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Generalforsamlingen 2016
betød nye ansigter i bestyrel-
sen. Ved det konstituerende
bestyrelsesmøde den 28.
april blev Henrik Madsen
valgt til selskabets ny for-
mand efter Rolf Gilberg. Ny
næstformand blev Bulgan
Njama. Fra venstre ses Bet-
tina Gram, Anita Garbers,
Rolf Gilberg, Henrik Madsen
og Chinggis Khan, som gik i
arv til den ny formand sam-
men med en medalje.

Foto: Jan Koed



En lille hilsen fra Erdenebulgan.
Jeg skriver pr. hukommelse, da in-
ternetsituationen ikke er den aller-
nemmeste, så I må undskylde, hvis
der er gentagelser.

Jeg starter med vores flyvetur fra
Kastrup til Ulaanbaatar. I Kastrup
lufthavn fik vi mail fra Mongoliets
konsulat om, at vi nu kunne få
visum til 60 dage, og at vi skulle
henvende os ved ankomsten i luft-
havnen og forklare dem, hvorfor vi
også havde et 30 dages visum, som
jeg havde måttet hente i København
dagen før afrejsen.

Flyveturen gik rigtig godt, og
man må sige, at Turkish Airlines
forstår sig på service og forplejning.
Vi mellemlandede i både Istanbul
(hvor jeg glemte al min make-up)
og Kirgisistan (hvor jeg fik lidt til at
male mig med igen) – 30 min. og vi
var på vingerne igen og ankom tid-
lig formiddag til UB, hvor vi straks

henvendte os til immigrationsmyn-
dighederne.

En bøs dame kiggede på 30 da-
ges visaene og derefter de 60 dages,
der viste sig kun at være en tilladel-
se, så hun skrottede de 30 dages og
bad os betale igen for alle 60 dage.
Vi sukkede lettet, da vi overværede,
hvordan hun praktisk taget smed
nogle andre visumansøgere »på
porten« ledsaget af en svada (tone-
faldet indikerede dette, da vi jo ikke
kunne forstå det).

Ud og hente kufferterne, da
Nomina (vores mongolske veninde)
ventede. Hun havde lånt sin fars
store bil, og vi kørte nu til immigra-
tonsmyndighederne uden for luft-
havnen, da vi skulle registreres. Dér
var der lidt forvirring over vores to
slags visaer, og iøvrigt skulle mit
også forlænges med 18 dage mere.
Jeg måtte så købe 30 dage mere, og
her er der også »skrankepaver«.

Vores pasfotos var ikke på det
»rigtige« papir! Så i byen og få taget
nogle nye, tilbage og udfylde præcis
de samme informationer på regi-
streringsformularen, som der står på
visumansøgningerne, købe den
(den var dog billig – lidt over 3 kr.),
og så måtte vi aflevere vores pas,
som kunne afhentes nogle dage se-
nere – men der var vi jo ikke i UB.
Nomina ville klare det for os.

På vejen til Nominas lejlighed,
hvor vi skulle bo, var vi lige et smut
forbi hendes ven Amgaa, som hav-
de lavet frokost til os. Måske er det
unødvendigt at sige, at vi var trætte.
Vi havde været oppe i ca. 30 timer.

Det viste sig nu, at Joshua lige
havde taget en forkert kuffert, og at
andre havde fået hans. Hvem der
havde taget forkert, fandt vi aldrig
ud af, og det var også lige meget –
bare vi fik den!

Næste dag var vi på Mongolsk
Dansk Selskabs kontor, hvor Tunga,
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Rejsebrev fra

Erdenebulgan
Wendy Rahbek Thomsen deltog i Dansk Mongolsk Selskabs jubilæumsekspedition til Erdene-
bulgan i efteråret 2015. I forlængelse af de gode relationer mellem Danmark og lokalområdet
fik hun et tilbud om at komme tilbage og undervise børnene i engelsk og fortælle om danske
samfundsforhold. Den 27. april tog hun af sted fra Kastrup sammen med sin søn Joshua.

Vi bor i en ger bag vore værters hus med
kvisten. Foran plankeværket holder deres
bil. Erdenebulgan 10. maj 2016.

Foto: Joshua Rahbek Thomsen



skoleinspektøren fra Erdenebulgan
samt dennes kone var til stede. Her
prøvede alle at få afklaret forskelli-
ge praktiske ting via Tungas en-
gelskhjælp, såsom ville vi være til-
fredse med en gerindkvartering og
tidspunktet for afgangen fra UB.

Vi fik udsat afgangen til tidligst 2
dage efter, da vi kun havde set im-
migrationsmyndighederne og luft-
havnen, og vi behøvede f.eks. at
købe nogle få ting, som vi ikke hav-
de kunnet have med. Desuden an-
kommer Joshua først til UB igen af-
tenen før, han skal flyve til Dan-
mark om morgenen.

Dagen derpå tilbragte vi med at
gå på marked, se Nationalmuseet,
Gandantemplet og rundt i forskelli-
ge boligkvarterer. Vi fik mange sjo-
ve oplevelser. Folk var positivt nys-
gerrige og meget hjælpsomme, når
vi prøvede at forklare os med enkel-
te (meget forkert udtalt) mongolske
ord, og så måtte vi jo gestikulere,
hvilket fik alle til at grine. I disse
områder var vi de eneste »blegan-
sigter«. Der er faktisk en del, som
henvender sig til os og vil enten
hjælpe eller gerne tale engelsk.

Generelt er Ulaanbaatar en stor-
by med supermoderne glashuse og
kendte mærkevarebutikker, men
også områder, hvor folk bor uden
rindende vand m.m. i små træhuse
og gerer. Mongolerne er farveglade,
og det ses overalt.

Om aftenen spiste vi ude med
Amgaa og Nomina, som begge har
været i Danmark og boet et par dage
hos mig. Vi begyndte at lære dem
bedre at kende, og vi kunne derfor
være lidt mere nysgerrige om mon-
golske forhold. Den dag lærte vi
også, hvordan man opfører sig, hvis
man kommer til at skubbe til en an-
den. Man stikker dem hånden à la
»goddag«. Det forklarede jo noget
under vores bytur, hvor en ældre
mand pludselig stak mig hånden …

Vi vågnede op til snevejr. Dagen
i forvejen havde det været t-shirt-

vejr – og vi skulle være klar kl. 8. Vi
havde lige glemt, at det var mon-
golsk tid, så vi ventede udenfor fra 8
til 9, hvor et »russer-rugbrød« kom
med – ja, jeg ved ikke hvor mange
personer, der kom ud af den, men vi
var 8, da vi begav os af sted, efter at
bilen var stuvet med kasser, dunke,
bagage og folk. Vi endte med at
være 10.

Den ene engelsklærer, som vi
skulle arbejde sammen med, var
med. Vores kommunikation gik lidt
trægt, så vi fik ordbogen frem. Det
frembragte mange grin fra begge si-
der. Vi har efterhånden vænnet os
til, at der er mange »mellemregnin-
ger« i en samtale, vi ikke får med, så
til tider gætter vi vildt på, hvad der
nu skal foregå.

Ved et pas var der trafikkaos
grundet sne. Alle prøvede alternati-
ve hjulspor i stedet for vejen, hvor
busser, lastbiler og personbiler var
kørt fast. Vi prøvede også en alter-
nativ vej, men gled og kørte fast.
Alle mand ud og skubbe – undtagen
os. Vi fik et meget bestemt »no«, da
vi prøvede at hjælpe til. De var me-
get bekymrede for, om vi var bange.

Tilbage på vejen og vente … En-
delig kom vi fremad, og snart holdt
vi for frokost og toilet à la europæ-
isk stil. Derefter kom der en forsig-
tig forespørgsel, om vi kunne klare
noget sådant i naturen, hvilket vi
selvfølgelig bekræftede. Og så gik
det bare derudad.

Kl. ca. 01.00 stoppede bilen
pludseligt, og vi stod ud. I mørket
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Værternes hus og
værten selv med
barnevogn. Wendy
i midten.

Vores ger udstyret
med ovn, skab og
kummefryser.
Drikkevandet op-
bevares i den blå
dunk.



ved billygternes skær stod der en
velkomstkomité fra byen i dell og
med mælk i skåle. Det var meget
højtideligt – et fantastisk dejligt
»Velkommen«! Vi fik et blåt klæde
om halsen og drak mælk, og så fort-
satte vi i en anden bil.

Det viste sig, at det var vores
værtsfolks bil. Vi skulle nemlig bo i
deres have. Dér havde byen rejst en
ger. Da de åbnede den flot dekore-
de, orange dør var det ligesom at
kigge ind i et eventyr – ilden buldre-
de, der var dækket op på det lave,
dekorerede bord med kaffe og cho-
kolader/bolsjer, og hele geren var
møbleret med borde, reol, vaske-
bord (mongolsk model hvor vandet
løber ned i en spand, som tømmes)
samt en kummefryser/køleskab.
Det viste sig, at mange af de kasser,
bilen havde haft med, var forplej-
ning til os, så nu havde vi kød, kar-
tofler og ris i »lange baner«.

Vi skulle møde på skolen om
eftermiddagen den følgende dag,
hvor vi blev introduceret for alle,
elever såvel som personale. Vi afle-
verede en mængde fotos fra Anita
og Jan fra Dansk Mongolsk Selskab
til et møde med inspektør og vice-
inspektør. De ville distribuere dem.

Byrådsformanden holdt senere
en l a n g tale, hvoraf vi forstod
»Dani og Mongol«. Vi formoder,
han var startet med »Adam og Eva«,

men det generede ikke folk. De la-
ver nemlig alt muligt andet – taler i
mobil, taler sammen, laver indkøbs-
seddel m.m. Ingen brokker sig, og
ingen lader sig genere af alle de
gøremål, der udføres mere eller
mindre højlydt – heller ikke dem,
der holder talen. Indrømmet, vi la-
der os distrahere lidt, men det er
åbenbart almindeligt.

Vi har ligeledes mødt dette fæno-
men i undervisningen. Jeg havde
overtaget undervisningen, og mens
jeg skrev nogle ord på tavlen, stod
en anden lærer pludselig mellem
tavlen, mig og klassen og talte pen-
ge. Jeg tvivler på, at klassen kunne
se noget. Jeg fik indikeret, at det var
ønskeligt, at hun gik lidt til siden,
hvorefter hun (godt nok lidt til si-
den) ringede op på sin mobil og før-
te en højlydt samtale, så jeg måtte
have » råbestemmen« på. Højst an-
derledes!

Engelskundervisningen er stærkt
præget af automatgentagelser, og
der oversættes hele tiden til mon-
golsk, så de kommunikative mundt-
lige færdigheder er stærkt begræn-
sede. Jeg har nu aftalt med de to en-
gelsklærere, at når jeg underviser
oversætter de ikke. Det holder så-
dan nogenlunde …

Vi kan faktisk ikke gøre megen
brug af internettet og kopier i under-
visningen. Det er heller ikke alle

elever, der har bøger. Jeg har endnu
til gode at finde ud af »fordelings-
nøglen«. Jeg blev heller ikke ud-
styret med noget som helst som
f.eks. en bog eller informationer
om, hvad klassen beskæftiger sig
med. Jeg skulle bare gå igang!

Den første uge mødte jeg 15 for-
skellige grupper, dvs. 200+ elever
(navnene har jeg opgivet), hvoraf de
to er voksne grupper: en gruppe af
personer, som er tilknyttet skolen,
rengøringspersonale, kokke, pedel-
ler m.m. Fælles for dem er (vist
nok), at de ikke kender de latinske
bogstaver og ikke taler engelsk, så
det skal jeg bare lære dem …

Den anden gruppe er lærergrup-
pen, som befinder sig på mange en-
gelskniveauer. Vi prøver! Fælles for
de to grupper er, at de skal vide lidt
om Danmark. Til dette formål har vi
medbragt nogle bøger, kort, post-
kort, film og fotos.

Der er også to specielt udvalgte
grupper, som skal være penneklas-
ser. De er virkelig interesserede, og
det går godt. Vi kunne dog godt bru-
ge mere end én pc, som er forbundet
til internettet.

Mit skema er ret »levende«. Man
kan aldrig vide, når man møder om
morgenen, om det holder. Jeg har
dog fået reduceret antallet af for-
skellige grupper til 12 i næste uge
og kun 3 nye, som jeg ikke har haft
før. Forberedelse synes ikke at fylde
det helt store i engelskundervisnin-
gen …

Det var den første uge med an-
komst og på skolen!

Kærlig hilsen
Joshua og Wendy

Her er links til to af Joshuas facebook-
opslag med billeder (kræver ikke at man
har en facebook profil):

www.facebook.com/joshua.r.thomsen/
posts/10209061476791180

www.facebook.com/joshua.r.thomsen/
posts/10209102406174389
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TAP’er som pe-
del, rengørings-
personale og
kokke på skole-
bænken under-
vises i, hvordan
man præsen-
terer sig på en-
gelsk. Derefter
skal det latinske
alfabet læres.



Buyanhuu bor i en lejlighed i Da-
lanzadgad i Ömnögov-provin-

sen i det sydlig Gobi. Hun bor sam-
men med sin mor og bedstemor, og
hun har boet her hele sit liv. Hun
kender lejligheden godt og kan
nemt finde rundt.

Buyanhuu fortæller: »En dag ef-
ter en ferie i 8. klasse kunne jeg ikke
længere se. Jeg kan dog se lys med
venstre øje, men jeg er helt blind på
højre øje.« De næste mange år var
svære for Buyanhuu. Hun fortæller
videre: »Det var den sværeste tid i
mit liv. Jeg blev hjemme i 12 år og
lyttede til radio og tv.«

Men i 2007 skete der noget. En
kvinde ringede til hende og invitere-
de hende til et seminar for blinde,
der var arrangeret i samarbejde med
Dansk Blindesamfund. I første om-
gang sagde Buyanhuu nej tak til in-
vitationen; hun var bange for, hvem
hun mødte. Kvinden ringede igen
og igen, og til sidst sagde Buyanhuu
ja til invitationen.

Ud af isolationen

Seminaret blev en stor succes for
Buyanhuu, det var første gang, hun
mødte andre blinde. Hun fandt ud

af, at blinde både kunne studere og
arbejde og deltage i mange forskel-
lige ting. De var 10 på seminaret, og
de oprettede en organisation for
blinde i de forskellige provinser. I
2009 etablerede de Mongolian As-
sociation for the Blind. Buyanhuu
er nu forkvinde for organisationen i
Ömnögov-provinsen. Der er ca.
16.000 blinde i hele Mongoliet og
400 i hendes provins.

I Ömnögov arrangerer Buyanhuu
workshops for mennesker med for-
skellige handicaps. De får lidt støtte
fra staten til nogle af deres work-
shops, men det er langt fra nok til
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Livet slutter ikke
fordi man bliver blind

36-årige Batchuluun
Buyanhuu er fuld af ener-
gi og livsmod. Men så-
dan har det ikke altid
været. Da hun var 16 år
og gik i 8. klasse blev
hun på grund af en øjen-
sygdom blind fra den ene
dag til den anden.



alle de ideer, Buyanhuu har. Bl.a.
har hun dannet et par grupper, en
gruppe med 14 voksne over 35 år
med forskellige handicaps og en
gruppe for unge mellem 18 og 35 år.

Tanken med grupperne er, at han-
dicappede skal tale sammen og lære
af hinanden og ikke mindst få mere
selvtillid og tro på, at de kan selv.
Det handler for Buyanhuu om at
forbedre livsvilkårene for handicap-
pede, det kan fx være ved, at nogle
kan starte små forretninger, og for
de unge handler det mest om inte-
grationsprojekter. Dansk Blinde-
samfund giver støtte til oplysnings-
arbejdet i det sydlige Gobi, men de
giver ikke penge til den daglige
drift, som der er hårdt brug for.

Planer for fremtiden

Buyanhuu har et håb om at kunne
hjælpe alle handicappede i Mongo-
liet. Hun fortæller, at der er megen
diskrimination af handicappede, og
hun mener, at der skal en holdnings-
bearbejdelse af befolkningen til.
Hun vil gerne vise, at alle handicap-
pede har et talent og kan en masse
ting, hvis de får lov til at vise det.

Men de handicappede skal også
selv gøre noget; fx mener hun, at de
skal blive bedre til at udtrykke sig.
Hvis de fx bliver ansat et sted, skal
de kunne give udtryk for deres situ-
ation.

Blindeorganisationen arrangerer
kurser i Ulaanbaatar, og Buyanhuu
tog et computerkursus i 2011. Og en
computer der kan læse op er en rig-
tig god hjælp. Kurserne er gratis,
men man skal selv betale transpor-
ten, og det kan være svært for man-
ge. Der er dog mulighed for at over-
natte, hvis man kommer langvejs
fra. Kursuscentret har fået penge fra
en blind japansk professor. Han
samlede penge ind, så blindeorgani-
sationen kunne oprette kursuscen-
tret. Buyanhuu har også lært en-
gelsk på centret, og hun havde en
blind lærer.

På højskole i Danmark

»Tænk at jeg skulle kunne rejse til
et fremmed land 1000-vis af kilo-
meter væk, det havde jeg ikke no-
gensinde forestillet mig«, siger
Buyanhuu og henviser til hendes
nyligt afsluttede ophold på Egmont

Højskolen i Danmark. Via samar-
bejdet med Dansk Blindesamfund
fik hun muligheden for et 4 måne-
ders ophold på højskole i Danmark.

Men først var der megen nervøsi-
tet, fordi hun skulle til en samtale på
den danske ambassade i Beijing.
Samtalen skulle foregå på engelsk,
som Buyanhuu klarede, og hun
kunne kort efter pakke kufferten. En
anden ung kvinde fra Mongoliet
kom desværre ikke igennem samta-
len.

Buyanhuu beskriver opholdet i
rosende vendinger: »For første gang
i mit liv var jeg i vandet, og vi sang
hver morgen«, siger Buyanhuu med
et stort smil. Det der imponerede
hende mest var, at der ikke var no-
gen diskrimination, og de ikke-han-
dicappede elever hjalp de handicap-
pede.

Der var 200 elever på højskolen
både med og uden handicaps, og
hun var i en gruppe med tre fra
Uganda og tre fra Ghana og en ne-
paleser. Efterfølgende er tanken, at
alle skal arbejde for at forbedre for-
holdene for handicappede i deres
eget land.

Der var mange forskellige fag på
højskolen, bl.a. fortalervirksomhed,
fundraising, menneskerettigheder,
demokrati og forskellige former for
sport. Buyanhuu lærte bl.a., at blin-
de godt kan spille med en bold, det
kræver bare, at der er en lille klokke
eller bjælde i bolden, så man kan
høre, hvor den kommer fra.

Buyanhuu drager tilbage til Da-
lanzadgad med en masse ny inspira-
tion og gode ideer til, hvad hun kan
gøre fremover for at forbedre livs-
vilkårene for blinde og andre handi-
cappede i Mongoliet. �

Gitte Pedersen
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I december 2015 var Buyanhuu gæst hos
Bulgan Njama, hvor traktementet meget
passende bød på glögg og æbleskiver.
Computeren hjælper bl.a. Buyanhuu med
at læse tekster højt op for hende.



Siden afslutningen af den sovjeti-
ske æra har de mongolsk-kasa-

khiske forbindelser været tætte. Det
forhold, at begge lande historisk og
helt op til nutiden bygger på en no-
madisk civilisation, har uden tvivl
bidraget til denne nærhed. Dertil
kommer, at Mongoliet og Kasakh-
stan slog ind på den moderne udvik-
lingsvej næsten samtidig.

Der lever mange kasakher i Mon-
goliet. Ifølge kilderne begyndte ka-
sakher at slå sig ned i Bayan-Ölgii
Aimag i det vestlige Mongoliet for
omkring 160-170 år siden. I dag bor
der 113 borgere fra Republikken
Kasakhstan i Ulaanbaatar, som del-
tog i det seneste valg med en valg-
deltagelse på 100%.

Efter uafhængighedserklæringen
i 1991 oprettede Republikken Ka-
sakhstan diplomatiske forbindelser
med Mongoliet den 22. januar
1992. 20 års jubilæet for de diplo-
matiske forbindelser blev markeret
på storstilet vis i 2012. Under præsi-
dent Nursultan Nazarbayevs besøg i
1993 blev der underskrevet en ven-
skabs- og samarbejdsaftale mellem
Republikken Kasakhstan og Mon-
goliet som en forløber for mere for-
maliserede forbindelser.

I 1997 åbnedes i Ulaanbaatar et
kasakhisk, diplomatisk repræsenta-
tionskontor, der blev konverteret til
ambassade i 2007. Siden 1990 er
der underskrevet mere end 40 bila-
terale traktater og aftaler mellem de

to lande inden for handel, økonomi,
fabrikation, kultur samt på de hu-
manitære og politiske områder. En
særkommission arbejder for tiden
med at udvide det økonomiske sam-
arbejde mellem de to lande. Det se-
neste møde i kommissionen blev
holdt i Ulaanbaatar i 2014; det næ-
ste skal holdes i Astana til efteråret.

De to landes økonomier hviler på
landbrug og minedrift. Da begge
lande har udtrykt ønske om en yder-
ligere udvidelse af det økonomiske
samarbejde, forventes en aftale om
handel og investeringer snart at bli-
ve underskrevet.

Tidligere har transportforholde-
ne været den vigtigste hæmsko for
udviklingen af de mongolsk-kasa-
khiske forbindelser. Men når en ny
flyrute mellem Ulaanbaatar og
Astana bliver åbnet i juni, vil nogle
af transportproblemerne være løst.

Koblandin er den anden ambas-
sadør på posten, siden ambassadens
oprettelse. Han bemærker, at de to
lande altid har støttet hinanden på
den internationale scene. Således
var Mongoliet en stærk støtte ved
Kasakhstans optagelse i ASEM i
2014 og WTO i 2015. På lignende
måde støttede Kasakhstan Mongo-
liets valg til medlem af FN’s men-
neskerettighedsråd. Begge lande
søger om medlemskab af FN’s sik-
kerhedsråd som ikke-permanent
medlem. Han håber, at Mongoliet
og Kasakhstan vil støtte hinandens
kandidatur.
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Mongolerne er
sympatiske mennesker
Republikken Kasakhstans ambassadør til Mongoliet, Kalybek I. Koblandin, afslutter sin
embedsperiode i april og vender tilbage til sit land. Vi arrangerede et kort interview med ham
inden afrejsen for at høre nærmere om de mongolsk-kasakhiske forbindelser.



Da de tidligere mongolske præsi-
denter N. Bagabandi og N. Enkh-
bayar allerede har aflagt statsbesøg
i Republikken Kasakhstan, håber
man på at kunne modtage den nu-
værende præsident Ts. Elbegdorj,
sagde han. Kasakhstan vil efter alt
at dømme deltage i ASEM11-top-
mødet og samtlige parallelle arran-
gementer, hvor Mongoliet er vært
fra april til juli.

Med sine 20 års erfaringer fra
diplomatiske missioner og en dok-

torgrad i historie holder ambassa-
døren meget af de centralasiatiske
nationer. Han beskriver mongolerne
som gæstfri, fredelige og sympati-
ske mennesker og fremhæver deres
forkærlighed for kød, noget de deler
med kasakherne.

»Samtidig er de lige så dovne
som kasakherne«, siger han spøge-
fuldt. Ifølge ham udviser mongoler-
ne den samme tilbøjelighed til at
udsætte tingene længst muligt som
kasakherne. Mongoler og kasakher
er mentalt forbundet af den samme
holdning til tilværelsen: »Fint, det
klarer vi i morgen.«

»Når jeg er i Mongoliet, føler jeg
aldrig, at jeg er i udlandet. Jeg har

det, som om jeg er omgivet af mine
brødre, og jeg føler mig vældig godt
tilpas. De sidste 3 år af min embeds-
periode er fløjet af sted«, fortalte
Koblandin os.

I arbejdsmedfør har ambassa-
døren rejst til aimagerne Bayan-
Ölgii, Uvs og Khovd, og han har
været i Shariin Gol, Darkhan og Er-
denet. Nu hvor sommeren nærmer
sig, vil han gerne til Khentii Aimag
med dens smukke søer og Gobi-
ørkenen.

Da han bliver spurgt ind til sin
indsats for at styrke samarbejdet
mellem Mongoliet og Kasakhstan,
svarer han: »Det er ikke kun mig,
der arbejder for stærkere forbindel-
ser mellem vore lande. Jeg vil gerne
give æren videre til ambassaden,
hvor der er mange, der arbejder un-
der min ledelse.«

Som han beskriver det, er ambas-
sadens hovedformål dels at forstær-
ke og udvikle de mongolsk-kasa-
khiske forbindelser på alle områder
og med alle midler, dels at formidle
Republikken Kasakhstans historie,
aktuelle situation og fremtidsmulig-
heder til mongolerne på den rette
måde. Som et redskab hertil er to

bøger blevet oversat til mongolsk
og udkommet på Koblandins vagt.
Det drejer sig om »Ordenes bog« af
Abay Qunanbayuli, en kendt kasa-
khisk digter, komponist og filosof,
og »Mit liv, min tid og fremtiden« af
Nursultan Nazarbayev, Republik-
ken Kasakhstans præsident.

Jeg kan ikke beskrive, hvor be-
æret og glad jeg blev, da ambassa-
døren forærede mig de nævnte vær-
difulde bøger sammen med adskilli-
ge andre udgivelser, herunder »Re-

publikken Kasakhstans politiske sy-
stem« af S. Zulfikar og Ch. Enkh-
baatar og »Tale om nationens til-
stand af præsident Nursultan Nazar-
bayev«. Lad os håbe, at samarbejdet
mellem Mongoliet og Kasakhstan
vil blomstre i de kommende år. �

Kh. Aminaa
The Mongol Messenger
13(1288):5 – 01.04.16
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Kasakhisk ger ved bjergene i Tekeli i pro-
vinsen Almaty, østlige Kasakhstan.



Liggende som bøffen i en sand-
wich mellem Kina og Rusland

har Mongoliet længe betrådt den
gyldne middelvej i en balancegang
mellem Moskva og Beijing samti-
dig med, at landet har omtalt USA
og andre fjernereliggende lande
som »tredje naboer«.

I en tid, hvor minedriften er ved
at fortrænge den overvejende agrare
økonomi, ønsker Mongoliet at ce-
mentere denne ligevægtsstatus ved
at erklære permanent neutralitet
som en forsikring mod udefrakom-
mende dominans.

Sikkerhedsgaranti

Ifølge præsident Tsakhia Elbegdorj
vil dette skridt være den bedste vej
til at fremme ønsket om fred, sik-
kerhed og et afbalanceret forhold til
udenlandske magter i det arealmæs-
sigt enorme land med en befolkning
på kun 3 mio. indbyggere. Samtidig
vil det skærpe Mongoliets globale
profil i internationale organisatio-
ner som fx FN. Et lovforslag om at
indføre permanent neutralitet blev
forelagt parlamentet i sidste uge.

Mongoliets permanente neutrali-
tet vil »bidrage til at styrke freden,
sikkerheden og udviklingen i vores
region og i hele verden«, sagde El-
begdorj i en tale til FN’s generalfor-
samling i september.

De nødvendige elementer i pro-
cessen frem mod neutralitet er al-
lerede på plads. Mongoliet har af-
stået fra et atomvåbenbaseret for-
svar og at indgå i militære alliancer.
Mongolske embedsmænd siger, at

siden Sovjetunionens – den tidli-
gere sponsors – kollaps i 1992, har
landet de facto været neutralt på
trods af de nære forbindelser til
USA, der har været tilskuere til
Mongoliets udsendelse af soldater
og instruktører til Irak og Afgha-
nistan.

Neutralitet beskytter et lands ter-
ritorium og befolkning, så længe
det afstår fra at blande sig i militære
konflikter. Schweiz, Costa Rica og
Vatikanstaten er de kendteste med-
lemmer af stater med denne status,
som den er nedfældet i Haag-kon-
ventionen fra 1907, der omfatter en
lang liste af lande, der har hævdet
deres neutralitet på forskellige tids-
punkter i historien.

Økonomisk afhængighed

I sine skriftlige begrundelser for øn-
sket om at erklære Mongolitets neu-
tralitet, har den Harvard-uddannede
Elbegdorj henvist dels til landets

nyeste historie, dels dets geografi-
ske placering og dels »vores unikke
udviklingsvej«.

Mongoliet har al mulig grund til
at være opmærksom på faren for at
blive mast af sine nærmeste naboer.
Kina er Mongoliets største økono-
miske partner. 80% af Mongoliets
eksport går til Kina, mens 30% af
Mongoliets import kommer fra
Kina. Dertil kommer investeringer
for mere end 3,8 mia. dollars.

Rusland derimod står for al eks-
port af energi til Mongoliet. De
stærke bånd til Rusland, der blev
knyttet under den kolde krig i en tid,
hvor Rusland dominerede hele det
politiske liv i Mongoliet, forbliver
stærke, hvilket fx gav sig udtryk i, at
Mongoliet afstod fra at stemme for
en FN-resolution om at fordømme
Ruslands anneksion af Krim.

Mongoliets neutralitetsstatus vil
i givet fald betyde en afslutning på
landets engagement i forhold til
NATO og USA og samtidig udeluk-
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Mongoliet søger permanent
neutralitet



ke fuldt medlemskab af Shanghai
Cooperation Organization, en regi-
onal politisk og økonomisk sam-
menslutning, der søger at begrænse
den amerikanske indflydelse i Cen-
tralasien, og som er domineret af
Rusland og Kina. Mongoliet skulle
efter sigende være blevet inviteret
til at blive medlem, men har dog
ikke vist større interesse for projek-
tet.

»Vore to naboer er ikke interes-
seret i, at vi tilnærmer os USA. Så
hvis vores land får status af perma-
nent neutralitet, vil vi undgå dette
pres«, sagde J. Baysakh, professor i
internationale relationer ved Mon-
goliets Nationale Universitet.

Loven vil tillade Mongoliet at
beholde sine væbnede styrker og
gøre det muligt at indgå i militære
alliancer, hvis dets suverænitet eller
uafhængighed bliver truet.

En status som permanent neutralt
land vil dog ikke have megen værdi,
medmindre Kina og Rusland forstår

at beherske deres diplomatiske og
økonomiske pres på Mongoliet og
undlader at så tvivl om processens
betydning, sagde Enkhsaikhan Jar-
galsaikhan, Mongoliets tidligere re-
præsentant ved OSCE (Organiza-
tion for Security and Co-operation
in Europe).

Tjener det formålet?

Mongoliets udenrigspolitik er al-
lerede bundet op på principperne
om balance, pragmatisme og fleksi-
bilitet, sagde Enkhsaikhan. Han
stiller spørgsmålstegn ved, om
mongolerne behøver at »begrænse
deres uafhængighed frivilligt«.

Ikke desto mindre synes Mongo-
liet fast besluttet på at formalisere
sin neutralitetsstatus i de kommen-
de forhandlinger mellem Elbegdorj
og lovgiverne om at udarbejde de
nødvendige lovparagraffer. Uden-
rigsminister Purevsuren Lundeg har
allerede udtalt sig om Mongoliets

hensigter på besøg i udlandet. Man
har også søgt rådgivning hos det
neutrale Schweiz.

»At have permanent neutralitet
betyder ikke, at man isolerer sig fra
det internationale samfund«, sagde
Choinkhor Jalbuu, direktør for Det
mongolske geopolitiske Institut og
tidligere ambassadør til USA. »Helt
enkelt kan det siges, at Mongoliet
ikke vil tage parti for nogen mod
nogle andre.« �

Ganbat Namjilsangarav
AP – 02.11.15
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Chinggis Khan er den evige kilde til mon-
golernes selvbevidsthed og nationale
stolthed. Siddende foran parlamentsbyg-
ningen overvåger og beskytter han sine
undersåtter på pladsen foran.

Foto: Ganbat Namjilsangarav



Den russiske udenrigsminister
Sergej V. Lavrov aflagde officielt
besøg i Mongoliet, Japan og Kina i
begyndelsen af april. Inden
afrejsen gav han et interview til
journalister fra de tre lande.

Hvordan vurderer De forholdet
mellem Rusland og Mongoliet i
dag? Hvor har vi mulighed for at
udvide samarbejdet?

Vore relationer til Mongoliet kan
bedst sammenlignes med venskabet
mellem venner, der har kendt hinan-
den i årevis. Der er bogstavelig talt
tale om et strategisk forhold. Vi sæt-
ter stor pris på dette venskab, som
ikke kun viser sig på mellemstats-
ligt niveau, men også i befolknin-
gerne. I denne tid hvor vi markerer
en række mindeværdige dage i for-
bindelse med vore sejre og fælles
kamp under anden verdenskrig,
genkalder vi os det mongolske folks
støtte til den sovjetiske hær. Det er
et broderskab beseglet i fælles
kamp. Mere end én gang har vort
land bistået vor broderlige mongol-
ske nation. Jeg understreger: det er
følelser, der er dybt rodfæstede i
vore folks hjerter og sjæle.

På det mere formelle plan er vore
forbindelser blevet mere regelmæs-
sige dog med visse afbrydelser i den
forgangne tid. I dag opretholder vi
en regelmæssig dialog på højeste ni-
veau og mellem vore parlamenter,
forskellige ministerier og departe-
menter. Vi anser det som omdrej-
ningspunktet i vore forbindelser.

Et resultat heraf var en øget sam-
handel, som steg indtil 2012 og her-
efter stagnerede. I dag er den fal-
dende. Det skyldes den globale situ-
ation og svingningerne i valutakur-
sen. Jeg er sikker på, at der kun er

tale om en midlertidig situation. Vi
har gode chancer for, at samhande-
len vender tilbage til tidligere tiders
vækst.

I dag er Den nye Silkevej gen-
stand for mange diskussioner.
Hvad kan Rusland og Mongoliet
stille op her? Hvor aktuelt er ud-
viklingen af dette trafikprojekt?

Silkevejen er Kinas initiativ, som
har været diskuteret af de russiske,
kinesiske og mongolske ledere på
trilaterale møder. Den har været
drøftet ikke som et isoleret projekt,
men i sammenhæng med de forskel-
lige processer, der er under udvik-
ling i vort fælles geopolitiske rum:
Den eurasiske økonomiske Union
(EAEU) som et integrationsloko-
motiv i det postsovjetiske rum, Ki-
nas Silkevej og Mongoliets Steppe-
vej. Vore tre præsidenter har mødtes
flere end én gang for at drøfte situa-
tionen. De har bifaldet processen
henimod en sammensmeltning af
disse tre projekter med henblik på at
skabe en russisk-mongolsk-kine-
sisk transport- og økonomisk korri-
dor. Alle kan indse, at ideen rummer
muligheder og kan blive en stor for-
del for vore lande. Det vil booste
handel og transport af varer mellem
vore tre lande og gøre deres økono-
mier mere konkurrencedygtige.

Jeg må også nævne vort politiske
samarbejde med Mongoliet. Vi ar-
bejder tæt sammen i FN. Rusland er
Mongoliet taknemmelig for dets
støtte til mange af vore initiativer i
generalforsamlingen og i andre FN-
fora. Til gengæld bakkede vi op om
Mongoliets optagelse i OSCE. Vi
ser frem til et tæt samarbejde om
vores ageren i dette internationale
forum.

Hvor er efter Deres mening de
vigtigste geopolitiske udfordrin-
ger i forholdet mellem Mongoliet
og Rusland?

Grundet dens geografiske placering
står Den russiske Føderation over
for flere udfordringer end Mongoli-
et. Deres land, som De selv siger,
har to store naboer – Rusland og
Kina. Her er det vigtigt, at vi i de se-
neste år har etableret en ramme for
trilaterale møder mellem de russi-
ske, kinesiske og mongolske ledere.
På de mere praktiske områder er
skabt andre samarbejdsformer. Jeg
tror, at alle landene nu står over for
de samme geopolitiske udfordrin-
ger – nye, som vi siger i dag, udfor-
dringer og trusler som fx terroris-
me, narkoforbrydelser, andre for-
mer for grænseoverskridende orga-
niseret kriminalitet, miljøproblemer
og andre forhold relateret til en
bæredygtig udvikling.

Jeg lægger også vægt på udvik-
lingen af bæredygtige stater, når et
land vælger at løse alle sine proble-
mer med egne midler, som de er
nedskrevet i landets forfatning, ved
at mobilisere alle de politiske kræf-
ter i processen og ikke tillade andre
at blande sig i landets interne for-
hold. Uheldigvis er forsøg på ind-
blanding endnu ikke helt fjernet fra
international praksis. Den russiske
Føderation og Kina (jeg tillader mig
her også at tale på vegne af vore ki-
nesiske venner) vil som jeres to
store naboer gøre vort bedste for at
forhindre ethvert forsøg på indblan-
ding i de interne udviklingsproces-
ser hos vores venskabelige partner
Mongoliet. �

B. Khuder
MONTSAME – 14.04.16
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Rusland og Mongoliet er gamle venner



De 8 glorværdige buddhistiske
symboler findes over alt i den

tibetanske buddhisme. De males på
billeder, skæres ud i træ, støbes i
bronze, broderes på stof og så vi-
dere.

I modsætning til thangka-maleri-
erne har kunstneren her frit spil og
kan udforme figurerne, som han vil.
Derfor findes de 8 symboler i man-
ge forskellige udgaver, men betyd-
ningen er dog stadig den samme.

De kan udformes meget simple
og enkle, eller de kan være fremstil-
let i en barokagtig, overdådig form
med masser af ekstra pynt.

Nu og da tegner man de 8 symbo-
ler sammen til én figur med konky-
lien øverst, derunder parasollen og
banneret, så de 2 fisk omkring hju-
let, derunder den uendelige knude
på en lotus. Det hele danner tilsam-
men vasens form, så derfor er den
ikke tegnet med. �

Rolf Gilberg
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De 8 Glorværdige Buddhistiske Symboler
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Den Hvide Parasol er symbol på både beskyttelse og kongelighed. Den beskytter mod heden fra det onde
begær. Den bruges også som et kongeligt værdighedstegn.

De 2 Gyldne Fisk er symbol på frihed og lykke. Fisken symboliserer frihed fra tvang, fordi fisken svømmer
frit omkring i det livgivende vand i alle retninger. Symbolet er et sindbillede på frigørelsen af den mentale til-
stand, hvor ingen hindringer står i vejen.

Vasen er lykkesymbol på et langt liv, fordi den indeholder det livgivende, hellige vand, amrit, udødelighe-
dens vand. Den rummer også skatten af al åndelig rigdom og er alle ønskers skatkammer.

Lotus-blomsten er symbol på livet, sundhed og renhed, fordi planten vokser i et mudderhul, hvorfra den
dukker op og åbner sin smukke blomst over vandet. Den er også symbol på guddommelig oprindelse, på løfte
om frelse, på den fuldstændige frigørelse og opnåelse af Buddha-tilstanden.
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Konkylie-hornet er symbol på det talte ord. Lyden bekendtgør helgenernes glorværdighed og blæses i for
at kalde til gudstjeneste. Konkylier som er højredrejede er særligt værdifulde, fordi de understreger skikken
med, at man altid passerer et helligt sted højre om i urets retning med højre skulder mod helligdommen.

Den Uendelige Knude er symbol på langt liv og på den uendelige række af genfødsler i en syndig verden.
Den er symbol på alle tings sammenhæng og den uendelige vekselvirkning mellem visdom og barmhjertig-
hed. Den uendelige knude er også symbol på kærlighed og hengivenhed.

Banneret er symbol på Buddhismens sejr. Det symboliserer også opnåelse af oplysthed, indsigt og forståel-
se. Det er en beskytter mod onde kræfter. Banneret er ofte udformet i metal og anbragt på taget af hellige
bygninger.

Hjulet er symbol på Buddhismen og på den ottefoldige vej,
som fører til absolut fuldkommenhed.

Denne oversigt blev første gang bragt i Tibet
79:9-11, 2011 under pseudonymet Curth
Thaeschouw. Tibet er medlemsblad for
Dansk Selskab for Tibetansk Kultur.



En ny stribe mongolske filmin-
struktører fokuserer på identitet og
samfundsmæssige udfordringer i
det kun 25 år gamle demokrati.
Før premieren på den mongolsk
filmuge 11. februar 2016 i ’Cine-
mateket’ (se side 21) fortalte pro-
ducer Ariunaa Tserenpil om fil-
mens betydning i Mongoliet.

Ariunaa Tserenpils far var kunst-
ner. Hun voksede op med en

beundring for ham og hans venner
og ville selv følge i hans fodspor, da
hun i slutningen af 70’erne skulle
vælge uddannelsesretning. Selv om
faderen opfordrede hende til at for-
følge drømmen, var hendes mor
uenig:

– Min mor mente, at én kunstner i
familien var mere end nok – og i en
østlig kultur som vores gør man,
hvad ens forældre siger. Reelt havde
jeg ikke noget valg, fortæller Ariu-
naa Tserenpil, da Globalnyt møder
hende på Cinemateket. Hun er i
Danmark i forbindelse med film-
serien Mongoliet på film, der er ar-
rangeret af Dansk Mongolsk Sel-

skab og Arts Council of Mongolia,
og som vises på Cinemateket fra
den 11. til den 16. februar.

Mongoliet var under sovjetisk
styre, og uden politiske forbindelser
var der ikke mange muligheder for
valg af uddannelsesretning. Ariu-
naa Tserenpil endte med at blive in-
geniør inden for metallurgi (under-
søgelse af metalliske grundstoffers
fysiske og kemiske egenskaber –
red.). Hendes karriere sluttede, da
muren faldt, og det firma, hun den-
gang arbejdede for, krakelerede.

– For første gang kunne jeg selv
vælge, hvad jeg ville lave, fortæller
hun. Valget faldt på film. Siden har
hun ikke beskæftiget sig med andet.

Ny strøm

Film er ikke noget nyt fænomen i
Mongoliet. Under kommunismen,
der varede fra 1921 og indtil Sovjet-
unionens fald, blev filmmediet
brugt som et ideologisk værktøj:

– Jeg voksede op i et censureret
samfund, og filmene gav dig ikke

plads til selv at tænke. Men i det
mindste promoverede de noget
menneskeligt positivt; de sluttede
altid godt, så folk ville forbinde
kommunismen med noget positivt.

Siden demokratiseringsproces-
sen gik i gang i 1990, er den mon-
golske filmproduktion vokset. Selv
om størstedelen af filmene stadig er
af dårlig kvalitet, er der en interes-
sant tendens blandt film fra især yn-
gre filmskabere. De bruger de store
samfundsmæssige ændringer som
baggrund for at behandle flere for-
skellige tematikker: urbanisering,
sammenstød mellem traditioner og
input fra en globaliseret verden og
søgen efter personlig og national
identitet i et land i forandring.

Det er film fra denne gruppe, der
bliver vist i Danmark disse dage.

Ariunaa Tserenpil er helt klar
over, at hendes generation ikke ville
kunne have lavet de samme film,
som den nye generation af instruk-
tører præsenterer i disse år.

– De har ikke i samme grad som vi
været udsat for det totalitære regi-
me, der brugte film som et ideolo-
gisk værktøj. De yngre filmskabere
bruger film på en helt anden måde –
samtidig repræsenterer de en meget
ægte udvikling inden for film i
Mongoliet.

Under deres besøg i Danmark har
Ariunaa Tserenpil sammen med in-
struktør Khoroldorj Choijoovan-
chig haft tid til at hilse på det danske
filmmiljø. Her har de blandt andet
fået inputs til, hvordan de kan kulti-
vere denne særlige niche inden for
mongolsk film og bygge branchen
op omkring disse unge talenter. Og
så er en konkret aftale om et samar-
bejde mellem mongolske og danske
instruktører kommet på plads med
Aarhus Filmværksted. �

Gerd Kieffer
Globalnyt.dk

11.02.16
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Fra kommunistisk til
kunstnerisk værktøj

Fra venstre festi-
valarrangør Eli-
sabeth V. Friis fra
DMS, filmprodu-
cer Ariunaa
Tserenpil og film-
instruktør C.
Khoroldorj, kal-
det Hogo.



The Mongol Messenger
rapporterer:

Den grædende kamel 04.12.15
I begyndelsen af december 2015
holdt UNESCO’s Mellemstatslige
Komité til Beskyttelse af Immateri-
el Kulturarv sit 10. møde i den na-
mibiske hovedstad Windhoek. Re-
sultatet af mødet blev, at der tilføje-
des 5 punkter på listen over verdens
immaterielle kulturarv, der kræver
øjeblikkelig beskyttelse. Blandt de
optagne kandidater var det mongol-
ske lokke-ritual for kameler.

For at opmuntre en hunkamel til
at acceptere en nyfødt eller adoptere
en forældreløs kalv udfører mon-
golske hyrder et riual, hvori indgår
sang og musik. Moderen bindes tæt
til kalven, hvorefter en sanger be-
gynder på en monoton, messende
sang akkompagneret af fagter og
håndbevægelser for at berolige og
forene mor og barn. Sangeren til-
passer melodien efter moderens op-
førsel, som i begyndelsen kan være
aggressiv, men som senere bliver

mere rolig, indtil hun har accepteret
kalven.

Ritualet er et sindbillede på ska-
belsen og opretholdelsen af de soci-
ale bånd mellem de enkelte noma-
defamilier og deres samfund. Lok-
ke-ritualet, der er blevet overleveret
fra generation til generation, er i
vores moderne verden truet af for-
andringerne i de sociale og kulturel-
le sammenhænge. Det er under pres
af migrationen fra land til by og ud-
viklingen af de moderne samfærd-
selsmidler, som får de unge til at
miste forbindelsen til det traditio-
nelle liv på steppen.

Mongol i USA-film 18.12.15
Burn Your Maps handler om en
amerikansk familie, hvor sammen-
holdet smuldrer efter tabet af deres
6 måneder gamle pige. Familien har
en søn, som tror han er en mongolsk
hyrde, der er blevet født det forkerte
sted.

Den mongolske skuespiller Ts.
Tserenbold har rollen som en ældre
shaman: »For at forberede mig til
rollen mødtes jeg med en rigtig sha-
man, som kendte en af mine venner.
Jeg blev ærlig talt helt overvældet af
den måde, han talte på under det
shamanistiske ritual, med en stem-
me som en gammel mand. Og hvor-
dan de ord og vendinger, han brug-
te, var forskellige fra moderne mon-
golsk. Jeg lærte også at respektere
de mongolske shamaner, som op-
rigtigt tror på den ’evige himmel’,
som er mongolernes traditionelle
tro.«

Filmen blev optaget i Calgary og
Alberta i Canada og i det nærliggen-
de parkområde Kananaskis, som
gjorde det ud for Mongoliet. Om-
kring 200 indbyggere af mongolsk
afstamning fra Calgary spillede for-
skellige mindre roller. Ts. Tseren-
bold kan også ses i rollen som
Chinggis Khan i anden sæson af
Marco Polo-serien på Netflix. Fil-
men ventes at få premiere til okto-
ber 2016.

Gæld afvikles 04.03.16
Mongoliets statsminister Ch. Sai-
khanbileg har overrakt den russiske
ambassadør I. K. Azizov en kvit-
tering på, at Mongoliet har tilbage-
betalt den sidste rate af sin store
gæld til Rusland. Beløbet på USD
3.832 mio. blev overført fra Bank of
Mongolia til Rusland.

Statsministeren udtalte ved over-
rækkelsen: »Denne dag vil gå over i
historien om vores bilaterale for-
hold til hinanden. Afviklingen af
gælden åbner op for nye økonomi-
ske muligheder.« På den mongolske
regerings vegne opfordrede han am-
bassadøren til at takke de medarbej-
dere, der havde medvirket.

Azizov sagde, at samtlige de
finansielle forpligtelser, Mongoliet
havde haft over for det tidligere
Sovjetunionen og den nuværende
Russiske Føderation, nu var blevet
afviklet til gavn for det fremtidige
finansielle samarbejde.

ASEM-frimærke 22.04.16
I anledning af 20 års jubilæet for
ASEM har det mongolske postvæ-
sen udgivet et miniark med motiver

DANSK MONGOLSK SELSKAB GER 95

17

Aktuelt

Ts. Tserenbold, en af Mongoliets førende
skuespillere, har rollen som ældre sha-
man i eventyrfilmen ’Burn Your Maps’. En
af hovedrollerne spilles af Virginia
Madsen, hvis bedsteforældre Søren og
Anna Marie Madsen kom til Amerika i be-
gyndelsen af 1900-tallet (IMBd).

Den Oscar-nominerede mongolske spille-
film fra 2003, ’Den grædende Kamel’, vi-
ser det smukke lokke-ritual, som nu er
kommet på UNECO’s verdensarvsliste.



af logoet for ASEM11-topmødet og
Chinggis Khan. Udgivelsen blev
markeret ved en ceremoni i Uden-
rigsministeriets Fællessal den 15.
april, hvor miniarket fik sine første
stempler og blev overdraget til det
mongolske frimærkemuseum.

Miniarket er resultatet af et sam-
arbejde mellem kunstmaleren Ts.
Tsengel, kulturpersonligheden D.
Erdembileg og designeren J. Gan-
khuyag. Mærkerne sælges for hhv.
1300 tg. og 1500 tg., oplag 20.000.

Mongoliet begyndte at trykke
sine egne frimærker i 1924 og har til
dato udgivet 1007 mærker.

Kobbereksport 22.04.16
Oyu Tolgoi LLC har udgivet sin før-
ste kvartalsrapport for 2016. Adm.
dir. for OT, Andrew Woodley, udtal-
te i den anledning, at siden produk-
tionsstarten for 3 år siden er der eks-
porteret i alt 2 mio. ton kobberkon-
centrat til udlandet, hvilket er et be-
vis på virksomhedens hurtigt sti-
gende vækst. I de første 3 måneder
af året steg mængden af produceret
malm i koncentratoren 3,1%, og der
forarbejdedes ca. 106.000 ton om
dagen. Derimod faldt produktionen
af guld med ca. 30%.

Ger-status 20.05.16
Omkring halvdelen af Mongoliets
befolkning bor nu i hovedstaden
Ulaanbaatar, og mere end halvdelen
af den bor i gerdistrikterne. Man
regner med, at mere end 203.000 fa-
milier bor i en ger, der opvarmes
ved afbrænding af træ og kul, hvil-
ket bidrager væsentligt til luft-
forureningen. Man er i fuld gang
med at opføre moderne lejeboliger
til erstatning for gerområderne.
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Verdens største
kamelvæddeløb
Den 7. marts i år løb verdens største
væddeløb for baktriske kameler af
stabelen i Dalanzadgad Sum i
Ömnögov Aimag. Væddeløbet slog
den hidtidige rekord i Guinness
World Records. I alt 1108 kameler
krydsede mållinjen ud af 1115 regi-
strerede kameler ved startstedet.
Den gamle rekord blev sat i Indre
Mongoliet i 2011, hvor 555 baktri-
ske kameler deltog.

Mongoliet er blandt de meget få
lande i verden, der opdrætter kame-
ler. Ved udgangen af 2015 blev der
registreret 367.900 dyr. Den baktri-
ske kamel bliver livligere i køligt
vejr, hvorfor kamelvæddeløbene af-
holdes om vinteren eller i det tidlige
forår.

Myndighederne i Ömnögov Ai-
mag arrangerede Den Mongolske
Kamelfestival i dagene 6.-7. marts
for at gøre verden opmærksom på
den unikke baktriske kamel og for
at fremme mongolsk kultur og tra-
dition og sætte en ny rekord i Guin-
ness Rekordbog.

Festivalen bød på adskillige
events, der tiltrak publikums op-
mærksomhed: kamelpolo, konkur-
rencer om kamelavl, »Bedste par
med den smukkeste kamel«, en
konkurrence for de bedste kameler,
kamel-dyrskue, produkter fra ka-
melen og informationsmøder for
kamelhyrder.

»På verdensplan kan den baktri-
ske kamels rødder føres tilbage til
den mongolsk opdrættede kamel.
Derfor samarbejder videnskabs-
folk, hyrder og regeringen om at be-
vare genmassen og øge antallet af
kamelflokke. Sidste år blev der re-
gistreret to nye racer: khaniin het-
siin huren avlet i Ömnögov og tu-
hum tungalagiin huren avlet i
Gov-Altai Aimag«, sagde fødevare-
og landbrugsminister R. Burmaa
under mødet.

Der deltog kameler fra aimager-
ne Gov-Altai, Gov-Sumber, Dor-
nod, Dundgov, Dornogov og
Bayankhongor. Førstepladserne
blev besat af kameler fra Ömnögov
Aimag, som har Mongoliets største
bestand af kameler. Vinderen blev
en rød kamel fra Khurmen Sum i
Ömnögov Aimag, der indbragte
ejeren Bayanmunkh Batsukh en
sum på 7 mio tg. [ca. 3.000 kr.].

Mere end 3.000 besøgende
herunder udenlandske turister del-
tog i festivalen, hvor hyrderne til de-
res store glæde oplevede en hvid ka-
mel føde som et tegn på fremgang
for den mongolske bestand af ka-
meler.

The Mongol Messenger
10(1286):5 – 11.03.16
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Den 28. april blev den årligt tilbage-
vendende religiøse ceremoni Mai-
dar afholdt i Gandan-klostret. Mai-
dar eller Maitreya kendes som den
kommende Buddha [i Vesten Kri-
stus – red.]. Ceremonien, der finder
sted i forårets sidste måned ifølge
månekalenderen, symboliserer og
foregriber Maidars komme på sin
grønne hest. Ritualet varer i adskil-
lige timer i form af en cirkulerende
kæde inden for klostermuren.

Ifølge de historiske kilder fandt
ceremonien sted uden afbrydelser i
årene 1834-1936, men blev angive-
ligt standset i nogle år fra og med
1937 [under de stalinistiske udrens-
ninger – red.]

I den tidligere gudekonges, Jav-
zandamba Khutagtus, regeringstid
opførte den højtstående lama Luv-
sankhaidav fra Jadaram i Ulaanbaa-
tar et Maidar-tempel, som blev
kaldt Ikh Khuree. Siden genopta-
gelsen af ceremonien i 1944 har den
været afholdt i Ulaanbaatars større
klostre. I år deltog 400-500 munke
fra Gandan-klostret. På trods af det
kolde, blæsende vejr blev ceremoni-
en overværet af mange tilskuere og
troende.

Det er værd at bemærke, at man-
ge mennesker gav et bidrag til fon-
den for projektet »Store Maidar«,
som i øjeblikket er under opførelse.
Projektet stiler mod at opføre ver-

dens højeste symbol på Kærlig Ven-
lighed i Töv Aimag – en 54 meter
høj statue af Maidar Buddha. Bag
ved statuen opføres en 108 meter
høj stupa. Projektet blev skabt i ån-
den fra Undur Gegeen Zanabazar,
den mest indflydelsesrige mongol-
ske leder fra 1600-tallet.

Den store Maidar-statue er mo-
delleret efter en af Zanabazars for-
gyldte bronzeskulpturer, en 72 cm
høj stående Maidar-figur skabt i det
sene 1600-tal. At bygge store statu-
er af Maitreya var en tradition
blandt mange af fortidens store
munke. Før i tiden fandtes der ad-
skillige store og smukt udførte Mai-
dar-statuer og templer i Tibet og
Mongoliet. De blev næsten alle øde-
lagt i 1900-tallet.

I religiøs sammenhæng kommer
navnet Maidar fra sanskrit-ordet
»kærlig-venlighed«. Ifølge læren
vil Maidar komme til syne på Jor-
den i fremtiden, opnå fuld oplys-
ning og sprede den rene lære. Mai-
dar vil blive den femte Buddha, og
hans komme vil indtræffe, når ver-
den har mere brug for kærlig-ven-
lighed end nogen sinde tidligere.

Det siges, at den kommende
Maidar vil udløse et antal fysiske
begivenheder. Fx vil oceanerne bli-
ve mindre og gøre det muligt for
Maidar at krydse dem uden hindrin-
ger. Derefter vil Maidar genindføre
den sande buddhisme i verden.

Kh. Aminaa
The Mongol Messenger
17(1292):1 – 29.04.16

Maidar-ritual i Gandan
Foto: N. Batbayar

Efter den udmarvende, Oscar-vin-
dende indsats i filmen The Revenant
har Leonardo DiCaprio spenderet
$95.000 på sin egen overlevelses-
ekspedition til Mongoliet. Han rej-
ser sammen Johan Ernst Nilson, en
svensk eventyrer, der siger, at han

vil drive den 41-årige skuespiller til
grænserne for hans udholdendhed.
Man skal dog ikke være bekymret
for DiCaprios velbefindende under
den 10 dage lange tur til
Khövsgölsøen. I selskabet deltager
også instruktører og en personlig
kok.

DiCaprio vandt rejsen ved et bud
på en stjernespækket velgørenheds-

auktion i American Foundation for
Aids Research.

Mr. Nilson: »Når jeg arrangerer
disse ture, river jeg folk ud af deres
komfortzone og sender dem på en
indre rejse. Jeg får folk til at gøre
ting, de ellers ikke ville gøre.«

The Telegraph
16.02.16

DiCaprio til Mongoliet
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Paladsmuseet i Beijing – bedre
kendt under navnet Den Forbudte
By – har fornyligt bekræftet fundet
af porcelænsstykker og knækkede
fliser fra Yuan-dynastiet, der blev
oprettet af Kublai Khan i 1200-tal-
let. Dermed er en af Kinas største
gåder løst: Yuan-paladsets belig-
genhed. Det viser sig nu, at det lå
midt under de tre senere paladser, i
centrum af den kejserlige residens.

Genstandene har ligget i jorden i
mere end 600 år, lige under mu-
seumsfolkenes fødder. Museet for-
talte til avisen South China Mor-
ning Post, at genstandene var udgra-
vet sidste år, men at verificeringen
af deres alder først nu var blevet
færdig.

Det storslåede bygningskom-
pleks kendt som Den Forbudte By
husede Kinas kejserpalads fra 1420,
under Ming-dynastiet (1368-1644)
og Qing-dynastiet (1644-1911). I en
pressemeddelelse skrev eksperter-
ne, at de havde afdækket fundamen-
tet til det kejserlige palads fra Yuan-
dynastiet i en udgravning i centrum
af Den Forbudte By. Arkæologerne
på stedet er nu begyndt på mere
målrettede udgravninger for at få
mere viden om arkitekturen og byg-
geriets udvikling.

Kublai Khan var den femte Stor-
khan (Khagan) af Det Mongolske
Imperium fra 1260 til sin død i
1294. Som sønnesøn af Chinggis
Khan fulgte Kublai efter sin ældre

broder som Khagan, men for at
gennemføre dette, måtte han
nedkæmpe sin yngre bror i en bor-
gerkrig, der varede til 1264. Det
markerede begyndelsen på imperi-
ets splittelse, og skønt han som
Khagan stadig havde indflydelse på
hele imperiet, blev Kublais egentli-
ge magt reduceret til Mongoliet og
Kina. Hele riget strakte sig fra Stil-
lehavet til Sortehavet og fra Sibirien
til det der i dag er Afghanistan – en
femtedel af verdens beboede areal.

Kublai påtog sig rollen som kej-
ser af Kina i 1271 og etablerede der-
med Yuan-dynastiet, som regerede
over Mongoliet, Korea og Kina
samt adskillige tilstødende områ-
der. I 1279, efter at Yuan-styrker
havde overvundet det sydlige Song-
dynasti, blev Kublai den første kej-
ser uden for Kinas kerneområde,
der blev hersker over hele Kina.

Udgravningen i centrum af Den
Forbudte By afslørede i alt fire
historiske lag af fundamenter be-
gyndende med Qing øverst, derefter
sen Ming efterfulgt af tidlig Ming
og til sidst Yuan i bunden. En direk-
tør for Paladsmuseet, Li Ji, fortalte
til websitet Youth.cn, at samtlige
bygninger fra Yuan-perioden var
blevet fjernet inden opførelsen af
Den Forbudte By, hvilket bevirke-
de, at fund fra perioden var meget
sjældne.

Li tilføjede, at der ikke vil blive
foretaget arkæologiske udgravnin-
ger i stor skala for at minimere risi-
koen for skader på de eksisterende
bygninger.

Ginger Perales
NewHistorian

09.05.16

Fremlysning

Efter et af forårets medlemsmø-
der blev der fundet 4 bøger af
samfundsvidenskabelig tilsnit,
herunder Samfund, stat og mar-
ked af John Degnbol Martinussen
m.fl. Hvis en af læserne savner
bøgerne kan vedkommende sen-
de en mail til redaktøren på adres-
sen jk@cadaid.dk. Så aftaler vi
nærmere vedr.afhentning. JK

Kublai Khans palads fundet
under Den Forbudte By

Politiken 06.04.16
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Efter flere måneders ihærdige for-
beredelser lykkedes det for de to
ildsjæle fra Dansk Mongolsk Sel-
skab, Elisabeth Victoria Friis og Nis
Grøn, at sammensætte et program
af nyere mongolske film, som blev
præsenteret for det danske film-
publikum i dagene 11.-16. februar
under overskriften Mongoliet på
film.

Kurateringen og fremskaffelsen
af filmene skete i et tæt samarbejde
med Arts Council of Mongolia og
Det Danske Filminstitut ved Jesper
Andersen, som vi skylder en stor tak
for et tæt og engageret samarbejde.
De mongolske filmdage var samti-
dig det sidste arrangement i mar-
keringen af Dansk Mongolsk Sel-
skabs 25 års jubilæum.

Ambitionerne med filmdagene
rakte videre end til blot at vise et ud-
valg af mongolske film i Danmark.
Anledningen skulle også bruges til
at knytte forbindelser mellem det
danske og mongolske filmmiljø.
Derfor blev den ældre og erfarne
filmproducer Ariunaa Tserenpil og
den unge instruktør Hoso inviteret
til møder i Den Europæiske Film-
højskole i Ebeltoft, Aarhus Film-
værksted og Den Danske Filmskole.

Om aftenen den 11. februar var
der gallapremiere og reception i
Cinemateket i København med vis-
ning af den mongolske 60’er-farce
Before Rising Up the Rank og
Hoso’s Yellow Colt. Mongoliets
konsul i Danmark, Michael Has-
lund-Christensen introducerede

filmdagene og Hoso fortalte om sin
film. Der blev i alt vist 6 film med et
samlet tilskuerantal på ca. 385. Se
også interviewet med Ariunaa, side
16.

Jan Koed

DMS nyt

The Mongol Messenger 05.02.16

Receptionen blev
afholdt i Cinema-
tekets kælderbar,
Asta.
Foto: A. Garbers

Hogo beundrede
de udstillede
Oscar-statuetter i
Cinematekets
foyer.
Foto: E. V. Friis



22

GER 95 DANSK MONGOLSK SELSKAB



DANSK MONGOLSK SELSKAB GER 95

23

Ordinær
generalforsamling

5. marts 2016

Referat

Generalforsamlingen var selskabets
medlemsmøde nr. 135. Den blev af-
holdt i Medborgerhuset, Danasvej
30B, 2., Frederiksberg. 40 deltagere
mødte op til den ordinære general-
forsamling. Formanden bød alle
velkommen og spurgte, om der var
forslag til valg af dirigent.

(1) Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag var Kurt L.
Frederiksen, som straks blev valgt
med en klapsalve. Frederiksen kon-
staterede, at generalforsamlingen
var lovlig indkaldt, og at den var be-
slutningsdygtig.

(2) Formandens beretning
Formanden gav et mundtligt over-
blik over bestyrelsens beretning for
2015, som er publiceret i Ger 94,
side 22-27, hvor man kan læse alle
detaljerne. Generalforsamlingen
godkendte beretningen.

(3) Regnskabet for 2015
Kassereren gennemgik alle poster
og forklarede forskellene i forhold
til forrige år. Regnskabet er trykt i
Ger 94, side 24 og 26-27. Indtægter-
ne var 3.245 kr. mindre i 2015 end
2014, hvilket skyldtes færre med-
lemmer, og at DMS i 2014 fik en
pengegave. Udgiften til trykning af
Ger var stort set den samme, selv
om der i 2014 udkom 4 numre med i
alt 112 sider i modsætning til 2015,
hvor der kun udkom 3 numre med
132 sider. Udsendelse af kun 3
numre gav en mindre portoudgift.
Kassererens kommentarer til regn-
skabet findes i øvrigt i Ger 94, side
23-24.

For 2015 blev der lavet et særligt
regnskab for udgifterne til jubilæ-
umsåret. Jubilæumsbogen, Mongo-
liet – stemmer fra steppen, har voldt

store vanskeligheder økonomisk, og
DMS har stadig en gæld på den på
18.000 kr. DMS har 200 eksem-
plarer af bogen til salg, men kun 73
er solgt indtil nu. Jubilæet har kostet
119.000 kr. fra Dansk Mongolsk
Selskabs regnskab. Det har selska-
bet kunnet klare, fordi bestyrelsen
sparede op til jubilæet i 2-3 år, før
det gik i gang. Kassereren påpege-
de, at selskabet har en lav kasse-

beholdning i forhold til tidligere år,
men mente dog, at selskabet vil
kunne klare sig igennem 2016 med
skindet på næsen. Generalforsam-
lingen godkendte herefter selska-
bets regnskab for 2015.

(4) Fastsættelse af kontingent
På forrige generalforsamling blev
kontingentet pr. kalenderår sat op
for 2016 til 200 kr. for personligt

Under punktet eventuelt blev den afgående Formand med forsamlingens fulde opbak-
ning udnævnt til selskabets tredje æresmedlem efter HKH kronprins Frederik og forh.
hofmarskal Søren Haslund-Christensen. Med æresmedlemskabet fulgte et indrammet
diplom, et par filttøfler og en flaske mongolsk vodka af mærket Chinggis Khan.

Foto: Anita Garbers

På generalforsamlingen sås mange kendte og en del nye ansigter. Midt i billedet ses Leif
F. Petersen, som valgte at udtræde af bestyrelsen. Leif styrede gennem mange år pro-
jektregnskaberne med sikker hånd og fik som tak en flaske god vodka og nogle pæne ord
med på vejen af Formanden. Foto: Anita Garbers
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medlemskab, 300 kr. for husstands-
medlemskab og 600 kr. for firma-
medlemskab. På den baggrund øn-
skede bestyrelsen ikke at ændre på
kontingentets størrelse. Kontingen-
tet for 2017 blev godkendt til at
være det samme som for 2016.

(5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var: Ann Fenger Benwell,
Anita Garbers, Jan Koed og Henrik
Bo Thrane. Alle var villige til gen-
valg, hvilket generalforsamlingen
godkendte. Ikke på valg var: Elisa-
beth Victoria Friis, Rolf Gilberg,
Bettina Gram, Lars Højer og Bul-
gan Njama.

Rolf Gilberg ønskede dog at ud-
træde af bestyrelsen. Derved blev
der en ledig plads. Ifølge selskabets
regler, skal der være mindst 5 be-
styrelsesmedlemmer og maks. 9. Af
hensyn til selskabets vedtægter var
det ikke nødvendigt at vælge nye
bestyrelsesmedlemmer ind. Fra
generalforsamlingen var der flere
medlemmer, som tilkendegav, at de
gerne ville gøre en indsats for sel-
skabet og var villige til at indtræde i
bestyrelsen.

De interesserede var: Henrik
Madsen, Charlotte Vad, Jacob
Brandt-Møller og Michael Has-
lund-Christensen. Det viste sig, at
Jacob Brandt-Møller (se Ger
89:9-13) ikke kunne komme og
havde trukket sig fra denne general-
forsamling, men vil forsøge igen i
2017. Charlotte Vad havde ikke
været medlem i et helt år og var der-
for ikke valgbar og må vente til næ-
ste generalforsamling i 2017.

Dirigenten kunne undgå at skele
til dagsordenspunkt (6), valg af sup-
pleanter. To suppleanter var på valg:
Morten A. Pedersen (som var villig
til genvalg) og Leif F. Petersen (som
ønskede at udtræde af bestyrelsen).
Formanden mindede forsamlingen
om, at han altid har betragtet sup-
pleanter på lige fod med almindeli-
ge bestyrelsesmedlemmer og for-
ventet deres deltagelse i bestyrel-

sesmøderne. Hvis suppleanter ikke
er velinformerede, vil de ikke kunne
indtræde effektivt, når der er behov.

Der var lidt diskussion i forsam-
lingen om, hvordan man skulle
håndtere dette valg. Ann Benwell
foreslog, at forsamlingen valgte to
nye medlemmer ind i bestyrelsen,
som så, når den konstituerede sig,
selv bestemte, hvem der var supple-
anter, og hvem der var bestyrelses-
medlemmer samtidig med, at man
fandt ud af, hvem der skulle vareta-
ge formandsskabet, kassererhver-
vet, redaktionen af Ger, sekretari-
atsfunktionen, hjemmesiden, pro-
jekterne og så videre. Denne idé

blev bakket op af generalforsamlin-
gen. Herefter blev Henrik Madsen,
Michael Haslund-Christensen og
Morten A. Pedersen valgt. På et
konstituerende møde sidst i april vil
posterne så blive fordelt. [Dette
møde fandt sted den 28. april. Re-
sultatet af konstitueringen fremgår
af side 2 – red.]

Herefter sidder følgende perso-
ner i den nye bestyrelse: Anita Gar-
bers, Ann Fenger Benwell, Bettina
Gram, Bulgan Njama, Elisabeth
Victoria Friis, Henrik Bo Thrane,
Henrik Madsen, Jan Koed, Lars Hø-
jer, Michael Haslund-Christensen,
Morten Axel Pedersen.
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Dansk Mongolsk Selskab har en
tradition, hvor hvert bestyrelses-
medlems baggrund bliver omtalt i
Ger. Dansk Mongolsk Selskabs
medlemmer vil således få detaljere-
de oplysninger om de 2 nye be-
styrelsesmedlemmer i de kommen-
de numre af Ger.

(6) Valg af suppleanter
Se punkt (5)

(7) Valg af revisor
Britta Tvede Hansen var på valg.
Hun var villig til genvalg, hvilket
generalforsamlingen godkendte.

(8) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen for-
slag.

(9) Eventuelt
(1) Formanden bad om ordet for at
byde de 2 nye bestyrelsesmedlem-
mer velkommen, hvorefter han tak-
kede Leif F. Petersen for hans store
indsats for selskabet siden dets
grundlæggelse i 1990. Leif var
blandt de 4 grundlæggere. I de før-
ste år var Leif kasserer og styrede
regnskab og medlemslister. Deref-
ter afgav Leif denne post til Jan
Koed og brugte derefter alt sin tid
på projektregnskaberne. Derudover
var Leif aktiv ved indsamlinger til
hjælp for nomader, der havde mistet
dyr under de hårde kuldevintre. Leif
var med til at skaffe foder og nye
dyr.

Formanden påpegede, at han og
Leif havde haft et tæt parløb om-
kring projektregnskaberne, som
Formanden skulle underskrive. Det
kunne han med stor sindsro, fordi
Leif var en ærlig mand, som altid
åbent fremlagde problemerne. Det
har da også vist sig, at der aldrig
kom klager fra myndighederne over
regnskabet; måske var der opkla-
rende oplysninger nu og da, men in-
gen negativ kritik af Leifs arbejde.
Det er Dansk Mongolsk Selskab
Leif meget taknemmelig for.

Teknisk set er jeg nu ikke læn-
gere medlem af bestyrelsen og
således ikke Formand for Dansk
Mongolsk Selskab; dog vil jeg
som fungerende formand vareta-
ge formandshvervet resten af da-
gen. I det vakuum, der er fra i
morgen og til den nye bestyrelse
har konstitueret sig i april, er det
næstformanden, som vil være
fungerende formand.

Det er en meget stolt Formand,
som nu takker af. Når jeg ser til-
bage på de 25 år, der er gået, glæ-
der jeg mig over det store arbejde
Dansk Mongolsk Selskab har
gjort, både i Danmark og i Mon-
goliet. Jeg er glad for, at jeg var
med til at skabe og vedligeholde
Dansk Mongolsk Selskab i de 25
år, det har eksisteret. Men 25 år
må være nok. Der skal fornyelse
til.

På grund af min alder hører
min tankegang hjemme i forrige
århundrede. Det er der sådan set
ikke noget galt med, bortset fra at
udviklingen i samfundet har så
meget fart på, at en sådan tanke-
gang ikke længere slår til. Bliver
jeg, vil jeg være et drivanker, en
klods, som begrænser og hæm-
mer Dansk Mongolsk Selskab i
at tilpasse sig de skiftende tider.
Jeg ønsker, at Dansk Mongolsk
Selskab skal kunne klare sig
langt ind i fremtiden. Derfor skal
der yngre kræfter til, som har for-
stand på at håndtere fremtiden.

Der er 4 jeg gerne vil takke i
denne sammenhæng:

Først vil jeg gerne takke alle
medlemmer af Dansk Mongolsk
Selskab, for uden jer ville der
ikke være et selskab. Jeg vil også

takke jer for jeres interesse og
trofasthed over for Dansk Mon-
golsk Selskab. Det var været en
stor glæde for mig i årenes løb at
vide, at Dansk Mongolsk Selskab
havde og har en solid opbakning
af interesserede medlemmer,
som altid har været der for de til-
tag, Dansk Mongolsk Selskab
har sat i gang.

Den anden jeg gerne vil takke
er Dansk Mongolsk Selskabs be-
styrelse. Uden disse engagerede,
idérige og arbejdsvillige menne-
sker ville det ikke være lykkedes
at overleve i 25 år. I har hver især
bidraget på de punkter, hvor jeres
talenter bedst kunne udnyttes.
Jeg er stolt af mit hold og er tryg
ved fremtiden, for jeg kender be-
styrelsens styrke, præstationer og
vilje til at ville lykkes med, at få
Dansk Mongolsk Selskab til at
leve langt ind i fremtiden.

Den tredje jeg vil takke er hol-
det, der altid sørger for, at der er
kaffe og kager til møderne og et
pragtfuldt måltid til forårsfest-
middagen. Her er det især Anita
og Henrik, som jeg har i tanker-
ne, og særligt Anita, som gennem
masser af år har sørget for, at vi
kunne drikke kaffe og spise kager
til ved møderne. Det er dejligt at
have sådanne aktive bestyrelses-
medlemmer.

Den fjerde og sidste, jeg øn-
sker at takke, er min kone Dölma,
som hele vejen har bakket mig op
og ladet mig bruge tid på Dansk
Mongolsk Selskab.

Rolf Gilberg

Formandens afskedsord ved gene-
ralforsamlingen 5. marts 2016
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Nomade-liv og storslået natur

Ulaanbaatar-Gobi-Kharakorum-
Ugii nuur-Khustain-Ulaanbaatar

27. juni - 9. juli
Pris: 23.800

Rejseleder: Birgith Sloth

12. aug. 2016 - 23. aug.
Pris: 23.400 kr.

Rejseleder: Birgith Sloth

www.viktorsfarmor.dk

På expedition i Mongoliet

Ulaanbaatar-Gobi-Ulaanbaatar

3. juni - 11. juni 2016
1. juli - 9. juli 2016
5. aug. - 13. aug. 2016
2. sep. - 10.sep. 2016

Pris: 21.875 kr.

Engelsktalende guide

altrejser.dk

Derefter holdt Formanden en af-
sluttende tale til forsamlingen.

Efter talen tog næstformanden
ordet. Han havde gaver med til de 2
afgående bestyrelsesmedlemmer,
som hver fik en flaske mongolsk
vodka. Næstformanden anmodede
om forsamlingens støtte til at ud-
nævne den afgående Formand til
æresmedlem nr 3. Det godkendte
generalforsamlingen, hvorefter den
afgående Formand fik et diplom
som æresmedlem nr. 3. De 2 øvrige
æresmedlemmer er Hans Kongelige
Højhed Kronprins Frederik (1997)
og Søren Haslund-Christensen
(2013). Det er blevet en tradition, at
æresmedlemmer også får et par
mongolske filtsko.

Den afgående Formand blev dybt
rørt over den ære, han her blev til-
delt og takkede forsamlingen for
den tillid, han hermed fik.

Dirigent Kurt L. Frederiksen af-
sluttede den ordinære generalfor-

samling kl. 16.30, hvorefter den
fungerende Formand takkede for
dirigentens indsats.

Böhk – mongolsk brydning
Efter generalforsamlingen viste Fie
Porsmose og Nanna Borup deres
nye dokumentarfilm om mongolsk
brydning og fortalte om, hvordan
filmen var blevet til og om oplevel-
ser undervejs i filmens tilblivelse i
sommeren 2015, hvor de optog fil-
men med Tungalag Nyamaa som
hjælper og tolk.

Festmiddagen
Fra kl. 18 til kl. 22 nød de fremmød-
te 40 medlemmer og 7 børn en dej-
lig festmiddag. Mange var mødt op i
dell, hvilket gjorde det hele mere
festligt.

Rolf Gilberg

Annonce
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Kære Mongolist og forsker udi i
det mongolske!

Den mongolske ambassadør HH
Altai Zorig på Mongoliets ambassa-
de i Stockholm vil gerne vide, hvem
der forsker i mongolsk kultur og
historie taget bredt. Dansk Mon-
golsk Selskab står for indsamling af
data.

Herover ser du et skema, som vi
vil bede dig udfylde på engelsk. Du
må gerne give en kopi af skemaet
videre til andre, der forsker om
mongoler og Mongoliet, da Dansk
Mongolsk Selskab nok ikke kender
alle. Ambassadør Altai Zorig har
fra Mongoliet fået spørgsmålet, for-
di nogle forskere i Mongoliet gerne
vil arbejde sammen med danske
forskere.

Hvis du ikke vil være med, vil vi
også gerne vide det, så vi ikke bru-
ger unødvendige resurser på at få fat
på dig. Send skemaet til adressen:
ilbe@os.dk. Tidsfrist: hurtigst mu-
ligt.

Rolf Gilberg
Dansk Mongolsk Selskab

21. maj 2016

Mongoliet - stemmer fra steppen
I 2015 er det 25 år siden, studen-
ter stillede sig i spidsen for mon-
golernes fredelige opgør med
kommunismen i sovjetisk aftap-
ning. I intet andet land har over-
gangen til et ægte parlamentarisk
demokrati fundet sted så fredeligt
som i Mongoliet.

Denne bog fortæller, hvordan
mongolerne, langt dygtigere end
noget andet folk, har tilbage-
erobret deres tilværelse. Fokus er
på mongolerne, deres opgør med
fortiden, hverdag, drømme og
visioner; hvordan de holder fast i
traditionerne i en verden i foran-
dring og samtidig tilpasser sig de
nye tider.

Mette Holm har beskæftiget sig
med Mongoliet i 25 år, og bogen
er en kærlighedserklæring til det
smukke land og dets befolkning.

Ved at købe bogen direkte hos
Dansk Mongolsk Selskab støtter
du selskabets arbejde.

Bogen bestilles ved at overføre 200
kr. til selskabets konto i Nykredit
reg.nr. 5479 kontonr. 5248334 med
tydelig angivelse af afsender. Bogen
vil derefter blive fremsendt hurtigst
muligt (forsendelse og porto er inklu-
deret i prisen).

Mette Holm og Søren Zeuth: »Mongo-
liet - stemmer fra steppen«.192 sider,
rigt illustreret, format: 21 x 26 cm. Ud-
kommet på Bogforlaget Frydenlund i
samarbejde med Dansk Mongolsk
Selskab.
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Afsender:
Dansk Mongolsk Selskab
c/o Jan Koed
Clara Pontoppidans Vej 41
2500 Valby

Da jeg første gang landede i lufthavnen i
Ulan Bator i sommervarmen i 2003,
kendte jeg ikke meget til landet Mongoli-
et, bortset fra at jeg som historisk interes-
seret kendte til Djenghis Khan og det
mongolske verdensrige.

Vi var en gruppe på 10 danske spejder-
ledere, som sammen med mongolske
spejderledere gennemførte en uges
patruljelederkursus for 40 entusiastiske
unge mongolske spejdere mellem 12 og
15 år. Kurset blev afholdt i Terelj, hvor vi
delte kantine med en bryderlejr, som træ-
nede til Naadam-festivalen få dage se-
nere. Bryderne spiste gladeligt de fedt-
klumper, vi ikke ville have, og vi lagde
arm med nogle af dem. De yngste på
13-14 år kunne jeg lige akkurat slå.

Så det startede med en spejderlejr, men
endte med et tabt hjerte til et flot og fasci-
nerende land og ikke mindst nogle dejlige
mennesker – på en gang meget anderle-
des end os i Danmark og så alligevel med
en fantastisk humor, der ofte forener os.
På forskellige besøg i Mongoliet har jeg
også oplevet den knastørre, men fasci-
nerende Gobiørken, ånden fra Djenghis i
Kharkorum og Orkhon-dalen.

I årene efter fik vi i KFUM-spejderne
med støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd
og Danida etableret et godt organisations-
udviklings- og udvekslingsprojekt med
Scouts of Mongolia, hvor jeg var den fri-
villige projektleder. Vi bød dygtige unge
mennesker fra Mongoliet velkommen, og

efter et par måneders besøg i Danmark
vendte de hjem til Mongoliet sammen
med et makkerpar af unge danskere.

Jeg er optaget af Mongoliets udvikling
på mange forskellige områder. Det er
spændende at følge udviklingen af et –
forhåbentligt – levedygtigt demokrati i en
del af verden, hvor det ellers ikke er høje-
ste mode. Hvordan kan landet finde en
god balance mellem tradition og moder-
nitet, land og by? Og hvordan kan man
skabe en bæredygtig økonomisk udvik-
ling, som baserer sig på andet end uden-
landsk styret minedrift? Det er store ud-
fordringer, som det også er spændende at
drøfte og formidle i en dansk sammen-
hæng.

Jeg glæder mig til arbejdet som ny-
valgt formand i Dansk Mongolsk Selskab
sammen med en aktiv bestyrelse. Og jeg
håber, at både spejdererfaringerne og
kompetencerne fra mit arbejdsliv som
chefkonsulent i Region Hovedstaden
(Regional udvikling, EU-fonde og er-
hvervspolitik) også kan komme i anven-
delse i bestyrelsen.

Mit seneste besøg i 2011 var en kæm-
peoplevelse og igen et mix af de to ting,
der gør Mongoliet til noget særligt: den
fantastiske natur i Bayan-Ölgii og på ny
glæden ved at mødes med nogle energi-
ske og ressourcestærke unge, som fuld af
gejst ønskede at lære nyt, som de selv
kunne bringe videre til børn i deres
aimager i Khovd, Uvs og Govi-Altai.

Det er bl.a. unge mennesker, som dem
jeg mødte i Bayan-Ölgii, som giver håb
om, at Mongoliet kan overkomme sine
udfordringer med økonomisk krise, kor-
ruption og klimaændringer og udnytte de
store muligheder, landet også indeholder.

Henrik Madsen

Tidligere præsentationer af de nuværende be-
styrelsesmedlemmer blev bragt i Ger 43, 45,
46, 47, 53, 54, 91 og 92.

Vores nye formand


