke betingelserne for at 
udvikle en politisk dialog i Mongoliet. 

En anden oplagt forudsætning er, at der bliver lavet 
en bedre valglov (hvad der skulle være nemt nok), men 
primært var det altså at støtte betingelserne for en seriøs 
politisk debat i Mongoliet og om Mongoliet. Hvad ud
faldet af en sådan debat så bliver, er naturligvis mongo
lernes egen sag. 

Derfor har missionen i sine drøftelser med ledende 
mongolske politikere og embedsmænd i parlamentsadmi
nistrationen bestræbt sig på at få dem til at forstå, at in
formation til offentligheden om, hvad der overhovedet 
foregår i og omkring parlamentet er en nødvendig for
udsætning for en egentlig demokratisk udvikling (også 
selv om papirmanglen er meget følelig). Vi lagde også 
vægt på at få dem til at indse, at man ikke kan give for 
megen input til den proces - den kan bruge alt! Men om 
vort budskab blev opfattet fuldt og helt - og accepteret -
vil vi jo først kunne se om nogle år! 

Oplysningskontorer i Ulan Bator og ude i de lokaleJ 
aimags (svarer til vore amter), en parlamentarisk tele
fonoplysningstjeneste, flere informationskanaler både ind 
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til parlamentet og ud derfra om parlamentets arbejdsgan
ge og arbejdsprocesser (herunder mangfoldiggørelse af 
"Parlamentstidende" i mere end de planlagte to eksem
plarer), bedre biblioteksfaciliteter med moderne in
formationssøgningsudstyr (og adgang for alle til at bruge 
disse faciliteter) er blandt de forslag, vi har lagt på bor
det. Så må vi som nævnt se, hvad beslutningsprocesser
ne i Regerings- og Parlamentspaladset i Ulan Bator kan 
acceptere - det vil vise noget om, hvor åbne de tilstop
pede kanaler lidt efter lidt vil kunne gøres - og hvad 
DANIDAs embedsmænd mener, DANIDA kan støtte. 

Bag missionens arbejde har hele tiden ligget den kla
re forståelse, at den ikke selv skulle beslutte noget, men 
kun - i bedste fald - støbe nogle kugler, der kunne indgå 
i den fortsatte policy-udvikling og de fortsatte beslut
ningsprocesser på Asiatisk Plads. 

Inden udgangen af august skulle vor rapport helst 
ligge på DANIDAs bord, i det kontor, der beskæftiger 
sig med enkelte asiatiske landes forhold. Den vil være 
på engelsk, for også mongolerne skal have mulighed for 
at tage stilling til den - også selv om de fleste mongolers 
engelsk er så mangelfuldt, at den ubetinget skal oversæt
tes til mongolsk, før den kan blive vurderet i Ulan 
Bator. 

Missionen har naturligvis også følt behov for at komme 
ud i landet for på sin egen krop at mærke afstanden - ik
ke bare geografisk, men også politisk, kulturelt og soci
alt - fra Ulan Bator til ger' en ved det stille vandløb i de 
blå bjerges skygge 500 km ud ad et hjulspor. 

Gæstfrihed og interesse for vort forehavende har vi 
mødt i rigt mål; naturligvis officielt, for på grund af den 
elendige økonomiske situation i Mongoliet bliver alle 
aktuelle og potentielle donorlandes repræsentanter mødt 
med megen interesse og imødekommenhed. Men også -
og langt mere værd på det menneskelige plan - uoffici
elt, i ger'er og andre steder, over en smøg, en snus, et 
stenhårdt stykke vindtørret ost, en skål eirak (gæret hop
pemælk) og en skål arkhi (hjemmebrændt, ikke særlig 
stærk vodka) fra det aktive destillationsapparat på hæ
derspladsen midt i teltet. 

Her fik vi heldigvis et par glimt af den mongolske 
folkesjæl - og det er den, vi gennem forslagene om en 
bevidst informationspolitik for parlamentet mener bør 
bringes i den snævrest mulige forbindelse med det mær
kelige et-parti-dominerede parlament i Ulan Bator, for 
det er præcis den dialog, der må være grundkærnen i 
den mongolske demokratiseringsproces, på samme 
måde, som det har været tilfældet i mange andre lande. 

Sammen med forslaget om en sådan omfattende in
formationspolitik - hvor der altså skal spilles på flest 
mulige tangenter - kommer en række konkrete forslag 

om styrkelse af nogle af procedurerne i parlamentets ar
bejde - og naturligvis også et lidt mere demokratisk 
valgsystem: Uanset hvad man mener om de enkelte par
tier, og uanset hvilke valgsystemer, man synes bedst 
om, så er det uheldigt, hvis det faktisk anvendte system 
som sin væsentligste virkning har, at oppositionspartier
nes mulighed for at gøre sig gældende i den politiske di
alog og i det parlamentariske arbejde bliver helt og alde
les smadret. 

Måske kan DANIDA ved sin påtænkte indsats på 
"demokrati- og parlamentsstøtteområdet" reparere lidt 
på denne tingenes tilstand, men det siger vel sig selv, at 
det, vi først og fremmest kan og bør gøre, er at stille 
nogle rammer til rådighed, som de mongolske politikere 
og de mongolske vælgere selv må sørge for at t1 fyldt 
ud - på grundlag af den nødvendige politiske dialog. 

Og det kan godt komme til at tage lidt tid. @ 

OVERGANGSBIST AND 

Mongoliet skal nu have yderligere overgangsbistand 
fra Danmark på i alt 30 millioner kroner. 

10 mill kr af de 30 mill kr skal bruges til et 
sektorstudie inden for husdyrbrugssektoren og import
støtte blandt andet i form af dansk leverancer af veteri
nærmedicvin og til mejeri- og slagterisektoren. 

For de resterende 20 mill kr skal der gennemføres 
en undersøgelse af mulighederne for at udnytte sol- og 
vindenergi i Mongoliet. Samtidig skal det undersøges, 
om vindenergien kan udnyttes mere lasngsigtet. Til det 
formål skal der blandt andet opføres 2 vindmøller og 
leveres vindmølleudstyr. 

I november 1991 blev det besluttet, at Mongoliet 
skulle have en overgangsbistand på ca. 65 mill kr over 
2 år. 12 mill kr er blevet anvendt til import af medicin 
og undervisnoingsmaterialer, og da de sidste ca. 20 mill 
kr skal efter planerne anvendes til udbygning og konso
lidering af en fri ptersse samt til undervisningssektoren. 

Kilde: DANIDA NYT, 4:13-14 (København 1992). @ 
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STUDIET AF MONGOLSK KULTUR I DANMARK 

*****************"'***************************** 
Redaktion: Denne beretning om studiet af mongolsk sprog og kultur 
i Danmark giver sig ikke ud for at være altomfattende, så redaktionen 
af GER vil blive glade for at modtage kommentarer om mangler og 
fejl. 

*****************"'***************************** 

En mere seriøs interesse for studiet af mongolsk 
sprog, kultur og historie begyndte i Danmark for om
kring hundrede år siden. Før den tid havde man selvføl
gelig hørt om mongolerne, men man forbandt dem dog 
mest med de horder, der på Chinggis Khans tid brød ind 
i et uforberedt Europa. Siden har europæerne frygtet fa
ren fra øst. Dog havde Ludvig Holberg udgivet et lille 
stykke i 1739 om Chinggis Khan, som Holberg satte 
mere pris på end de andre orientalske helte, han be
skrev, fordi Chinggis Khan udarbejdede love for sit 
folk. Mange af disse love er stadig i brug. 

De første egentlige etnografiske oplysninger finder 
man hos Kristian Bahnson, som i et 2 binds værk "Etno
grafien Fremstillet i Dens Hovedtræk" (København 
1900, 2:667-671), skriver følgende om mongolerne: 

"Den mongolske Gren deles i tre Familier: Øst
mongoler, Vestmongoler og Burjæterne. 

12 

Østmongoleme lever i Mongoliet, der mod Nord 
begrænses af Sibirien, mod Syd af Kina, mod Øst af 
Mandschuriet og mod Vest af det høje Tatari. De falde 
i to Grupper: Schara-Mongoleme (Red: Chakbar), der 

bebo Landets sydlige Dele, og Kalka-Mongoleme, 
der leve Nord for Ørkenen Gobi. 

Vestmongolerne kaldes ogsaa Kalmukker. De
res Hjemland er Dsungariet. Herfra bleve de imidlertid 
dels ved indre Stridigheder, dels ved de Folkebevægel
ser, der fremkaldtes ved Djingiskhans Erobringstog, 
nødsagede til at udvandre. De vendte sig navnlig mod 
Vest, overskrede Kirgisersteppen og naaede endelig Eg
nene om Urals og Volgas Mundinger. Her boede de ind
til 1771, da en Del af dem under store Besværligheder 
vendte tilbage til deres oprindelige Udgangspunkt, hvor 
de kom til at staa under kinesisk Herredømme under 
Navn af sorte Kalmukker eller Bjærg-Kalmukker. En Del 
blev tilbage ved Volga og lever endnu her som Nomader 
paa Stepperne Nord og Øst for det kaspiske Hav. En
delig findes i Guvernementet Tomsk en Kalmukstamme ' 
der kaldes de hvide Kalmukker eller Teleuter (Tu-
lunguter), og som ere blevne tyrkiserede. 

Buryat-mongoler 
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Burjateme eller Buræterne bebo Landet om Baj
kal-Søen,fra hvilken de strække sig henimod den kinesi
ske Grænse og Lena 's Flodsystem. Allerede før Djingis
khans Optræden skulle de have været bosatte paa det 
Sted, hvor man nu træffer dem. 

De tre nævnte Folk ernære sig nu væsentligt som 
Nomader og bekende sig til den lamaistiske Form af 
Buddhismen; i Nutiden spille de ikke nogen politisk Rol
le, men som bekendt var Forholdet ganske anderledes i 
ældre Tid. Under Ledelse af saa fremragende Herskere 
og Krigere som Djingiskhan, Tamerlan og Baber over
svømmede de ikke alene store Dele af Asien, men 
trængte ogsaa ind i Europa. Det mongolske Rige var det 
største, Verden endnu havde set, men tillige det daar
ligst grundfæstede. Politisk Begavelse og Evne til at 
modtage den højeste Kultur, som de overvundne Folke
slag vare i Besiddelse af, synes Mongolerne at mangle, 
og Buddhismen er vistnok den eneste varige Erhvervelse, 
de have gjort paa Aandslivets Omraade. 

I ydre ligner Mongolen ganske den altaiske Folke
stamme, hvortil ogsaa høre Tunguser og Mandschu
er {RG: Manchu). Mongolernes Ansigtstype er meget ens
artet med fremspringende Kindben, skraa Øjeaabninger, 
gullig Hudfarve, sort Haar og tyndt Skæg. Højden er i 
Reglen som en middelhøj Europæers; hele Skikkelsen 
gør et kraftigt og udholdende, men tillige noget plumpt 
Indtryk. Med Hensyn til Karakter og aandelige Egen
skaber staa Mongolerne afgjort tilbage for Tunguserne. 
Et vist Flegma præger Mongolens Aandsliv paa alle Om
raader; kun naar han bliver ophidset, er han i Stand til 
at underkaste sig vedholdende Anstrængelser, saaledes 
som den Gang han strakte sine Erobringstogover Asien, 
opfanatiseret af sine overlegne Høvdinger. Det medfødte 
Hang til en rolig Levevis blev senere, da Folket var 
faldet til ro, yderligere forstærket ved Antagelsen af 
Buddhismen, hvis Virkning paa Centralasiens Karakter 
sikkert har været overordentlig stor. 

I alle sociale Forhold hersker hos Mongolerne som 
hos Kineserne Pieteten næsten enevældig. Familielivet er 
ordnet paa patriarkalsk Vis, og de større Sammenslut
ninger, Horden og Stammen, hvile paa det samme 
Grundlag som Familien. En Følge heraf er en stærkt ud
præget Konservatisme af lignende Art som den, der gen
.findes hos Kineserne, Livlig Indbildningskraft vil man 
ikke søge hos et Folk af denne Aandsretning, og Mongo
lernes Præstationer i Retning af Poesi, Filosofi og Re
ligion ere prægede af en overordentlig Nøgternhed. Ven
skab og Kærlighed høre ikke til Folkets Dyder; paa alle 
Omraader træffer man en beregnende og skarp, men be
grænset Forstand. 

Mongolernes hele Levevis, Dragt, Boliger, Nærings
midler, Sæder og Skikke ere saadanne, som følge af en 
nomadiserende Tilværelse. Dragten er meget tarvelig i 
Form og Udstyrelse; den bestaar af en Hue, en lang 
Kofte af Bomuldstøj eller Skind og et Par langskaftede 
Støvler med tykke Saaler. Kvinderne bære Dragter af 
samme Snit som Mændene, dog ofte noget mere pynteli
ge. Den højeste Grad af Urenlighed udmærker saavel 
Klæderne som Mongolernes personlige Udstyr og Ejen
dele i det hele taget. Det er ganske ukendt nogensinde 
at skifte Tøj; man bærer den samme Dragt, indtil den 
falder af Kroppen i Laser. Ikke heller paa Legemet kom
mer der nogensinde en Draabe Vand med Mongolens 
gode Vilje. De fleste gaa i Graven uden i hele deres Liv 
at have vasket sig. 

Boligerne bestaa af Filttelte; et let, med Snore og 
Læderremme sammenbundet Trægitterværk danner Stel
let, over hvilket man anbringer store, af Kamelhaar for
færdigede Tæpper. I Regelen er et mongolsk Telt 4-6 
Meter i Gennemsnit og omtrent 3 Meter højt i Midten, 
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omtrent halvt saa højt ved Sidevæggene. Langs disse an
bringes Familiens Ejendele i Stabler paa Jorden eller 
ophænges i Poser paa Træstellet. Da man aldrig renser 
Tæpperne, og da om Vinteren baade Kalve, Lam og 
Hunde færdes i Teltet sammen med dets menneskelige 
Beboere, vil det letforstaas, at man maa være udrustet 
med en Mongols Flegma og Ligegyldighed for Snavs og 
Angreb af lnsekJer for at kunne udholde Tilstanden. Fø
den bestaar af The, der nydes paa lignende Maade som 
hos Tibetanerne, sur Mælk, Melgrød, tilberedt af Hvede
mel, der købes fra de omboende agerdyrkende Folk, 
samt Kødet af de selvdøde Husdyr (Hest, Kamel, Faar 
og Hornkvæg). Det er kun ganske undtagelsesvis, at 
man slagter et Dyr af Hjorden. Af Mælken udvinder man 
ved Destillation en stærk berusende Brændevin. 

Efter gammel Sæd har Mongolen kun Ret til at have 
een Ægtehustru, men Antallet af Medhustruer er over
ladt til hans Forgodtbefindende. Hustruen behandles i 
det hele med Venlighed, men Hovedmængden af de hus
lige Arbejder paahviler hende og gør hendes Liv lidet 
misundelsesværdigt. Overfor Børnene vise Mongolens 
bedste Egenskaber sig; han er en opofrende og kærlig 
Fader for dem, men paa den anden Side forstaar han 
rigtignok ikke at opdrage dem; saasnart Moderen ikke 
mere behøver at tage sig af dem, have de Lov at gøre, 
hvad de ville. Dog bør det fremhæves, at Alderdommen 
nyder den største Anseelse og RespekJ; Eksempler paa, 
at et ældre Familiemedlems Raad eller Befaling ikke 
bliver punkJlig adlydt, ere yderst sjældne. 

Mongolerne ere delte i sociale Klasser. Højest staar 
Adelen, der udgøres af Fyrsternes Slægtninge, og som 
besidder al Jord. Dernæst følger Gejstligheden, de 
buddhistiske Lamaer, der nyde stor Anseelse trods deres 
ofte meget lave moralske og intellekJuelle StandpunkJ. 
Resten af Folket danner en forskelsløs Mængde, der 
staar temmelig retsløs overfor Magthaverne. Den patri
arkalske Regerings- og Samfundsfonn, der i tidligere Tul 
var almindelig hos Mongolerne, men som nu er mere el
ler mindre sprængt, ordnede alle Stammer og Familier 
efter et bestemt Skema. Grundlaget for Ordningen var 
Familien,·jlere beslægtede Familierdannede en Khoton, 
der lededes af en ældste, Aga. Flere Khotoner dannede 
en Aimak, i hvis Spids der stod en Saisang med arvelig 
Myndighed. Flere Aimaker dannede en Ulus, hvis Over
hoved kaldtes Noyon. Flere Uluser dannede en Stamme 
under en Taischa, og samtlige Stammer dannede et 
Folk, der lededes af Khanen. 

Som flere Gange nævnt i detforegaaende, er Budd
hismen nu bleven indført hos Mongolerne og har dels af
løst, dels assimileret den tidligere Religion, der var af 
shamanistisk Art. Rundt omkring på Steppen findes der 
Templer og Klostre med Forstandere, der ere afhængige 
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af Dalai Lama i Lhasa. En Undtagelse herfra danner 
Kalmukkernes Overlama i Bo.zar Kalmuk ved Astrachan, 
der siden Begyndelsen af dette Aarhundrede udnævnes 
af den russiske Regering. • 

Red: Bamohn' ø billede af mongolerne bærer meget præg af 1800-tal
letø syn pi ikke-europæiske folkeslag og pi den udenlandske litteratur 
han har haft til sin ridighed. Havde han selv besøgt mongolerne ville 
hans noget afstandtagen til dem nok ikke have været så kategorisk. 
Men hans beskrivelse af mongolerne er det billede danskerne havde 
adgang til ved indgangen til 1900-tatlet. Flere skolebogsforfattere 
skrev flittigt af efter ham. 

*********************************************** 
DANMARKS ANERKENDELSE 

AF MONGOLIET 
*********************************************** 

Som et af de første lande anerkendte Danmark den 
9. januar 1950 den nye kinesiske stat, Den Kinesiske 
Folkerepublik, som Formand Mao Zedong grundlagde 
1. oktober 1949. Dermed anerkendte Danmark også 
Indre Mongoli. 

Ydre Mongoli blev i 1924 omskabt til Den Mongol
ske Folkerepublik. Denne stat blev først i 1962 medlem 
af De Forenede Nationer. Danmark anerkendte den 1. 
august 1968 Den Mongolske Folkerepublik, som den 
12. februar 1992 valgte blot at kalde sig: Mongoliet. 

*********************************************** 
DANSKE EKSPEDITIONER 

TIL MONGOLERNES LAND 
****************"""***************************** 

KALMYK-EKSPEDffiONEN 1890 

Den danske læge Hans S. Kaarsberg rejste på en en
keltmandsekspedition i 1890 til kalmyk-mongolerne på 
de russiske sletter mellem Don og V olga. Han fik støtte 
af offentlige og private midler. Kaarsberg valgte kal
mykkerne, fordi de levede isoleret som for flere hundre
de år siden. Han ønskede at studere et folk, som endnu 
ikke var meget påvirket af den europæiske civilisation. 
Han interesserede sig for •degenerations teorien•, som 
antydede at sundhedstilstanden ville være bedre ved 
mindre degenererede folkeslag, hvilke opfattedes som 
mindre civiliserede. Kaarsberg skrev en bog om sine op
levelser, som Gyldendal udgav 1892. 
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BOLLERUP SØRENSEN 

Bollerup Sørensens første besøg i Mongoliet fandt 
sted i 1909, hvor han rejste gennem Gobi ørkenen, over 
Urga til Kiachta og videre til Verhne Udinsk i Sibirien, 
hvorfra han med den transsibiriske jernbane rejste til 
Europa. Atter i 1915 foretog Sørensen en lang rejse 
gennem det indre Asien. Han drog fra Kuku Nor mod 
nord over Nan Shan bjergkæden til Kanchou og derfra 
gennem Turkestans ørkener ad den gamle silkevej over 
Suchou, Dunhuang og Hami videre til Urumchi i Tien 
Shan og nordpå over Chuguchak til Semipalatinsk i Syd
sibirien. Derfra igen med den transsibiriske jernbane til 
Europa. Sørensens tredje rejse gik i 1921-1922 til det 
vestlige Kina, Kuku Nor området og det nordøstlige 
Tibet. (Sørensen 1932). 

MONGOLIET OG URJAN-CHAJ (1919 & 1920) 

Carl Immanuel Krebs (1889-1971) blev 1913 læge 
fra Københavns Universitet og arbejdede ved Set. 
Josephs Hospital. Efter udbruddet af Første Verdenskrig 
1914 gik han ind i Den Kgl. Livgarde, hvor han året 
efter blev sekondløjtnant. 1916-1919 arbejdede Krebs 
for Dansk Røde Kors med at uddele lægemidler til 
krigsfangelejre i Rusland. I denne periode så Krebs 
store dele af Rusland og især Sibirien. · Den russiske 
revolution i 1917 standsede ikke dette arbejde, men gav 
andre arbejdsbetingelser. Da Røde Kors arbejdet blev 
indstillet, ønskede Krebs at opleve den rigtige natur, så 
han tog på tur i 1919 sammen med en ven, Recke, ind 
i skovene. De gik på zobeljagt. De kunne ikke rejse 
tilbage gennem Sovjet, så Krebs red over grænsen til 
Mongoliet via Urga (Ulaanbaatar) til Peking (Beijing), 
hvor han boede hos sin bror Ove, der arbejdede ved den 
danske ambassade. På denne tur passerede Carl Krebs 
sydøst for den store sø, Kossogol (Hubsogol), en meget 
smuk dal, Bulgantal, hvor en biflod Egin-gol løb til 
Selanga floden. Stedet gjorde et stort indtryk på ham 
med sit fredelige og harmoniske udseende med venlige 
mennesker. Krebs solgte sine skind i Beijing og rejste 
tilbage gennem Mongoliet, passerede Bulgantal, videre 
til Urianhai (Urjan-Chaj), og hjem til Danmark via 
Moskva. I 1922 arbejdede Krebs igen for Røde Kors i 
Rusland. Denne gang under polarforskeren Fridtjof 
Nansen. På tilbagevejen forsøgte Krebs resultatløst i 
Moskva at få tilladelse til at måtte rejse til Mongoliet. 
(Krebs 1922; Nielsen 1984). 

TELEGRAFLINIEN 

Kristen Peter Albertsen var dansk telegrafingeniør, 
først ansat ved Store Nordiske Telegrafselskab (først i. 
Danmark, så Rusland og senere i Kina), siden ved det 
kinesiske telegrafvæsen. Han skulle blandt andet i 1920-, 
1921 genopbygge den nedbrudte telegraflinie mellem · 
Beijing (Peking) og Irkutsk. Linien passerede Ulaanbaa
tar (Urga) netop som kampene om mongolernes frigørel
se var i fuld gang. Albertsen blev ajenvidne til denne hi
storiske begivenhed. Albertsen vendte tilbage til Dan
mark i 1933. 

FORSØGSGÅRDEN (1923-1926-1936) 

I 1923 drog 6 danske mænd ud for at oprette en for
søgsgård med kom-, kvæg- og hesteavl i Bulgantal i 
Ydre Mongoli nær Urianhai under Carl Krebs ledelse. 
Med sig havde han sin bror, Ove Krebs (ingeniør), Kaj 
Borgstrøm ("Bøffelen"), Erik !sager (mejerist), Tage 
Birck (ingeniør), Henning Haslund-Christensen ("Kidi ") 
(landmand). Før afrejsen havde hver af dem været på 
studieophold for at tilegne sig relevante kundskaber. 
Gården, som mongolerne gav tilladelse til for en periode 
af 12 år, skulle også tjene som station for geografiske 
undersøgelser. Man havde fået støtte fra Carlsbergfon
den, Det Danske Kongelige Geografiske Selskab og ØK. 
Den russiske Revolution -havde fået mange danskere, 
som arbejdede i landbrugssektoren, især inden for meje
ridrift i Sibirien til at rejse tilbage til Danmark, da deres 
produktion blev konfiskeret af kommunisterne. Krebs 
ville undersøge, om der kunne skabes arbejde til nogle 
af dem i Mongoliet, men det blev ikke til noget. 

Urolighederne i Sovjet fik Krebs til at vælge søvejen 
til Kina og med tog via Beijing til Kalgan, hvorfra en 
karavane med hjælp fra Hertug Larson bragte dem det 
sidste stykke. Hertug Larson var en svensk mongolmis
sionær, som endte som hestehandler blandt mongolerne. 
Han rejste til USA i 1938 efter mange år i Mongoliet. 

Man indrettede sig, dyrkede jorden, passede flokke 
af dyr, gik på jagt og handlede med skind. Efter 3 år 
rejste de fleste bort igen, men Carl Krebs blev indtil 
1936, dog flyttede han fra gården og byggede nyt hus i 
en nærliggende skov. Uoverensstemmelser med det 
kommunistiske styre i Mongoliet fik til sidst også Krebs 
til at rejse. Flere af deltagerne har selv fortalt om dag
liglivet på gården (Borgstrøm 1933, Haslund-Christen
sen 1932, Krebs 1937). 

SINO-SWEDISH EKSPEDITION (1927-1933) 

Denne videnskabelige ekspedition tog sit udgangs
punkt i Kalgan (Zhangjiakou) og vandrede under Sven 
Hedins ledelse gennem Gobi Ørkenen i Indre Mongoli 
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til Torgut-mongolernes land i De Himmelske Bjerge 
(Tien Shan) i Xinjiang. Blandt de 27 medarbejdere 
deltog i 3 år Henning Haslund-Christensen, antaget på 
Hertug Larsons anbefaling. Haslund fik ansvar for ka
melkaravanen, der skulle transportere ekspeditionens 
udstyr. 

I 1928 nåede man Urumchi. Derfra deltog Haslund 
i en rejse sydpå til Altyn-tagh bjergene i det nordlige 
Tibet. Senere på året vendte Haslund tilbage til Urum
chi, hvorfra han slog sig ned blandt torgut-mongolerne 
i De Himmelske Bjerge mod vest. Der indsamlede han 
etnografika, blandt andet et tempeltelt, og optog musik 
og sange. Hans indsamJinger blev overdraget Etnografi
ska Museet i Stockholm. (Haslund-Christensen 1935). 

"RAS" 

Gennem 32 år arbejdede den dansk-norske H. A. 
Rasmussen (1883-19**) i Kina, dels ved det kinesiske 
toldvæsen, dels inden for uldeksporten (1924-1937). Det 
gav ham anledning til flere rejser (1926, juni 1930, 
1931) ind i Indre Mongoli, hvor han blandt andet 
opkøbte uld og mødte kendte skandinavere. (Rasmussen 
1955). 

FØRSTE DANSKE CENTRALASIATISKE 
EKSPEDITTON TIL MONGOLIET 1936-1937 

Henning Haslund-Christensen rejste alene (17. juni 
1936 - 6. juli 1937) på denne ekspedition til Mongoliet 
for dels at orientere sig om mulighederne for en større 
undersøgelse, dels at indsamle etnografika til Etnogra
fisk Samling i København og fortsætte sine optagelser af 

folkemusik og sange på lakplader. Han ønskede at fore
tage videnskabelige undersøgelser blandt mongoler for 
at kunne komplementere de resultater Sven Hedin havde 
indsamlet på sine rejser i Centralasien. 

Henning Haslund-Christensen ankom i august 1936 
til Shanghai. Borgerkrigen i Kina forhindrede ham i at 
rejse direkte til Mongoliet. Han valgte så at gøre studier 
i det østlige Indre Mongoli på grænsen til Manchuriet. 
Hele området var på det tidspunkt besat af japanerne. 
Derfor havde andre forskere forladt området. Således 
befandt Henning Haslund-Christensen sig i et forsk
ningsmæssigt vakuum, som en af de få europæere, der 
foretog undersøgelser blandt mongolerne i Indre Mongo
li. Med sit sædvanlige held - han løb ind i en dansk ta
lende japaner, Takai, i Manchoukuos hovedstad, Hsin
king - lykkedes det ham at få både japanske og mongol
ske myndigheders tilladelse til at foretage undersøgelser. 

September 1936 slog han sig ned ved Wang-in Sume 
( = Kongens Kloster) (i dag: Ulanhot) 350 km vest for 
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Harbin og Khorchin mongolernes gamle hovedstad. Den 
vinter tilbragte han flere måneder i Bargha området. Det 
befinder sig i Xingan (Hsingan) bjergene i det nordøstli
ge Indre Mongoli med base i Manchu Ail, som ligger i 
dalene sydvest for Solun midt i Kharchin og Khochin 
mongolernes område. Oktober-november 1936 traf Hen
ning Haslund-Christensen i Bargha 2 shamaner. Blandt 
Khochin og nabo mongolstammerne erhvervede han fle
re hundrede etnografika, indsamlede legender og optog 
musik. Om årsagen til at indsamle folkemusik har Hen
ning Haslund-Christensen fortalt i et foredrag i Det 
Kongelige Geografiske Selskab (7. december 1937): 

Jeg havde ikke været længe i Mongoliet,før det be
gyndte at forbavse mig, at man hos een stamme kunne 
høre legender, melodier og sange, som var ukendte eller 
uden klangbund hos naboerne, men som var fuMstændig 
parallelle til, hvad man tidligere havde hørt ved en 
fjernt boende stamme. I grænseegnene mod både Kina 
og Rusland bemærkede jeg, hvorledes mongolernes egne 
legender, poesi og gammel folkemusik kunne bevares i 
deres bevidsthed, selv efter at de havde adopteret 
fremtrængende naboers klædedragt, levemåde og sprog. 

Facineret af de gamle historier og folkemusikken 
mente Henning Haslund-Christensen, at han ved at ind
samle folkemusik og sange kunne udforske de forskelli
ge mongolgruppers indbyrdes slægtskab. 

I 1937 besøgte han i Kweihwa (Khokho Khoto eller 
Hohhot) svenskeren George SOderbom, som var missio
nærsøn og opvokset i "Mongoliet", hvor han var meget 
vellidt af alle. De havde begge arbejdet sammen på He
dins ekspedition 1927-1930. Sammen rejste de 2 nu med 

"The Blue Devil" (en delvis hjemmelavet bil) tilhørende 
Soderbom på besøg hos Tumet og Khalkha mongoler, 
hvor der også blev foretaget indsamlinger. På turen 
fandt de 5 nestorianske ruinbyer, men foretog ingen ud
gravninger. 
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Henning Haslund-Christensen vendte tilbage til Dan
mark senere i 1937 med en mongolsamling på 700 num
re etnografika, blandt andet 2 komplette shamandragter, 
52 antropometriske opmålinger af mongoler og 105 op
tagelser af legender og folkemusik samt nedskrivning af 
en del legender og folkeviser til Etnografisk Saniling. 
Han havde også indsamlet en del bøger på mongolsk, 
som Kaare Grønbech skulle studere nærmere. Europa 
havde på det tidspunkt et ganske lille kendskab til mon
golsk litteratur. Hans samlinger vakte opsigt i Danmark, 
hvilket bevirkede, at han kunne rejse penge til endnu en 
ekspedition. I et brev (18. oktober 1937) skrev Henning 
Haslund-Christensen til Etnografisk Samling, at det næ
ste område (Chakhar og Sunit) han ønskede at foretage 
undersøgelser i på det tidspunkt lå helt under japansk 
kontrol. Han mente, at det ville være vigtigt hurtigst 
muligt at foretage undersøgelser blandt mongolerne der, 
inden de blev for japaniserede. Da Sunit-høvdingen Teh 
Wang var hans gode ven, ville han have udmærkede ar
bejdsbetingelser. 

ANDEN DANSKE CENTRALASIATISKE 
EKSPEDITTON TIL MONGOLIET 1938-1939 

Ekspeditionen, som blev kaldt "The Royal Danish 
Geographical Society's Central Asian Expedition 1938-
1939", fik senere navnet "Anden Danske Centralasiati
ske Ekspedition til Mongoliet 1938-1939". Den blev 
udsendt med støtte fra den danske stat, Carlsbergfonden, 
konsul O.H. Bærentsen og en anonym giver. Ekspeditio
nens formål var at studere kultur og folklore hos mon
golerne i Indre Mongoli samt at indsamle genstande fra 
mongolernes hverdag og fest. Man skulle især indkøbe 
bøger på mongolsk. De mongolske samlinger skulle 
overdrages Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek, 
begge i København. Ekspeditionen havde 3 deltagere: 
Henning Haslund-Christensen leder og etnograf, Dr. 
phil. Kaare Grønbech sprogforsker og stud. mag. Wer
ner Jacobsen arkæolog. 

Ekspeditionen var den første europæiske videnskabe
lige ekspedition, som interesserede sig for studiet af det 
mongolske sprog og dets dialekter i Indre Mongoli. Eks
peditionens sproglige forskning fordelte sig på 3 områ
der: Epigrafi, sydmongolske dialekter og mongolsk litte
ratur. På sine tidligere rejser havde Henning Haslund
Christensen set nestorianske gravsten, som ekspeditionen 
også skulle se nærmere på. 

Juli 1938 ankom ekspeditionen til Tienting i Kina og 
nåede frem til Suiyuan (Khokho Khoto eller Hohhot), 
hovedstad i Indre Mongoli, som på det tidspunkt blev 
kaldt Mengchiang (et tilsyneladende selvstyreområde 
under japansk kontrol). De følgende 3 måneder boede 
de 3 danskere hos den svenske missionærsøn George 
Sooerbom, som blev et medlem af ekspeditionen. 

På grund af japanernes besættelse af Manchuriet, 
Nordkina og store dele af Indre Mongoli, kunne ekspe
ditionen ikke rejse ud i græslandet før den 28. oktober 
1938. Den slog sig ned på grænsen mellem Chakhar- og 
Sunit- mongolernes land i et gammelt tomt lamakloster 
"Chagan Kure" (Tsagan Khure, Tjaran Kurie), som be
tyder "Det Hvide Tempel". Det tilhørte Hertug Larson, 
som havde stillet det til ekspeditionens rådighed, fordi 
han rejste bort. "Det Hvide Tempel" lå 2 km fra den 
svenske missionsstation ved Khadin Sume (Hatt-in Sum) 
og omkring 50-60 km nordvest for Changpeh (Zhang
bei), som ligger 50 km nordvest for den gamle karava
neby Kalgan (Zhangjiakou). 

Det forhenværende tempel, som blev ekspeditionens 
hovedkvarter, lå på en lille bakke med en flot udsigt 
over græssteppen til alle sider. Det lille kloster, som 
kun havde haft plads til fa munke, blev forladt for lang 
tid siden på grund af onde ånder. Man fortalte, at 2-3 
munke havde myrdet hinanden og den overlevende hav
de hængt sig selv. De stedlige mongoler var overbeviste 
om, at de dødes ånder hærgede på stedet. Selv om eks
peditionen flyttede ind, var mongolerne ikke trygge ved 
at besøge stedet. For eksempel var man overbevidst om, 
at dødsguden Y arma passerede forbi, når en hund gav 
sig til at hyle om natten. 

Med "Det Hvide Tempel" som udgangspunkt drog 
ekspeditionsdeltagerne ud i forskellige retninger på 
studierejser. Haslund og Jacobsen mødte ·blandt andet 
flere kvindelige åndemanere (shamaner). Disse møder 
har de selv fortalt om i de bøger, de skrev efter rejsen. 

Ekspeditionen, som ialt kostede 82.000 kr, vendte 
tilbage til København i 1939 med store samlinger etno
grafika, bøger, fotografier og lydoptagelser. 
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TREDJE DANSKE CENTRALASIATISKE 
EKSPEDITION 1947-1948 

Det var Henning Haslund-Christensen's plan at fort
sætte udforskningen af mongolkulturen fra Manchuriet 
i øst til Pamir og Afghanistan i vest i samarbejde med 
en række yngre forskere. De politiske forhold efter An
den Verdenskrig (1940-1945) forhindrede ham i dette 
arbejde, men han gav dog ikke op. Han var god til at 
skaffe penge, og lige som ved sine tidligere ekspediti
oner støttede Carlsbergfonden ham også denne gang. 
Det var ikke muligt at komme til Tibet eller de centrale 
mongolområder, så han valgte Afghanistan, som virke
felt med "Den 3. Danske Centralasiatiske Ekspedition" 
i 1947-1948. Da denne ekspedition ikke beskæftigede 
sig med mongolerne, vil den ikke blive berørt i denne 
sammenhæng. Mens man var i felten døde Henning 
Haslund-Christensen, mandag, 13. september 1948 i en 
alder af 52 år i Kabul, Afghanistans hovedstad, hvor 
han ligger begravet. 

BESØGSREJSER TIL MONGOLIET 

Den Kolde Krig i kølvandet på Anden Verdenskrig 
gjorde Mongoliet til et meget lukket land for vesterlæn
dinge. Få danskere besøgte mongolernes land i embeds
medfør for eksempel med Røde Kors delegationer. 

Med rejsebogsforfatteren Jørgen Bitsch's besøg i 
Mongoliet 1958 og 1961, voksede der igen ganske lang
somt en interesse frem blandt danskere til selv at besøge 
stedet. Bitsch var den første som rejste med turistgrup
per til Mongoliet fra 1970. I de 20 år der siden er gået 
har han været af sted 25-30 gange. Andre rejsebureauer 
har siden slutningen af 1970erne også sendt turister til 
Mongoliet, ofte med Den Transsibiriske Jernbane. 

Haslund-Christensens søn Søren og sønnesøn Micha
el tog sammen med Kronprins Frederik og et filmhold 
til mongolernes land, for at lave en film i fodsporene af 
Henning i 1990. 

"Fjerde Danske Centralasiatiske Ekspedition til 
Mongoliet 1991" blev udsendt af midler fra National
museet og Carlsbergfonden. Den er omtalt i GER ( 4). 
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****************>fol<***************************** 
SAMLINGER OG UDSTILLINGER 

I MUSEER 
****************>fol<***************************** 

NATIONALMUSEETS 
ETNOGRAFISKE SAMLING 

Etnografisk Samling i Danmarks Nationalmuseum, 
København, har sine rødder helt tilbage til den danske 
læge Ole Worm (1588-1654). Han havde en for sin tid 
ualmindelig bred viden og et stort interesseområde, som 
han indsamlede ting og sager fra. Han er siden hen ble
vet betragtet som en af grundlæggerne af videnskabelige 
samlinger, og trækkes frem som et godt eksempel. Ofte 
gengives et kobberstik, som viser hans museum. Året 
efter hans død udkom på latin det fyldige katalog, Mu
seum Wormianum, han havde skrevet om sine samlin
ger. Worms samlerlyst havde blandt andet været med
virkende til at påvirke den danske konge, Frederik ill, 
som omkring 1650 oprettede sit "Kunstkammer". Efter 
Worms død indgik ifølge hans ønske hele hans samling 
i "Det Kongelige Kunstkammer". Mange vidste, at de 
danske konger samlede på rariteter, så "Kunstkamme
ret"s samlinger voksede. I begyndelsen af 1800-tallet 
valgte man at opdele "Kunstkammerets". samlinger på 
forskellige museer. Dele gik til Zoologiske og Botaniske 
samlinger, andre gik til Rosenborg Slot, Oldtidsmuseet 
og Kunstmuseet. De etnografiske sager endte for en kort 
årrække i Kunstmuseet, hvis leder Christian Jørgensen 
Thomsen ( 1788-1865) dog hurtigt udskilte det etnografi
ske materiale på ca 1.000 genstande og anbragte dem i 
et selvstændigtmuseum, "Det Kongelige Ethnographiske 
Museum", som åbnede i Prinsens Palæ første gang for 
publikum i maj 1849. Det var da et af verdens ældste 
etnografiske museer. Ved Thomsens død var samlingen 
vokset til 9. 000 museums numre på grund af Thomsens 
meget udadvendthed og store kontaktflade med udlandet. 
Det Kongelige Etnografiske Museum gik vanskelige ti- · 
der i møde. 

I 1892 grundlagde man Danmarks Nationalmuseum 
ved at samle en række københavnske museer under een 
ledelse. Et af disse museer var Det Kongelige Etnografi
ske Museum, som dermed ophørte med at være et selv
stændigt museum. Det blev de følgende 30 år en under
afdeling af Danmarks Oldtid, den ene af de 2 afdelinger 
det i 1892 nyoprettede Nationalmuseum bestod af. Der 
var ganske lidt forståelse fra museets side for de etno
grafiske samlingers kulturelle værdi. Dog lykkedes det 
i 1921 at udskille de etnografiske samlinger i National
museet til en selvstændig afdeling (Etnografisk Samling) 
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under Thomas Thomsens ledelse. I 1920erne blev det 
danske folk mere bevidst om sin kulturarv, og der ind
samledes et stort beløb til en udvidelse af Nationalmuse
et i Prinsens Palæ. I spidsen for indsamlingskomiteen 
stod atomfysikeren Niels Bohr (1885-1962), filosoffen 
Harald Høffding (1843-1931) og polarforskeren Knud 
Rasmussen (1879-1933). En af grundene til at National
museet var blevet for lille, skyldtes de store samlinger, 
som forskellige danskere hjembragte i de første årtier af 
det 20. århundrede. For eksempel erhvervede Knud 
Rasmussen ca 20.000 genstande fra det polare område 
i 1920erne og Henning Haslund-Christensen omkring 
3.000 genstande fra Centralasien i 1930erne. Det nyud
videde Nationalmuseum åbnede sine udstillinger i maj 
1938. Dette faldt sammen med Den 39te Internationale 
Antropolog Kongres, som den sommer foregik i Køben
havn. De etnografiske udstillinger var opstillet under 
Kaj Birket-Smiths ledelse efter et geografisk princip, 
som bragte den besøgende rundt i alle dele af verden. 
De efterfølgende 50 år stod udstillingerne tildels urørte, 
dog blev de for over halvdelens vedkommende fornyede 
efter 1965. 

I midten af 1980eme fik Nationalumseet en stor 
gave på 100 mill kr fra Egmondt Fondet (hvis staten gav 
et lignende beløb) til en ombygning og fomyelse af Na
tionalmuseet. Det blev til et 300 millioner kroners 
projekt. På grund af denne ombygning blev Etnografisk 
Samling i perioden 1988-1992 afmonteret, nedpakket og 
flyttet ud af bygningen. De fleste sager blev placeret 
således at end ikke personalet havde fysisk adgang til de 
ca 100.000 museumsnumre i afdelingens samling. Det 
var dog muligt at søge oplysninger i den database med 
tilhørende videobilleder, der var blevet skabt under ned
pakningen. 

De første mongolske genstande (Ka.155-Ka.157, 
Kb.50, Kc.165-Kc.169, Kd.24-Kd.31) i Etnografisk 
Samling var en gave til museet i 1891 fra den danske 
læge og opdagelsesrejsende Hans S. Kaarsberg (1854-
1929). Han havde i 1890 besøgt Kalmuk mongolerne, 
der lever på stepperne mellem Don og Volga floderne 
i det sydlige Rusland. Kalmuk samlingen består af: 

Thangkha (Ka.155), sølvvase (Ka.156), tekop 
(Ka.157), jagtknut (Kb.50), murstensteplade (Kc.165), 
hestescener (Kc.166), håndten (Kc.167), træske 
(Kc.168), pibe (Kc.169), filtkappe (Kd.24), kvindebælte 
(Kd.25), sko (Kd.26), støvler (Kd.27), sandal (Kd.28), 
2 mandsbælter (Kd.29), øresmykker (Kd.30), kappe 
(Kd.31). 

De næste mongolsager som indgår i Etnografisk 
Samling er købt af Sigurd Paturson i 1904. De 7 gen
stande (B.2532-B.2537): pibe, skål, tobakspose, fyrstål, 
armbånd, kniv, stammer fra Bajan-gol ca 40 km nord 
for Urga. 
u 

I 1911 købte museet fra den danske telegrafist 
Alfred Schønbeck, som arbejdede for Store Nordiske i 
Irkutsk en samling (B.2603-B.2619) mongolsager: 11 
broncevaser, 3 broncekar, Chakhar sølvsmykke. 

Derefter går der mange år, før der i 1926 indgår 
126 mongolske sager (B.2806-B.2932), som gave fra 
Kaj Borgstrøm. Han var dansker og arbejdede 1923-
1926 på forsøgsgården i Bulgantal, Mongoliet, sammen 
med blandt andet Krebs og Henning Haslund-Christen
sen. Desuden indgik der 15 mongolske genstande i 1929 
(B.3047-B.3061) fra sygeplejerske Lena Tidemand. Hun 
synes at have besøgt den danske gård i Bulgantal på 
Zobelsletten. 

De fleste af disse ca. 250 mongolske genstande, som 
befandt sig i Etnografisk Samling, før Henning Haslund
Christensens mongolsamling indgik, var mest smykker, 
personligt udstyr eller religiøse genstande. 

Henning Haslund-Christensen 

HENNING HASLUND-CHRISTENSEN 
MONGOLSAMLINGEN 

På 2 ekspeditioner i 1930erne indsamlede Henning 
Haslund-Christensen ca. 2.500 mongolske genstande 
fordelt på 20 mongolstammer, hvoraf langt de fleste bo
ede i Indre Mongoli, til Etnografisk Samling, som med 
et blev til et center for studiet af mongolske sager. Den 
mongolske samling fordeler sig ikke ligeligt på alle 20 
stammer. Den størstedelsamling stammer fra Chakhar 
mongoleme med 940 museumsnumre: 
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område antal stamme 

R.I 1- 78 Khalkha 
R.II 1- 14 Buryat 
R.ill 1- 2 Chipehin 
R.IV 1- 46 Daghur 
R.V 1- 13 Bodagha Daghur 
R.VI 1- 6 Solon 
R.VII 1-252 Khorchin 
R.Vill 1- 9 Kharchin 
R.IX 1 Ujumuchin 
R.X 1- 14 Abaga 
R.XI 1-144 Sunit 
R.XII 1-940 Chakhar 
R.XIII 1 Durbet 
R.XIV 1- 64 Khalkha Darkhan Beile 
R.XV 1-146 Tumet 
R.XVI 1- 35 Ord os 
R.XVII 1 Mumingan 
R.XVIIIl-101 Urat 
R.XIX 0 Al as han 
R.XX 1 Etsingol 
R.XXI 1- 22 Yangyuan 
R.XXII 1-249 Caravan collection 
R. 1-240 unknown Mongol tribes 
R. 241-750 Tibetan 

I mongolsamlingen indgår også en samling forhisto
riske bronz.er på ca 2.000 numre. Under Anden Verden
skrig blev denne store mongolsamling bearbejdet af 
Henning Haslund-Christensen og Werner Jacobsen. Der 
blev gjort plads i det nyopstillede Etnografisk Samling 
til et stort udvalg af denne mongolsamling, som ikke 
kun ved sin mængde var bemærkelsesværdig, men også 
fordi den dækkede alle sider af mongolernes liv og 
hverdag. Kun få andre museer i Europa [Roth 1988] og 
uden for mongolernes eget område har så store samlin
ger. En anden stor mongol samling findes på "Folkens 
Museum" (Etnografiska Museet) i Stockholm, Sverige. 
En stor del af den svenske samling skyldes også Hen
ning Haslund-Christensen, som deltog i en Sven Hedin 
Ekspedition i 1927-1930. 

Henning Haslund-Christensen var ikke universitets
uddannet som antropolog, men han var en god etnograf 
og opmærksom på værdien af at indsamle oplysninger 
om tingenes brug og angivelse af, hvorfra de kom og 
deres alder. Derfor er hans mongolsamling af stor vær
di. Hans Roth (personlig kommunikation 1985) har for
talt, at selv om Henning Haslund-Christensen's oplys
ninger fra et fagligt synspunkt synes noget begrænsede, 
så er de af meget stor værdi, fordi oplysningerne i andre 
mongolsamlinger i europæiske museer stort set er fravæ-
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rende. Oplysninger om de enkelte genstande finder man 
hos Henning Haslund-Christensen dels i hans indkøbs
bøger, dels i noter og breve, og dels i hans bøger. Hen
ning Haslund-Christensen's mongolsamling er således 
ikke kwi af stor betydning for Etnografisk Samling, men 
også af inte~ i international sammenhæng. Henning 
Haslund-Christensen skrev (1932, 1935, 1945) 3 rejse
bøger om sine ophold blandt mongoler. De giver dels en 
spændende beretning om livets gang i 1920erne og 
1930erne, men fortæller også om mongolernes kulturhi
storie og om mongolernes hverdag som nomader på 
steppen. De mongolske shamaner er ikke meget omtalt 
i hans bøger, men derimod i et par mindre mere viden
skabelige artikler. Hans efterladte notater antyder, at 
han havde planer om at publicere sin viden om især de 
mongolske shamaner, men en alt for tidlig død i 1948 
satte en stopper for dette. 

Efter disse 4 ekspeditioner ( 1923-1939) blandt 
mongoler blev Henning Haslund-Christensen betragtet 
som en ekspert på mongolspørgsmål. Anden Verdens
krig forhindrede ham i at fortsætte sit arbejde med at 
udforske og redde den mongolske kulturarv, men ikke 
med at planlægge nye rejser. Under krigens første år i 
1940erne hjalp han med at opstille de mongolske sager 
i 4 udstillingsrum på 2. sal i Etnografisk Samling. Selv 
om der skete visse fornyelser fra slutningen af 1970eme 
og til lukningen i 1988 var de mongolske samlinger til
gængelige for publikum i nogenlunde den form, Hen
ning Haslund-Christensen havde været med til at opstille 
dem. Han fortsatte også med at holde foredrag, både i 
radio og i forsamlinger. For eksempel skriver Kaj 
Birket-Smith, lederen af Etnografisk Samling, i årsberet
ningen for 1946, at Henning Haslund-Christensen i ok
tober gav "En aften i Mongoliet" med en kort indled
ning og derefter en demonstration af en mongolsk ånde
maning, mongolsk musik og en mongolsk dragtopvis
ning. Etnografistuderende fra Københavns Universitet 
var statister. Af folk, som var tilstede, er det blevet 
fortalt, at den optrædende "shaman" (Johannes Nicolai
sen) klædt i Dølgøres dragt næsten kom i ekstase på 
grund af den tunge dragt, den kompakte stemning i rum
met og hele opsætningen (det foregik i en mongolsk 
ger). 

I sidste halvdel af 1940erne gik 2 danske forskere 
igang med en bearbejdelse af dele af den store mongol
samling. I 1950 udgav etnografen Henny Harald Hansen 
(1900-) "Mongol Costumes", som var en bearbejdelse 
af alle de mongolske dragter. Hun byggede sit dragtstu
die på de resultater Gudmund Hatt kom frem til ved sit 
studie af de circumpolare folks dragttyper. Aage Gud
mund Hatt (1884-1960) var geograf og etnograf, ansat 
ved Etnografisk Samling 1921-194 7. Hans dragtteori gik 
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ud på, at alle dragter kommer fra 2 grundformer, kap
pen og ponchioen, og at man gennem dragtstudier kunne 
få et fingerpeg om, hvordan forskellige folk kunne være 
beslægtede. En anden medarbejder ved Etnografisk 
Samling, sinologen Martha Boyer (1911-) bearbejdede 
de mange mongolske smykker i Henning Haslund-Chri
stensen' s mongolsamling og udgav i 1952 "Mongol Je
welery". Begge forskere opnåede senere doktorgraden 
ved Københavns Universitet for deres forskningsindsats. 

Henning Haslund-Christensen var med sit store 
kendskab til området klar over, at der ville ske store 
ændringer blandt mongolerne i 1930erne på grund af 
krig i området, og at den traditionelle magtfaktor Kina 
var svag. Til trods for den japanske besættelse i 
1930erne af Indre Mongoli og borgerkrig i Kina formåe
de Henning Haslund-Christensen at foretage videnskabe
lige undersøgelser blandt mongoler, hvor han var i et 
forskningsmæssigt tomrum. Der havde været en del for
skere tidligere. De var mest interesseret i geografiske og 
zoologiske forhold. Der fandtes også en del rejsebeskri
velser dækkende de første 50 år før 1930. På grund af 
al dette sammenholdt med at Henning Haslund-Christen
sen skrev noter om tid, sted og brug, gør hans mongol
samling til et enestående tidsbillede. Det vil således 
være af stor værdi for andre forskere at få et detaljeret 
indblik i denne samling på engelsk, da så få forstår 
dansk. Det skyldes udelukkende Henning Haslund-Chri
stensens stærke vilje, tålmodighed, respekt for individet 
og alternative tænkning, at der idag befinder sig mon
golske shamandragter i Etnografisk Samling. Hans man
geårige venskab med mongolerne og indsigt i deres livs
opfattelse har medvirket til at denne indsamling kunne 
lade sig gøre. 
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I 1986 bevilgede Carlsbergfonden 4 millioner kroner 
til et projekt, der fik navnet Dansk Nomadeforskning. 
Det går ud på at bearbejde materiale allerede indsamlet 
af danske forskere blandt nomader. Man fokuserede 
især på materiale, som indsamleren ikke selv havde nået 
at bearbejde på grund af tidsnød i et alt for kort liv. 
Arbejdsfeltet strækker sig fra Nordafrika gennem de tør
re områder i Mellemøsten og Vestasien til mongolerne 
i Østasien. Omkring 10 danske forskere blev udpeget til 
at tage sig af forskellige ubearbejdede samlinger. Det 
bliver for meget her at komme ind på alle delprojekter 
(interesserede læsere henvises til tidsskriftet Jordens 
Folk's temanummer om Dansk Nomadeforskning 1988 
nr: 3 +4). Dog kan nævnes med relevans til mongoler
ne, at RGilbeRG har bearbejdet samlingen af de mon
golske shamandragter, som findes i Etnografisk Sam
ling. Resultaterne vil udkomme sammen med de øvrige 
manuskripter i den nomadeserie, Carlsbergfonden udgi
ver i de nærmeste år. 

NYYDELTJIN 

Dansk Nomadeforsknings arbejde pågik, mens Na
tionalmuseet blev opbygget. Det var derfor oplagt at 
vælge nomaderne som emne for en udstilling, når muse
et igen ville åbne. Valget faldt naturligt på Henning 
Haslund-Christensens mongolsamling, dels på grund af 
dens størrelse og egenart, dels fordi der var blevet 
udført forskning inden for denne samling. 

Den ansvarshavende museumsinspektør for Nord- og 
Centralasien blev sat til at fremkomme med et ideoplæg, 
som fik titlen: "Nyydeltjin - Mongoler: Græslandets No
mader". Nyydeltjin er mongolsk og betyder mongolske 
nomader, altså hyrder, der rejser fra græsgang til 
græsgang med deres flokke af dyr. Ideen til netop at 
vælge et mongolsk ord, så uforståelig for danskere blev 
hentet fra Henning Haslund-Christensens 2 første bøger: 
Jahonah (1932) og Zajagan (1935). Jahonah er råbet til 
opbrud om morgenen for karavanen, som så langsomt 
sætter sig igang. Zajagan betyder den store lykke, 
rejselykken. Her havde Haslund brugt er par meget 
relevante mongolske ord som titel, betegnelser som de 
danske læsere efterhånden lærte sig at håndtere. Derfor 
valgte idestilleren at kalde denne udstilling om de 
mongolske nomader for Nyydeltjin. Med den voksende 
nationalisme blandt mongoler ville det være et positivt 
tegn, at bruge et mongolsk navn på en udstilling om 
mongolerne, for ikke igen at få den samme titel som 
alle andre udstillinger om samme emne har haft i tidens 
løb, nemlig Mongolerne. Udstillingen handler ikke om 
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alle mongolgrupper, derfor skulle ordet "mongol" indgå 
i en ikke for bestemt form. Landskabet, hvor disse hyr
der færdes med deres dyr, kaldes især i Indre Mongoli, 
men også andre steder, for "græslandet". Dette skyldes, 
at landet er dækket af græs i større eller mindre om
fang, selv om der står Gobi Ørken på kortet. 

Halvandet år før denne temaudstilling skulle åbne 
enedes man om en kompromis-titel, men denne blev 
skudt totalt i sænk, da der 3 måneder før åbningen kom 
et direkte dikret fra Nationalmuseets direktion, som 
mente, at titlen skulle være "MONGOLERNE - step
pens nomader". Man havnede således på den traditionel
le titel, som ligner alle andre titler på mongol-udstillin
ger. Fornyelsen forsvandt allerede, inden den nåede 
frem til overfladen. Sådan går det, når mange kokke vil 
koge ved samme ildsted. 

GER Nr. 5 - AUGUST 1992 

I juni 1992 genåbnes Etnografisk Samling med helt 
nyopstillede udstillinger. Disse fordeler sig på 3 typer 
udstillinger: 

(1) En permanent basis-udstilling, som viser de 
vigtigste sager, afdelingen er kendt for at have. 

(2) En permanent kompakt-udstilling, som virker 
som et åbent magasin, hvor publikum kan gå på 
opdagelse blandt de store mængder genstande afdelingen 
har. 

(3) Halvpermanente tema-udstillinger, hvor man vil 
gå mere i dybden med et begrænset emne. Den første er 
"Mongolerne - steppens nomader". Denne udstilling skal 
stå i 3 år. Derefter vil en hel del af de mongolske sager 
finde plads i eet rum i den kompakte studiesamling på 
2. sal, resten vil gå i magasin. Den næste særlige ud
stilling med mongolske sager vil først fremkomme en 
gang ind i det næste årtusind. (Andet sted i GER vil 
udstillingen blive særligt omtalt.) 

Buryat-mongoler 
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BOGSAMLINGER 
OG BIBLIOTEKER 

**************** ... ***************************** 

Gennem det sidste hundrede år har Det Kongelige 
Bibliotek i København samlet på bøger skrevet på mon
golsk. Biblioteket samler selvfølgelig også på alt muligt 
andet, men det er det mongolske, det drejer sig om i 
denne sammenhæng. Efter i 1939 at have modtaget den 
store samling mongolske bøger, som især Kaare Grøn
bech indsamlede på "Anden Danske Centralasiatiske 
Ekspedition", betragtes den mongolske bogsamling i 
København som en af de største uden for Rusland og 
Mongoliet. På Etnografisk Samling i Nationalmuseet er 
der også en lille samling bøger på mongolsk. Den 
kendte tyske mongolist Heissig udgav i samarbejde med 
mongolisten Bawden i 1971 et katalog over bøger og 
manuskripter på mongolsk i København. 

Med hensyn til bøger om mongoler findes der især 
4 institutionsbibliotekeri København, hvor man har spe
cialiseret sig i det emne. Det er: Det Kongelige Biblio
tek, Orientalsk Institut, Nordisk Institut for Asienstudier 
og Etnografisk Samling. 

**************** ... ***************************** 
SPROGFORSKNING 
OG UNDERVISNING 

**************** ... ***************************** 

Fra 1722 havde man kendt indskrifter med en ukendt 
runeskrift på gravsten, som befandt sig ved Jenissei 
Flodens øvre løb i Rusland. I 1800-tallet opstod der 
blandt finske og russiske forskere en fornyet interesse 
for disse gamle runeskrifter. Det resulterede i nye fund 
af lignende indskrifter på 2 sten i det nordøstlige Mon
goli ved Orchon floden. Skønt man ikke kunne tyde dis
se skrifter, blev de udgivet. Orchon-indskrifterne havde 
et resume på kinesisk hugget ind i stenene. I 1893 lyk
kedes det den danske sprogforsker Vilhelm Thomsen 
(1842-1927), professor i sammenlignende indoeuropæi
ske sprog, at tyde runeskriften. Han fandt ud af, at det 
drejede sig om en oldtyrkisk skrift, som bestod af et 
alfabet på 38 tegn. Teksten på Orchon-stenen blev date
ret til år 732. Thomsen udgav i 1896 en oversættelse af 
teksten. Thomsens opdagelse fik stor betydning for tyr
kologien og andre centralasiatiske sprog. 

Studie af det mongolske sprog tog først rigtig fart i 
begyndelsen af det 20. århundrede, hvor russiske for
skere studerede vestmongolsk (Oirater, Kalmykker) ved 
Volga og i Djungariet, Khalkha-mongolsk i Nordmongo
liet og Burjatisk i Sydsibirien. 

En af Vilhelm Thomsens elever var danskeren Vil
helm Peter Grønbech (1873-1948), som senere blev en 
dygtig og velkendt religionshistoriker. Han underviste 
ved Københavns Universitet og har udgivet mange bøger 
om religion. Grønbechs søn, Kaare (1901-1957), havde 
arvet et lignende sprognemme og musikalsk sans fra sin 
far. 

Kaare Grønbech læste europæiske sprog ved Køben
havns Universitet, hvorfra han fik sin embedseksamen 
i 1927. I perioden 1928-1946 var han lærer ved Øre
gaards Gymnasium. V ed siden af sin lærergerning stu
derede han, inspireret af Vilhelm Thomsen, det tyrkiske 
sprog. Kaare skrev efter en rejse i Tyrkiet en afhandling 
om det tyrkiske sprogs opbygning og sammensætning. 
Det tog han sin doktorgrad på i 1936. 

I 1937 deltog han i en kongres i Istanbul og benytte
de lejligheden til at rejse lidt rundt i Tyrkiet. Han havde 
planer om at fortsætte sin forskning i det tyrkiske sprogs 
opbygning. Allerede på det tidspunkt havde han længe 
interesseret sig for studiet af det mongolske sprog. 
Han var med et selvskreven til at tage med på "Anden 
Da,nske Centralasiatiske Ekspedition" til mongolerne i 
Indre Mongoli, hvor han især kastede sig over studiet af 
de sydmongolske dialekter, noget som indtil da var 
overset af andre forskere. 

Kaare Grønbech blev udnævnt i 1947 til ekstraordi
nær professor i Centralasiatiske sprog ved Københavns 
Universitet. Allerede i 1944 var han begyndt at undervi
se i klassisk mongolsk. På mongolsk er der stor forskel 
på det talte og det skrevne sprog. Med 'klassisk mon
golsk' forstås traditionelt skreven mongolsk, som er 
fælles for alle mongoler. Kun få gange underviste Kaare 
Grønbech i talesprog, og da valgte han Khalkha-mon
golsk, som er en slags rigsmongolsk. I tidens løb har 
omkring 15-20 mennesker studeret mongolsk ved Kø
benhavns Universitet, blandt andre: Halfdan Siiger, 
Henny Harald Hansen, Erik Haahr, Kåre Thomsen Han
sen og Iben Raphael, men også amerikaneren John R. 
Krueger, som boede i København i 1952. Der var ingen 
afsluttende grad i mongolsk, så de studerende var ind
skrevet ved andre fag. Grønbech og Krueger udgav 
(1955) sammen en lærebog i mongolsk. Efter Grønbechs 
død overtog Kåre Thomsen undervisningen i mongolsk. 
Den blev inddraget i 1989, da Københavns Universitet 
valgte at satse mere på moderne tyrkisk. Undervisning 
i mongolsk ved Københavns Universitet strakte sig 
således over 45 år. 

Han overtalte Munksgaards Forlag til at udgive ~n 
serie faksimileudgaver, under titlen "Monumenta Lin
guarum Asiae Maioris", af særligt vigtige håndskrifter 
inden for centralasiatiske sprog. Kaare Grønbech blev 
seriens redaktør. Efter hans død blev Heissig redaktør 
af denne serie. @ 
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MONGOLERNE 
steppens nomader 

TEMAudstilling på NATIONALMUSEET 
Åben daglig kl 10-17 (mandag lukket) 

Entre 20 kr, som også giver adgang til resten 
af Nationalmuseets permanente samlinger. 

Denne udstilling om mongoler bygger på samlinger 
fra Indre og Ydre Mongoli hjembragt i 1930erne af 
Henning Haslund-Christensen og tibetanske sager er
hvervet af Prins Peter i Kalimpong i 1950erne. Udstil
lingens hovedindhold beskæftiger sig med det traditio
nelle hyrdeliv i græslandet. Man skal dog ikke isolere 
en kort periode af et folks historie uden at forklare, 
hvad der er gået forud og hvad der kommer efter. Der
for skal der ikke kun fortælles om Djengis Khan (Ching
gis Khan), som erobrede det halve Asien, om hans søn
nesøn Kublai Khan, der blev kejser af Kina og fik besøg 
af Marco Polo, men også om hvordan mongolerne blev 
kommunister og om, hvordan de i dag er slået ind på en 
ny og demokratisk vej. Ændringerne i verden efter 
Berlinmurens fald har fået mongolerne til at se ander
ledes på deres situation. De har genopdaget deres egen 
historie. Chinggis Khan er igen kommet i søgelyset og 
er blevet en populær skikkelse. Hele det historiske 

' indslag i udstillingen vil dog først senere på året blive 
færdiggjort og sat op på væggen, hvor der midlertidig 
hænger plancher med farvefotos fra Indre Mongoli. 

Ingen udstilling er helt objektiv. Der vil altid være 
valg, som må træffes for at begrænse det udstillede 
materiale. Man vil uvilkårligt vælge ud fra sin egen 
holdning til livet. Det betyder ikke, at nogle vælger 
rigtigt og andre forkert, men at man vælger forskelligt. 
Det betyder også, at man ikke kan lave en udstilling, 
som alle vil være tilfredse med. Vi håber dog, at vores 
valg kan give publikum en god forståelse af mongoler
nes livsstil set i en større historisk sammenhæng. 

Tekstskiltet ved museumsgenstandene angiver, ved 
siden af stikordet i overskriften, et nummer og en 
parentes med initialer. Nummeret er genstandens muse
um-snummer. Det svarer til det CPR-nummer, vi alle er 
udstyret med. Initianerne i parentesen angiver med HHC 
at tingen er indsamlet på en Dansk Centralasiatisk 
Ekspedition i perioden 1936-1939, og med PP at den er 
indsamlet i Sikkim 1949-1955. Uheldigvis mangler der 
stadig en del tekster at blive opsat, men der arbejdes 
hårdt på sagen. !øvrigt vil der løbende ske forbedringer 
af udstillingen under hele den 3 årige periode, den er 
tilgæ~~elig for publikum. 

Fotografierne i udstillingen vil alle blive forsynet 
med oplysninger om tid og sted. Det er vor holdning, at 
det er vigtigt for publikum at få viden om tid og sted. 

Til udstillingen er der udarbejdet en mongolsk male
bog (38,00 kr i museumsbutikken) på dansk og engelsk. 
Den kan betragtes som en slags børnekatalog til udstil
lingen. Senere vil der dukke et temahæfte om om mon
golske shamaner og en temabog om mongolerne og de
res kulturhistorie. Udstillingens plakat er tegnet af 
mongolen Lodai, som i 1938 arbejdede for Henning 
Haslund-Christensen. Nationalmuseet har hans originale 
sorthvide tegninger, mens de 2 farvelagte tegninger, der 
pryder omslaget på malebogen, venligst er udlånt af 
Søren Haslund-Christensen. Her bringes en tak til Søren 
for at lade museet pryde sine publikationer med Lodais 
pragtfulde farvelagte tegninger. Plakatens motiv har 
Ladai kaldt "Forår", hvor han gerne vil vise frodighe
den i den mongolske livsstil. 

Udstillingen er ikke planlagt til at blive set i en 
bestemt rækkefølge. Publikum er helt frit stillet til selv 
at bestemme sin færden gennem udstillingens 11 rum, 
som fylder c.500 m2 • Hele området kan opfattes som et 
billede: Forestil dig et lille kloster bestående af en 
bedehal, en åben gårdsplads og et sidekapel ligge en
somt på den uendelige græsslette. Uden om templet lig
ger 3 telte og en del mongoler er samlet i anledning af 
den.årlige festdag, naadam. Museet kommer så og sæn
ker de 11 rum ned over hele sceneriet og svup er ud
stillingen fyldt i rummene. Den besøgende kan således 
vandre rundt i dette ene billede, som man lyster. Det vil 
dog være en hjælp for publikum først at orienterer sig 
på den oversigtsplan, som vises ved denne tekst, hvis 
man da ikke blot vælger at gå på opdagelse. 

Udstillingen har 2 indgange (som man altså også kan 
gå ud at). Den ene indgang er fra Europa gennem en 
dansk forskers arbejdsværelse, hvor der planlægges end
nu en ekspedition til mongolerners land. Den anden ind
gang går gennem Den Store Mur fra Kina til græslandet 
uden for muren, hvor man møder den oprindelige religi
on. Ideen med de 2 indgange er valgt for at understrege 
det store område mongolerne op gennem historien har 
færdedes på. 

En stor tak fra RGilbeRG til alle håndværkere og med
arbejdere, som har hjulpet med at få det hele op at stå. 
Uden den hjælp ville der aldrig være blevet skabt en ud
stilling. 

Som en særlig service overfor Dansk Mongolsk Sel
skabs medlemmer skal der her gives et par ord med på 
vejen til hvert rum: 
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DANSK MONGOLSK SELSKAB 

(A) DANSKE EKSPEDIDONER til CENTRALASIEN 
Rummets hovedindhold er et arbejdsværelse for en 

forsker, som er ved at planlægge endnu en rejse til 
Mongoliet. Der er ikke tænkt på nogen bestemt person. 
Opstillingen er med i udstillingen for at give mulighed 
for at vise noget af det udstyr, forskellige forsker er 
rejst ud med, blandt andet Henning Haslund-Christen
sens (HHC) pladeskæresæt. Der mangler selve maski
nen, som lavede strøm. Hele udstyret fyldte 3 kamellæs. 
Idag kan man rejse med en lille bånoptager på størrelse 
med en æske husholdningstændstikker. Kortene på væg
gen har været med på HHC's ekspeditioner i 1930erne. 

I rum (A) ligger videobiografen. Der viser ca 10 mi
nutter af "Storm over Asien", en russisk spillefilm fra 
1928. Klippet viser autentisk Tsam-dans i et buryat
mongol kloster. Desuden vises 2 klip fra spillefilmen 
"Urga", som kan ses i sin helhed i en københavnsk bio
graf. Denne film gå i al korthed ud på, at ægtemanden 
bliver sendt i byen efter kondomer, fordi konen ikke vil 
have fler end de 3 børn, de allerede har. Filmen er me
get flot og ret humoristisk. 

(B) MONGOLERNES HISTORIE 
Monteren i rummet viser 2 dragter, som National

museet har lånt fra Nationalmuseet i Ulaanbaatar: til en 
adelsmand og en hestevæddeløbsrytter. Rummet fyldes 
næsten helt af en hel ny ger indkøbt til at være netop 
der, så publikum kan gå ind og fornemme stemningen 

. i en ger. Den har udskæringer i træværket, men kun 
nogle få nye møbler. Af sikkerhedsgrunde kan den ikke 
stå fuldt møbleret, når der er adgang for alle. Til gen
gæld kan man her se, hvordan en ger er sat sammen. På 
væggen hænger der et stort Asiens kort. Det skal senere 
fyldes med oplysninger om mongolernes historie og ud
bredelse. Det er med vilje, at alt ikke er klart fra star
ten. På den måde bliver udstillingen mere levende ved, 
at den hele tiden ændre sig lidt. 

(C) NOMADERNE OG DERES DYR 
Rummet viser de redskaber hyrderne bruger til 

pasning af deres dyr (får, geder, kvæg, kameler og 
· heste). En rundhorisont giver en stemning af den 
uendelige steppe, hvor på der svæver farvebilleder fra 
nutiden, hvor man ser hyrder og dyr i samarbejde. Det 
kæmpestore maleri med karavaner dukkede op i museets 
gemmer under omflytningen. De medfølgende oplysnin
ger er endnu ikke fundet. Det ser dog ud til på motivet, 
at historien foregår hos Torgut-mongolerne i Xinjiang. 
Billedet rummer mange små fine detaljer om hverdagsli
vet hos mongoler. Den grønne bundfarve i montrerne er 
der for at understrege græslandet, dyrerne lever på. 

(D) SPORT & FRITID 
Når mongolerne samles til den årlige naadam fest i 

græslandet, måler man sig mod hinanden i de 3 traditio
nelle sportsgrene: Hestevæddeløb, brydning og bueskyd
ning. Ved hestevæddeløbet gælder det om at finde den 
hurtigste hest. Derfor er det 10-14 børn, som er ryttere. 
Der er udstillet bryderdragter og en bueskytte. I et 
hjørne af rummet kan man se skakbrikker, hvor af nogle 
af dem er udskåret som brydere eller ryttere, der rider 
om kap. I bunden af skabet ligger andre spil. Fårets 
fodrodsknogler leverer fra naturens side færdige spille
brikker, som kan bruges på mange forskellige måder. 

(E) DRAGTER 
V ed naadam-fester mødes mongoler fra nær og 

fjern. Derfor er der opstillet figurer fra mange forskelli
ge mongolstammer, så man kan se mangfoldigheden i 
dragt og smykker. Kvinderne i montrene frit på gulvet 
er fra Indre Mongoli. I vægmontren er de fra Ydre 
Mongoli og buryaterne. Ansigterne er afstøbninger af 
virkelige mennesker fra 1930erne. Kunstneren Inger 
Achton har åbnet ajne og mund. De flat ophængte drag
ter skal vise dragtsnittet i den mongolske dell. Læg 
mærke til, at en afkvinderne står med en sølvsnusflaske 
i hånden og er ved at hilse på en anden kvinde ved at 
række den frem. Fra græslandet, hvor kvinderne er 
samlet, kan man gå ind i tempelgården. 

(F) TELTET SOM BOLIG 
Den ger har HHC hjembragt i 1938 fra Chakhar i 

Indre Mongoli. Publikum har ikke adgang til teltet, 
fordi det er fyldt med inventar, som dog i mørket ikke 
er nemt at se. Derfor er lignende inventar og husgeråd 
udstillet i rummets montre. Man ser køkkenredskaber, 
grej til at behandle mælk, smør og ost. I den anden side 
er der teplader, tekopper, tekander og andre redskaber 
til tefremstilling. En hely ny lyseblå plastik kop har 
sammen form, som de smukke gamle sølvbeslåede te
kopper. Ved siden af er der redskaber til lys og et par 
strygejern. Videre snusflasker, tobakspiber og vinkander 
og vinkopper. Man drikker gæret hoppemælk (2%) af 
store skåle, men destileret hoppemælk (50%) af små 
kopper. 

(G) VIDEORUM 
Her vises klip fra kulturelle aktiviteter i Mongoliet. 

Ledsage teksten er del på mongolsk (så man kan for
nemme sproget), dels på engelsk. Der vise hvordan et 
telt rejses og hvordan man fremstiller traditionelle mon
golske sager. Der vises klip med musik og sang. Og der 
vises klip med mongolsk brydning. 
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(H) KLOSTERETS SIDEKAPEL 
Nogle klostre har små sidekapeller, hvor pilgrimme 

kan se religiøse sager stillet frem. Det er hensigten her 
at forklare noget om lamaismen og vise en del religiøse 
genstande. Desværre mangler der endnu nogle tekster 
og nogle genstande, men der arbejdet på sager, så det 
også her skulle blive som hensigten var. Munken i mid
ten sidder og bekæmper de onde ånder langs stien mel
lem livet og dødsriget. Ham kan man, hyre, når en 
slægtnings sjæl skal vandre af sjælestien, så munken 
opholder ånderne, mens sjælen slipper forbi unden at 
blive skræmt bort fra stien og strande fortabt i ingen
mandslandet. 

(I) KLOSTERETS TEMPELGÅRD 
Lyssetningen skal give indtryk af, at man er uden

dørs. Man kommer ud i gården netop den dag munkene 
opføre er religiøst mime-dansestykke, hvis formål er at 
tilvænne pilgrimmene at opleve dæmoner og andet 
skrækkeligt, så de bliver mindre bange, når deres sjæl 
engang skal vandre til dødens rige. Langs gårdens væg
ge står lokale gæster af mongolsk og tibetansk afstam
ning. Det levende publikum "blander" sig de stivnede 
gæster og skulle på den måde få en oplevelse at næsten 
at være der. Midt i rummet står en sorthatdanser. Hvor
dan man og de andre munke danser, kan man se på den 
gamle film fra "Storm over Asien". 

(J) KLOSTERETS BEDEHAL 
Også her har det været hensigten at give publikum 

en oplevelse af at være på stedet. Derfor et lyssætningen 
dæmpet. Man hører nu og da munkene mumle og senere 
slår lyden fra orkesteret ovre i det højre hjørne igennem 
med voldsom larm. En politi-lama lister rundt og holder 
øje med, om alt går rigtigt til, og at ingen snyder sig til 
at sidde og spille kort i krogene. På alteret blafre 108 
"smørlamper". 108 er det hellige buddhistiske tal, fordi 
den buddhistiske bibel er i 108 bind. Munkenes bede
krans har også 108 perler. Modsat de messende munke 
ses nogle tangkhaer (religiøse malerier) og andre religi
øse genstande, som ville stå på et alter. De er trukket 
frem for at man bedre kan se dem end hvis de alle stor 
på alteret bag de messende munke. 

(K) MUSIK 
I skabene vises typiske mongolske musikinstrumen

ter og noder. Sætter man sig på de anbragte stole kan 
man ved tryk på en knap hører prøver på sang og in
strumenter. Hestehovedviolinen er særlig typisk for 
mongolsk musik. Den er omtalt i GER(l). Hver musik
prøve varer et minut. Man må hører det færdig, før 
man kan prøve igen. Lyder er lagt ind digitalt i en 
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chips, så der er intet bånd, som bliver slidt. Moderne 
tider har fundet vej ind i museet. 

(L) SHAMANISME 
Lige ved siden af hovedindgangen til klosteret viser 

en montre nogle af de souvinier, som pilgrimme ville 
anskaffe sig fra klosterbutikken. Hovedindholdet af 
rummet er shamanisme. I midten ligger en mongolsk 
shamantelt fra Chakhar, hvor i der sidder en shaman, 
som er ved at bringe sig i ekstase. Hjælperen sidder 
parat med hestestængerne, som bliver shamanens ånde
lige ridedyr, hvorpå shamanen drager afsted til åndernes 
verden for at søge hjælp for den syge mand, der ligger 
træt hen på gulvet hvilende sig hoved i sin kones skød. 
I monteren over for er der 2 shamandragter. De har til
hørt Solon-mongol shamanen Basaman og Buryat-mon
gol shamanen Dølgøre. De 2 arbejdede sammen, da 
HHC mødte dem i 1936 i Indre Mongoli. Man blev til 
sidst gode venner med dem, derfor er dragterne i muse
et. Det er en lang historie. Den skal I få en anden gang. 
Overfor er der nogle munke dragter: en gurtum, et 
orakel og på væggen "hævneren". Gurtum er en sha
man-lignende munk, som kan spå om frem tiden. Det 
kan oraklet også. Han er tibetansk. "Hævneren" var en 
kvinde, spm likviderede folk, som den højere gejstlighed 
sendte til hende med henblik på netop dette. Hun flyg
tede fra Mongoliet i 1924 og slog sig ned i Indre Mon
goli. Hvad der siden skete hende vides ikke. Y angyuan
shamanen er en mongolifiseret kineser eller en kinisefi
seret mongol, som på sin måde et bindeledet til guder
nes og åndernes verden. Det store maleri vaskes af 
hvert 5. år og nymales. Derfor findes der kun få gamle 
malerier. Læg mærke til guden med cigaretrør. 

(M) DEN STORE KINESISKE MUR 
Muren blev i sin tid (2000 år siden) bygget for at 

holde hunnerne fra hannerne, eller med andre ord at 
holde nomaderne udenfor muren (set fra Kina) borte fra 
bønderne. Den 6.500 km lange Mur virkede ikke altid 
efter hensigten. Blandt andet Chinggis Khan brød igen
nem og hans sønesøn Kublai Khan blev senere kejser af 
Kina. Det varede i 100 år (1260-1368), så blev mongo
lerne atter sendt udenfor muren. I 1644 myldrede man
ehuerne ind over den igen støttet af mongolerne. Man
ehuerne tog magten i Kina til 1911. Muren er således et 
symbol på magtspillet mellem det fastboende kinesiske 
bondefolk og de omsigfarende nomadefolk til den ende
løse steppe udenfor. 
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~ DRØMMEN OM EN BEDRE VERDEN (4A) 

De gode og velmenende Aander -
DET forbavsed•e ps ofte, at ingen 

af Landets egne Folk opsilog de

res .Telte paa Zobelsletten, thi selv 

om Mongoliet er et vidtstrakt Land 

- tre Gange saa stort som hele 

Tyskland - og yderst sparsomt be

folket - der bor færre Mennesker 

end i Kongeriget Danmark - skul

de man alligevel tro, af et Sted med 

saa fortrinlige -Levebetingelser baa

de for Mennesker · og. 'Kvæg vilde 

blive udnyttet af nogle af de Noma

der, som nu havde deres Tilhold i 
langt fattigere Egne. · Her fandtes 

der jo Overflod paa alt, baade Vand, 

Græsning, Brændsel og en fortrinlig 
Jagt. 

* * * 

.:"~=:::~:::::::~~=~~-:~~~-~:·:~::~e~~::···;I-· 
slaaet sig ned paa Zobelslellen. De havde pløjet og saaet, og Himlen 

skænkede dem Sol og Regn. Alling spirede og groede omkring dem. Søerne I 
fik Grise, Hønsene lagde Æg, Faarene kravlede rundt paa Fjeldsiderne 

med Aarets første Lam, og den store Hestehjord fløj over Steppen I 

yndefuld Elskovsleg. All tegnede godt - og ved en gigantisk og male

risk Obofest blev de onde Aander fordrevet Ira Sletten, og de gode ryk

kede Jnd I deres Sted. I delle Kapitel fortæller Haslund-Christensen om 

Obofestens brogede Oplevelser. I 
I -
-~~~;;;:;;~:~~-;;;~-;;---~ 

i.1 
hverken Forntaae1se af Arkæologi eller Nu kunde det jo tilsyneladende være 
romantisk Nys·gerrighed, og de anser temmelig underordnet, om Mongolerne 
al Slags Udgravning af Grave for Lig- ansaa vor Zobelslette for at være un
plyndring. der gode eller onde Aanders Indflydel-

Flere 'Aar senere, da jeg vidste be- se, men de førstnævnte var nu allige
tydeligt mere om Mongoliet og Mon- vel at foretrække. Vi ønskede, at Iga-

PAA Steppen fandt jeg ogsaa mange golerne, lærte je.g, at Djenggis Kahn, den Gaarden skulde blive et tiltrækkende 
Beviser for, at Zobelsletten i tid- største Krigsherre, som Verden nogen Midtpunkt for hele denne Del af Mon

ligere Tider havde været beboet. Sinde . har oplevet, var !Ødt i den Del goliet, og vi ønskede, at Mongoler skul
Paa flere Steder fandt vi Sten med af Mongoliet, hvor Zobelsletten er be- de komme til os fra baa de nær og 
indhuggede Inskriptioner, og i et HjØr- liggende. Og Marco Polo skriver i sin fjern for at udveksle deres Produkter 
ne af Steppen opdagede vi en impone- Rejsebeskrivelse fra den Tid, at efter mod vore Varer. 
rende Kæmpegrav, omgivet af flere Djenggis . Khans Død i 1227 blev hans 
mindre Grave. Disse Gravsteder bestod Lig ført tilbage til hans Hjemstavn, DESUDEN havde 
af store sammenvæltede .Sten, der var hvor det gravsattes under store Træers vi Planer for 
omgivet af andre store Sten, som var Skygge, og at alle de Mennesker

1 
som den kommende Vin-· 

stillede paa Højkant og jordsatte saa- Ligtoget mØdte paa sin Vej, blev aræbt, ter om OpkØb af 
ledes, at de dannede en vid Oval uden for at den store Herskers sidste Hvile- Pelsværk i stor Stil. 
om Gravomraadets Centrum. Gravenes sted skulde forblive en Hemmeligihed For at dette skulde 
StØrrelse var saa imponerende og de til evige Tider. kunne lade sig gen-
anvendte. Sten saa kolossale, at det var I mine Tanker kan jeg endnu se det- nemfØre, var det 
tydeligt, at de var anlagt af en talrig te Ligtog, som for syv Aarhundreder nødvendigt, at de 
Befolkning. N-· var Gravene overvok- siden førte den største af alle Kejsere ove.i'troiske Mongo-
sede med. Græs og Buske og et TB'- paa den sidste, store Rejse over Asiens ler blev overbevist 
holdssted for Lærker og andre ·.Sang- Stepper og Ørkener til Gravsætnings- om, at Zobelsletten 
fugle. Fra Hovedgravens højeste Punkt Stedet i store Træers Skygge. Det er var under gode 
havde man en vidunderlig Udsigt, og ikke mange Steder i Mongoliet, man Magters Værn, og 
jeg opØsgte det ofte. Der hvilede en finder Træer, men jeg husker, at gamle ingen kunde bedre 
forunderlig Stemning over Stedet, en Birke, Lærke- og Cedertræer 1 de he- end det lokale Klo.,. 
Stemning af Romantik og hemmelig- deste Middagstimer kaster mørke Skyg_ sters Prior give dem 
hedsfuld Mystik. ger over Graven paa Zobelsletten. Var en saadan Overbe-

Naar jeg spurgte de omkringboende .det muligt, at Mongolernes Uvilje mod visning. Jeg forkla.: 
IndfØd·te om Gravene, blev de ordknap- at bosætte sig paa Sletten beroede p.aa rede ham, at vi 
pe eller helt tavse, men en Dag var en ældgammel Traditions-Overlevering havde bragt velme-
der nogile, der hemmeligheds.fuldt be- om, at Stedet var fredet? nende Aander med 
troede mig, at de . skjulte store Skatte. * * * os til Zobel sl~tten 
Engang fortalte de, havde tre Mongo- -..,. Magter, der var 
ler forsøgt at fremgrave disse Skatte, ET Par Dagsrejser fra Iga-Gaarden langt mægtigere end 
men i samme Øjeblik de satte Spader- laa et lille Kloster, og da jeg for- Mongoliets argeste 
ne i Jorden, stivnede alle deres Led, og søgte at udspørge . dets Prior, fik jeg Trolde. Det kunde 
de blev ubevægelige og stumme som en helt anden Forklaring. Han fortalte, han jo for Resten 
Stenstøtter. Saadan forblev de til de- at en stor og blodig Fægtning havde ogsaa selv se paa 
res Død. fundet Sted paa selve Zobelsletten mel- den <kolossale Frem-

Jeg havde efte Lyst til selv at fore- lem russiske RØd- og Hvidgard ister. gang, vi havde haft 
tage en Udgravning, i~e for at finde Den megen Blodsudgydelse havde for- i den korte Tid , vi 
Guld, men for at afsløre de ældgamle drevet alle Steppens go<le Aander, og havde beboet Ste-
Graves Hemmelighed. Det var imid- en Mængde onde Magter var kommet det. Men det vilde 
lertid for risikabelt. Mongolerne har i deres Sted. jo være en stor For-

~~O=======================================================d=el==fo=r=M=o=n=g=ol=er=~=~==~ 
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hvis ogsaa deres gode Aander vilde som flagrede perne og Puderne under den 
komme tilbage til Zobelsletten, nu da for Vinden. Obo'en var opbygget saa- Baldakin var alle brandgule med 
de onde Magter var fordrevet. dan, at de1l var hul indvendig og ha·vde Borter, thi de var forbeholdt Klosterets 

Prioren, en ældre, venlig og velme- en Aabning mod Syd, og i dens Indre Storpræster. 
nende Mand, lovede at opsøge mig p aa havde man anbragt 
Iga-Gaarden, saa snart han havde ud- et Gudebillede af 
klækket en Plan. En Uge senere kom Ler samt en Mæng
han ridende til Gaarden. i.ført en de Kobber- og Træ
brandgul Toga og en fl ad, ornamente- skaale, som var fyldt 
ret Lakhat. Inde n han traadte over med Madofre. 
Palisadeværkets Porttærskel, satte han Et halvt Hundrede 
sig paa Hug og begyndte en Slags Ral- Alen fra Oboen var 
felspil m ed tre smaa Knogler. H ver en Flok Mongoler, 
Gang, Knoglerne faldt til Jorden, stu- som alle v:a r frem
derede han dem omhyggeligt for at mede for os, i Færd 
tyde, om det var et l ykkeligt Sted, han med at lægge et 
belraadte, og da Svaret blev bekræf- Kæ mpebaal til Ret
tende, skred han os smilende i Møde. te, og til hØjre og 

* * * venstre for denne 

VI foreviste ham vore Geværer. Kik- Bnalplads stod to 
}{erter, Maskiner og andre Mærk- store Baldnkiner af 

værdigheder, og da vi kom til Gram- blaat TØj med paa
mofonen, blev hans Begejstring for os syede Ornamenter af 
og vort ubetinget og absolut. Efter '.:-e hvidt Silke. Under 
Dages Ophold havde han genvundet Baldakinen var der 
til strækkelig Værdighed til at kunne anbragt srnaa, fir
meddele os sin Beslutning. Om 11 Dage kantede Puder og 
sk ulde den aarlige Obofest finde Sted, Tæpper i de dejlig
og i Aar skulde den fe jres paa selve ste Mønstre. Fra 
Zobelsletten. Baalpladsen var lan-

For at hidkalde og smigre de gode ge, gule Løbere 
Aander, som tidligere havde beskyttet bredt ud I de fire 
Stedet, vilde man denne Gang give Verdensh jørners 
Festen et stort Format, og for at være Retning. :t::.frlc Hun
sikre paa, at in gen Midorsl(l!lelser drede Meter fra 
skulde opstaa mellem de fremmede 
Aander, som vi havde bragt m ed os, HØjens Fod var en 
og de mongc,1 8V.e Aander, som jo en- Række · Sta~ve gravet 
gang havde været eneraadende paa Zo- ned i Jo~ae n; Sta
bel letten . skulde vi være blandt Ind- vene var 1 Skulder-

. højde indb;rrdes for-
byderne. Festen ~ulde afholdes l Sle!- bundet med Læder
tens næststørste HJØrne, hvor en dom1- reb 
nerende H ,llj angav et passende Sted. · 

* * * * * * 
DEN F~t blev en stor Oplevelse og 

Overraskelse for os. 
En Time ffil r Solopgang blev vi hen

tet af seks unge Ryttere, som i hØjtide
ligt Optog førte os til Festpladsen. Oppe 
paa Højen; Top havde man stablet en 
Mængde Stammer og Grene mod hin
anden i Form a,f en Pyramide. Grene
ne var · behængt med. Faare- og Okse
skulderblade, hvis flade Sider var be
skrevne med tibetanske og mongolske 
Bønneformler, og med en Mængde l an-

VI bandt vore He
ste til disse Læ

derreb og begyndte 

Det var Ikke let for de lunglla1>tede Heste al ar
bejde sig op ad de smalle og stejle Bjergstier. 

Opstigningen. Da vi nærmede os Baal
pladsen, kom Prioren mig i Møde. Vi 
udvekslede Hilsener og Snusflasker, 
hvorefter han førte os til den vestlige 
af de 1XJ Baldakiner, under hvilken jeg 
fik anvist P lads paa et farvestraalende 
Alashan-Tæppe. Alle Tæpperne under 
denne Baldakin var i brogede, glade 
Farver, thi de var forbeholdt Høvdinge 
og andre verdslige Æresgæster. Tæp-

Onsdair 4. Marts· 1942 

Saa snart jeg havde sat mig. traadte 
Prioren atter udenfor Baldakmens 
Skygge og r aabte med en fejende Arm
bevægelse. ud over Zobelsletten. Solen 
maatte være staaet op nu, for Dæm
ringens førs te Skær havde allerede 
farvet Bjergtoppene i Nordøst. Nu ram
te Lyset den østlige Fjeldkam. flimren- · 
de i Trætoppene, og krØb langsomt ned 
mod Steppens store. dunkle FladQLJ 

ao OD 
0 
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OL-BRONZE TIL MONGOLIET 

Mongolske idrætsfolk kom på sejrsskamlen 2 gange 
under de 25. Olympiske Lege, der netop er blevet afvik
let i Barcelona, Spanien. Begge gange var der tale om 
bronz.emedaljer. Den første blev vundet afD. Munkbaya 
i 25 meter sportspistol for kvinder. Den anden gik til 
bokseren Namjil Bayarsaikhan i letvægtsklassen (60 kg). 
Dermed kom Mongoliet på en 53. plads i den samlede 
medaljefordeling. I alt deltog 172 nationer; kun 64 af 
den opnåede medaljer. @ 

LITTERATUR OM MONGOLER 
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