


METAL FÅRETS ÅR 

15. feb:ruar 1991 - 3. feb:ruar 1992 

Mongolerne følger en månekalerrler 
ligesan kineserne gør. Måneåret be
gyrrler ved amen nymåne efter vinter
sol værv (21. december) • Derfor vil å
rets første dag falde på forskellige 
datoer set i forhold til den solka
lerrler, der bniges i IBnmark. Måne
året deles i 12 måneder, san er lige 
lange. r.a det ikke går op i det l~ 
løb, :p.rtter man en ekstra måned irrl 
nu og da. 

Året deles i 4 årstider: Forår 
(Hobehr), scmær (Zun;J), efterår (No

mehr) og vinter (Obyl) • Hver årstid 
deles i 3 måneder, san kaldes den 
første, den midterste og den sidste. 

Hvert år har navn efter et dyr. 
Der er 12 forskellige: Rotte, okse, 
tiger, hare, drage, slange, hest, 
får, abe, hane, hurxi, vildsvin. De 
kanbineres hver især med de 5 elemen
ter (træ, ild, jord, metal og van:i). 
Element:enle bruges 2 og 2 ad gangen, 
for eksenpel: 

trærutte 2.feb.1984 - 19.feb.1985 
træ:>kse 20.feb.1985 - 8.feb.1986 
ildtiger 9.feb.1986 - 28.jan.1987 
ildhare 29.jan.1987 - 16.feb.1988 
jorddrage 17.feb.1988 - 5.feb.1989 
jords!~ 6.feb.1989 - 26.jan.1990 
metalhest 27.jan.1990 - 14.feb.1991 
metalfår 15.feb.1991 - 3.feb.1992 
van:iabe 4.feb.1992 - 22.jan.1993 
varrlhane 23.jan.1993 - 9.feb.1994 
træhurxi 10.feb.1994 - 30.jan.1995 
trævildsvin 31.jan.1995 - 18.feb.1996 
og så videre ••• 

På den måde q>når man at få 60 
forskellige navne på årene. De 60 år 
svarer nogenlun:ie til et livsforløb. 
Disse 60-årige perioder regner m:>ngo
leme fra år 1026, iæns kineserne går 
et par tusirrl år læ-gere tilbage. På 
tilsvareme måde i.rrldeles døgnet i 12 
enheder af hver 2 timer hvert med sit 
dyrenavn: 

24-02: 
02-04: 
04-06: 
06-08: 
08-10: 
10-12: 
12-14: 
14-16: 
16-18: 
18-20: 
20-22: 

Når året har 13 måneder, bliver den [ • 
ekstra måned anbragt an vinteren. ~ ~ 
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METAL FÅRETS ÅR 

Fårets år vil blive roligt, stil
færdigt CX;J fredeligt. Det vil også 
være tiltrænqt efter det hektiske he
stens år. Tingene vil ske langscmnere 
errl året før. Menneskene vil være ne
re sentimentale CX;J følsanme. Menne
skene vil interessere sig mere for de 
nære ting, familien CX;J venner. De vil 
til gengæld tage lettere på tid CX1 
penc:Je. 

Fåret er kunstens beskytter. Men
neskets skaberrle trang vil karme mere 
til udfoldelse i fårets år, hvor der 
vil blive frembragt snrukke kunstvær
ker. Fårets pessimisræ vil påvirke 
menneskene CX;J gøre dem overfølsemne 
for små problemer. Måske bliver man 
let kritisk eller mister nxxlet, når 
tingene ikke helt går, som man vil 
have det. 

På verdensplan vil tingene ske i 
fred CX;J ro. lad din fantasi få lov at 
gro. Få nye venner CX;J rejs på besøg. 
På den ene side invester i kunst, Iæ11 

hold godt øje :ræd pungen for at urdgå 
at bruge alle penc:Jene. 

Fo:rnåbentlig vil fårets kærlighed 
for hanrx::>ni CX;J ønske cm fredelig ek
sistens :ræd sine fjerrler forhi.mre 
mange uroligheder i dette år. De DD

derate CX;J duerne vil få ørenlyd i år. 
Der er tradition for at krige CX;J in
tenlationale konflikter vil holde op 
i fårets år. Det vil blive et roligt 
år, hvor hyperaktive må slai:pe lidt 
af CX;J fare frem :ræd lempe. • 

DANSK MONGOLSK 
SELSKAB 

KÆRE MEDLEM 

Desværre var der en del trykfejl i 
forrige mmnner af GER. Desuden var 
side 25 en dublet af noget allerede 
skrevet. Fonnarrlen har givet redak
tøren en ordentlig ruffel, så det kan 
for.ventes at blive bedre freroover. 
Man siger urrlskyld for den nedsatte 
læsbarhed i forrige mmmer. 

På et bestyrelsesmøde er man ene
des cm, at kontingentet for 1990 gæl
der hele 1991, fordi der ikke skete 
så meget i selskabet i 1990. Første 
regnskab vil således blive afsluttet 
pr 31. december 1991, CX1 den næste 
generalforsamling vil blive imkal.dt 
foråret 1992. 

På sanune bestyrelsesmøde blev det 
vedtaget, at Dansk Mongolsk Selskab 
vil samle oplysninger cm nongoler. Vi 
vil derfor opfordre :rædlennner til at 
indserxie til sekretariatet udklip cm 
nongoler uanset, hvor i verden det 
foregår. Måske får vi nogle dublet
ter. Men det gør ikke så meget. Det 
er bedre at få dubletter errl ingen
ting at få. Udklipsamlingen vil selv
følgelig stå til :rædlennrernes dispo
sition. Ib:J vil vi ikke serrle materi
alet nm:lt i landet. For at gøre den
ne samling nem tilgængelig, vil den 
blive deponeret i Etnografisk Sam
lings Bibliotek, som er offentlig 
tilgængelig. 

For at gøre de boggaver, som Dansk 
Mongolsk Selskab IOOdtager, mere til
gængelige, har man valgt at lade dem 
imgå i Etnografisk samlings biblio
tek, hvor der i for.vejen firxies en 
del litteratur cm nongolerne. ra det
te bibliotek er offentlig tilgængelig 
vil det al tid være muligt for :rædlem
iærne at kunne karme til at se bøger
ne der. 
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Ambassadør I. Ochirbal fortæller levende om det nye Mongoli 
på mødet 1. december 1990. 

Jørgen Bitsch 

DANSK K::N:nISK SEI.SR1\B 
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Ambassadør Ochirbal sufleres 
af sin kone på første række 
til højre. 



Fru Marianne Haslund-Christensen og Ambassadørfruen. Nederst 
Ambassadørens børnebørn sammen med Louise Haslund-Christensen. 
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selskabets første mzx:Ie blev af
holdt lørdag, 1. december 1990. Der 
var 30 deltagere, san efter en vel
smagerrle middag på fårekød, tilberedt 
i m:mgolsk stil, blev urrlerlloldt af: 

Hofmarskal Søren Haslurrl--Orristen
sen, san fortalte om sin rejse til 
Den Mongolske Folkerepublik sonuneren 
1990. (Michael Ha.slurrl-Clrristensens 
film fra turen til den gamle gård 
blev senere vist i dansk TV, torsdag 
27. december). 

Dr. Bache, torgubrongol fra Xin
j iang, fortal te om sit folk og dets 
historie samt viste en video af egen 
produktion fra sin hjemegn og fra et 
Dzhangar mzx:Ie. 

Blarrlt aftenens gæster var også 
Elena Schlueter, san er kalmykmongol 
bosat i Tysklarrl. 

selskabets arrlet mzx:Ie foregik fre
dag, 8. marts 1991, hvor Jørgen 
Bitsch fortalte om sine rejser i Mon
goliet til "Den Hvide Sø" (Artlang
hai) ledsaget af meget flotte lysbil
leder. 

Bagefter tal te Den Mongolske Fol -
kerepubliks ambassadør til I:filnnark, I 
Ochirbal om hvad der foregår i Mongo
liet netop i disse år. Aftenen af
sluttedes med diskussion mellem de 
freimnødte og aftenens 2 talere. 

KHDI.SK Il1\NSK SElSKAB 

I december 1990 blev der i Ulan
Bator i Mongoliet oprettet et Mon
golsk Dansk selskab. selskabet har i 
øjeblikket 50-60 medlemmer, der er 
interesseret i at kerrle noget mere 
til fo:rholdene i I:filnnark. Vi har m:x:l
taget brev fra dette selskab, hvor de 
udtrykker et håb om fremtidigt samar
bejde mellem vore to selskaber. 

Sortmeren 1991 vil Mongolsk Dansk 
Selskab serrle 2 repræsentanter på be
søg til rmnnark. Dansk Mongolsk sel
skab vil forsøge at samle medlemmerne 
til et mzx:Ie med disse repræsentanter. 

I disse år opstår der mongol-sel
skaber nange steder i Europa. Den 22. 
marts 1989 grurxilagdes Tysk Mongolsk 
Selskab i Bonn. Man offentliggjorde 
det i f orb;in:ielse med åbningen på den 
store udstilling "Die Mongolen" i 
MUnchen. 

Dansk Mongolsk selskab har fået en 
henven:ielse fra "Association CUltu
relle suisse - Mongolie" ( grurx:llagt 
10. marts 1990) med hjemsted i Mon
treux. Det schweiziske mongolselskab 
har planer om at afholde 2 2-ugers 
sanunerseminar med intensiv urrlervis
ning i det mongolske sprog og skriv
ning for begyrrlere. Man forventer at 
danne 2 grupper på ca 10 _personer, en 
i juli og en i august 1991. Prisen 
opg i ves til at være $ 1. 000, hvilket 
i.rrlbefatter urrlervisning, kost og lo
gi samt et par udflugter. Interesse
rede kan henven:ie sig for juli se
nest 31. rna.j og for august senest 30. 
juni 1991 til: 

secretaire General.e catherina wa
ridel, Association CUlturelle suisse
Mongolie, CP 13 I æ-1820 Montreaux, 
Schweiz. 

THE MONGOLIA SOCIETY, INC. 
Dansk Mongolsk selskab har også 

haft kontakt med "'Ihe Mongolia Soci
ety, Ine", 321-322 Goodbody Hall, In
diana Uni versity, Blcx:xnington Irrli
ana 4 7 405, USA. Foreløbig har vi blot 
givet os til kerrle og tilbudt samar
bejde på læn;Jere sigt. 

Der firrles desuden mongolske sel
skaber i både SVerige og Finlarrl. Vi 
vil også søge et tættere samarbejde 
med disse selskaber. Der eksisterer 
mongolske selskaber i Englarrl, Japan, 
Tjekkoslovakiet og arrlre larrle. 
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Ambassadør Ochirbal overrækker formanden 2 flasker mongolsk 
brændevin. Forventningens glæde stråler ud af begge ansigter. 

D:msk Morgolsk Selskab nrotog 28. 
december 1990 følgerx:le telegram fra 
Morgoliet: 

DEARMRS.BULGAN PETERSON. 

WE ARE PLEASED TO INFORM YOU THA T HERE IN MONGOLIA WE HAVE FOUNDED 

SOC I ET Y n • MONGOL I A -DENMAm·c • AND MR. PUREVDCHU NEMFhHI HJ • MEMBER 

OF PARLIAMENT .DOCTOR OF LAWS.CHIEF COORDINATOR OF THE UNION OF 

MONGOLIAN INDEPENDENT ENTERPRISERS WAS ELECTED AS CHAIRMAN OFOUR 

SOCIETY. 

WE FIRMLY BELIEVE IN CLOSE CO-OPERATION BETWEEN OUR SOCIETIES .END 

IN SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF FRIENDSHIP RELAT I ONS BETWEEN OUR TWO 

NATIONS 

HAPPY NEl-J YEAH 

BEST WISHES TOYOU AND TO ALL THE MEMBERS OF THE 

SOCIETY • ,SCANDINAVIA-MONGOLIA 

DANSK KHDISK SEISRAB 
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DANSK MONGOISK 
SELSKAB's 

MEDLEMMER 

MEDUMSFORDELING: 

kvinier 
mæm 

ialt 

28 
23 

51 

GE1XRAFISK FORDELING: 

storkøbenhavn 17 
NordsjællaM. 12 
SjællaM. 1 
Fyn 3 
JyllaM. 12 
GrønlaM. 1 
sverige 4 
Belgien 1 

ialt 51 

Med en sidste hilsen og tak min
des r:ansk MonJolsk Selskab Kaj 
Jørgen Janhøj , san 23. december 
1990 sov stille i.m. På grum af 
sin store interesse for non;Joler
ne var han aktivt med i r:ansk Mon
golsk Selskab fra begyrrlelsen. 
Familie og venner har ønsket at 
give udtryk for deres respekt for 
Kaj Jørgen Janhøjs eneståerrle 
personlighed og utrættelige inter
resse for non;Jolerne ved i f omin
delse med bisættelsen at skænke 
et beløb på 900 kr til D:msk Mon
golsk Selskabs fortsatte virke. 

Bestyrelsen. 

AIBERI'SEN, Lise 
AIBERI'SEN, Ole 
ANDERSEN, Kjeld 
ANDERSEN I Margit 
ANDERSEN, Mogens 
ANDERSEN I Tina 
Brrsæ, Jørgen 
IDE.SEN, Jette 
BRUUN, Ole 
DAfIL, Iausten 
mINGER, Ida 
FERDINAND, Klaus 
GAL'IUNG I Erik 
GI~, Rolf 
GRAM, I.ene 
GRANIJI'-NIEISEN I Arrr:f 
SYNnIER, Bent 
HANSEN I To:rben 
HARD, Judith 
HARKJÆR, Benthe 
HASI.IJND-OilUS'l'ENSEN, Marianne 
HASI.IJND-OilUS'l'ENSEN, søren 
HAUBOOE I I.otte 
JACDæEN, Tina 
JANHØJ, Kaj Jørgen 
JANHØJ, 'lhomas 
JENVALL, Birthe M. 
JOHANSEN I Jytte 
JOSEFHSEN, Niels Brørrlum 
KIELIAND, Lise 
KOED, Jan 
KROGH, Tove 
I.EFMANN I Gudnm 
MAOOEN, Anne-Marie 
MASUI:l.'\, Monica 
MIKKEIBEN, Axel 
MUNæ-PEI'ERSEN, Finn 
l@UER-ANDERSEN, suzanne 
NIEISEN I I.otte 
NJAMA, a.ll.gan 
OISEN, Elsebeth 
OISSON-MAYR, Lisette 
PEDERSEN, Hugo 
PEDERSEN, Mogens 
PEI'ERSEN I I.eif F. 
PITZNER, Marianne 
PITZNER, Morten 
ROSEN, staffan 
SAND I Annette 
SCHEI.DE I Astrid 
SØRENSEN, Anna-Lisa F. 
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FRillEDSSYMBOLET 

I 1686 skabte den rrongolske munk 
Urrlur-Gegen-Zanabazar (1635-1723) et 
helt nyt rrongolsk alfabet. Forskelli
ge grurrle bevirkede at det ikke slog 
igennem bortset fra det aller første 
tegn, sorn er Soyornbo, frihedssymbo
let. Den væsentligste grurrl var nok, 
at i 1600-tallet skrev man allerede 
ned et uighurisk-rrongolsk alfabet, 
sorn havde været i brug i flere årtmn
dreder. Det blev tilpasset det tal te 
rrongolske sp~. Det var også i denne 
periode rrongolerne rrodtog stor kultu
rel irrlflydelse fra IOOien og Tibet, 
hvilket nedførte optagelsen af mange 
nye låneord. 

Zanabazars alfabet havde 90 bog
staver, som han havde skabt på et for 
den tid meget højt teoretisk grurrl
lag. Det kunne skrives både varrlret 
og lodret. En af fordelene ved hans 
alfabet var, at man meget let kunne 
oversætte ord fra frenuned sp~, især 
sanskrit og tibetansk. Det blev dog 
kun brugt af lærte rm.mke. Det havde 
kun en kort levetid, Iæn der er dog 
alligevel en del bøger bevaret skre
vet i den skrift. Zanabazars alfabet 
blev ofte kaldt Soyornbo efter det 
første tegn. Ved at irrlarl::>ejde det 
gamle friheds tegn og arore gamle 
rrongolske symboler i sit alfabet vil
le Zanabazar urrlerstrege at rrongoler
nes skriftsp~, kultur og tankeganj 
var sel vstæntig og fri for frenuned 
irrlflydelse samtidig ned at urrlert:>yg
ge deres etniske identitet. Efter at 
m:>ngolerne i slutningen af 1600-tal -
let kan urrler manehuernes kontrol, 
fik de trukket manehuernes skikke, 
traditioner og sp~ ned over hove
det. 

Ordet Soyornbo stamrær fra sanskrit 
"svayambkhu". 11svayam11 kan oversættes 
til "selv" og "Bkhu" til "at skabe 
lys". Det sanunensatte ord kan over
sættes i retning af "lys som skaber 
sig selv", hvilket er et billedord 
for "frihed til alle tider" . 

Mange gamle 
manuskripter 
med Soyembo 
tegnet findes 
bevaret i 
Erdene-Zuu 
klosteret. 
Blandt andet 
et manuskript 
skrevet i So
yembo alfabetet 
af Lama Damhador 
i 1799. 
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Mongolerne har altid opfattet ide
ogranuæt Soyanbo san symbol på fri
hed. 

øverst ses ild ( flanme) , san sym
bol på frergarg, fornyelse, begejst
rirg, cq m:::>ralsk q:t>yggelse. Flanunens 
3 'b.lrqer står for frergarg i forti
den, i nutiden cq i fremtiden. Ilden 
er også symbol på gode vilkår for fa
milien cq fortsættelse af fødsler, 
san vedligeholder cq udvikler næste 
generation både hos mennesker cq dyr 
cq de:rved giver g:rurrllaget for natio
nens fortsatte eksistens. 

U:rrler ilden ses sol cq måne. De er 
begge ældgamle totem.symboler i mon
golsk sannænhæng. Det gamle sagn si
ger: "Det m:::>ngolske folk stanmer fra 
den unge måne (faderen) cq den gyldne 
sol (rroderen) ". De 3 tegn (ild, sol 
cq måne) betyder tilsanmen: ''Må et 
frit Mongolia altid få frergarg". 

Bla:rrlt mongoler er der en traditi
on for at en spydspids eller en pile
spids, der ve:rrler spidsen nedad, sym
bolsk betyder: Død over fje:rrlen! El
ler: Sejr over fje:rrlen! De 2 trekan
ter, en øverst cq en nederst, betyder 
i denne sannænhæng: Død over det mon
golske folks fje:rrler ! De 2 trekanter 
giver således udti:yk for, at mongo
lerne er parate til at forsvare deres 
frihed cq uaflmlgighed samt, at de er 
et fredselske:rrle folk. 

Et rektangel i folkekunst er et 
symbol for: Ligefremhed, ærlighed, 
retfærdighed. Cirklen er rrodsat et 
symbol på: Vakkel vom, usikkerhed. 
De 2 rektangler under cq over de 2 
trekanter symboliserer: lad alle høje 
san lave være ærlige cq retskafne i 
deres tjeneste for folket! 

I den mongolske folketradition 
symboliserer fisk årvågenhed cq vagt
somhed, fordi fisk ikke lukker øjne
ne, når de sover. Et par fisk opfat
tes san symbol på rnarrl cq kvi:rrle, 
samt intelligens cq viden. Denne del 
af ideogranunet, som ligner det kine
siske yang-yin symbol, betyder: lad 
mærrl cq kvirrler, det vil sige alle 
mermesker, hele folket, være klcqe cq 
have stor viden, cq beskytte la:rrlet. 

De 2 lodrette søjler på hver side 
er et symbol på fæstnirg cq beskyt
telse. Det er et grafisk udti:yk for 
et ganmelt m:::>ngolsk ordsprog: To ven
lige cq fredelige mennesker er stær
kere e:rrl en mur. De 2 lodrette søjler 
betyder så i denne sannænhæng: lad 
hele folket være venlige cq stå sam
men. De vil da være stærkere e:rrl no
gen stenbefæstet mur. 

Både i Den Mongolske Folkerepu
bliks flag cq rigsvåben er Soyornbo 
afbildet san et friheds- cq selv
stænlighedssymbol for det mongolske 
folk. 

IWEK ~I.SK SELSKAB 
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Rigsvåbenet er ankredset af gyldne 
strå mad noden hvede på. Øverst i 
midten foroven sidder en rød 5-delt 
stj eme mad Soyanbo (frihedssymbolet) 
på i guld. Tilsanuæn er de 2 symbol 
på hannoni folket ilællem og hannoni 
blan:lt nationer. Det hvide tarxfujul, 
san er anbragt ved f cx:ien af hvede ne
gene, er ti J AAllTJ'61 syni:x:>l på, at Den 
~lske Folkerep.lblik er et larrl
bnigs- og in:lustri-larrl og også sym
bol på samarbejdet rrellem arbejder
klassen og de kooperative hyrder (a
rat). Det hvide tarxfujul og de gyldne 
hvede neg er burxiet sanuæn mad et 
rødt/blåt/rødt skærf, hvorpå der mad 
kyrilliske bogstaver på rcongolsk er 
skrevet Den Mongolske Folkerepublik. 

Rigsvåbenets centrale rcoti v er en 
:rytter til hest, der galo:perer rocx:i 
den opgåen:le sol, et varsel om at 
larrlet er på vej irod kommunisme. Far
verne bag :rytteren fra den gule for
grurrl gennem den lysegrønne til den 
nørkegrønne baggrurrl, er en symbolsk 
fremstilling af de typiske rcongolske 
larrlskaber mad Gobiørkenen i syd, det 
store centrale græssteppelarrl og de 
skovbeklædte bjerge i nord. De 12 
gyldne stråler fra den opstigen:le sol 
irod den skyfri blå hiinrcel, er symbol 
på nationens vedvarerrle frerrgang. 

Flaget, hvis fo:nnat har længden 
lig den halve højde, består af 3 
lige store striber sat lodret sanunen 
mad en blå bane ongi vet af en rød 
bane på hver side. Den hiinrcelblå far
ve er symbolet på den høje blå uen:le
lige hiinrcel over den en:leløse græs
steppe. Begge dele er symbol på fri
hed og loyalitet til nationen. Den 
strålen:le røde fai:ve har al tid været 
symbolet på festlighed og sejr. Mon
goler har en ganunel tradition mad at 
lægge et lille stykke rødt papir i et 
brev, hvis de ønsker at gi ve udtryk 
for, at de betragter brevrocxitageren 
mad anseelse og kærlighed. 

I det røde felt tættest på flag
stangen er anbragt rcongolerries fri
heds symbol, Soyanbo, i guld urrler en 
5-takket stjerne. Guld forarrlrer ikke 
sin fai:ve selvom det bliver stukket 
irrl i ilden. Altså for :ncqet uforan
derligt og altid vedvarerrle. Det er 
derfor symbol for det rcongolske folk 
på den store kærlighed og hengiven
hed, san vil overleve altid på trods 
af vanskelige tider. 

mNSK M':NDISK SEI.SKAB 
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BESØG I 
EN MONGOLSK GER 

af Jørgen Bitsch 

Sannlen med en gruppe eventyrlystne 
rejsedeltagere var jeg vamret gennem 
det paradisiske bjergterrain ved søen 
I<hubsogol i Den M:>rgolslæ Fol.kerep.I
blik. Sem hvide paddehatte dukkede 
pludselig nogle ItDn;Jolslæ ger (filt
telte) op i en lun dal i bjergene. 

"Dem vil vi forsøge at besøge!" 
sagde jeg og stamsede gruwen ca 100 
meter fra teltene. Når man besøger en 
ger, banker man ikke på døren, men 
gør et qilold et stykke borte og gi
ver sig til at ordne noget ved he
stens seletøj , ved bilm:>toren eller 
ved cygsækken. Qntrent samæ metode 
bruger man iøvrigt over næsten hele 
verden, dersan man besøger et fremmed 
folk. 

Jeg benytter ventetiden til anhyg
geligt at instnlere mine medrejserde 
i de forskellige cereI1Dnier, vi skal 
igennem ved besøget: Først stilhed, 
når vi kanmer irxi i ger'en, derefter 
taler fra æresgæsten og værten, så 
drikkes kurmnis I og så Videre. 

Efter et godt stykke tids forløb 
kanmer den fornemste ItDn;JOl frem og 
inviterer os til sin ger. Det ville 
have været en grov fornærmelse, an vi 
selv var gået hen til ger' en. Desuden 
kunne vi nemt have valgt den forkerte 
ger. 

In:le i det nm:le telt bliver vi 
placeret efter ran;, san leder af 
gruwen får jeg ærespladsen midt for 
døren ved ba~en. Efter en pause, 
hvor vor vært fornenures at gennem
tænke, hvad han vil sige, .begyrner 
han en lille tale. Han fortæller, 
hvor glad man er for at have fået be
søg fra Eurq>a. Det er iøvrigt første 
gan; i historien. Han håber, at vi 
alle vil føle os velkanne og have ud
bytte af vor rejse. 

Derefter holder jeg en svartale, 
hvor jeg takker for god m:xitagelse og 
udtrykker håb an, at heste, okser og 
får har fået god græsnirg. Så bliver 
der serveret kurnmis (gæret hoppe
mælk) , der smager antrent san kærne
mælk, blot bedre. Det er høfligt at 
drikke 3 skåle. Derefter serveres 
sødt yaksmør, der smager næsten san 
honnin:J og er lige så fedtet - man 
spiser det med fin;Jerne. Til sidst 
går en skål nm:lt fyldt med tørret 
hårdt "ost". Det er iøvrigt denne 
tørrede ost eller fløde, san udgør en 
iæget praktisk rejseproviant, når 
ItDn:JOlerne rider på besøg hos fjerne 
fnnier. Den vejer jo ikke iæget. En 
halv time før man skal have et mål
tid, kanmer man lidt tørret fløde i 
en la:rlerpose med varrl. Det bliver 
skvulpet til mælk og er verdens før
ste tønnælk. 
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Nu bliver der nulighed for at 
stille spørgsmål til IOC>nJOlerne. Der 
kacmer man;;re, både an familieforhold, 
an kvaget og an ger' ens irrlret:ninJ. 
Bagefter får m:>n;Jolerne lejlighed til 
at stille spørgsmål til gæsterne. Men 
her kniber det. Det er som an vi er 
fra en så f:rercue:l verden, at IrODJO
lerne ikke har fantasi til at stille 
relevante spørgsmål til os. Men errle
lig er der een, som spørger: "Hvor 
ligger Europa?" 

"Cirka 200 dages hesteridt m::xi 
vest. Djen:jrls :Khans sønner nåede 
dertil på erd:>rin;Jstogterne, " svarer 
jeg og spekulerer på, an jeg har 
gjort noget forkert ved at nævne 
storkhanens navn. Djen:jrls I<han er 
ikke så pc:pllær hos regeringen, men 
non;J<>lerne smiler og er tilsyneladen
de tilfredse med qJlysningerne. 

Afskeden nænner sig. Værten rejser 
sig, holder igen en lille tale, tak
ker os for besøget og byder på en ga
ve til hver af os: På et lyseblåt 
silkeklme har han gaven til hver 
enkelt og oven på den errlnu en skål 
kummis, som vi først drikker før ga
ven bliver overrakt. Gaven er en æske 
tan:istikker. Nuvel, en meget beskeden 
gave, men i visse situationer kan 
tan:istikker og denned ild dog være 
guld værd. Men ingen tænker på værdi
en. Den overrækkes som en kon;Jelig 
gave og med en højtidelighed, som al
le er betaget af. 

Man følger os ud af ger'en. Her 
uddeler vi tyggegunmi og balloner til 
børnene, mens vi føler os som barl:>a
rer over vor man;;rel på manerer, men 
m:>IXJOlerne er tilsyneladerrle meget 
glade. De bliver ståenie og vinker 
til vi forsvirrler bag en fjern bakke
tqJ. De havde jo også haft å:rhurrlre
dets besøg. 

Den lille æske tan:istikker har jeg 
errlnu. Et :mime an stolte og hjerte
vanæ folk, der mzlder f:remue:le med en 
gæstfrihed, som var ove:rvælderrle. • 

Jørgen Bitsch 

MONGOLSKE BASAR-MAAL 

TAA 
Nr. 1 . 

MllKl'fll..ARER TZAAEM 

Nr. 2. 

J{J)~. ~ 
kDRHKAIDh "SH[ GIKH LANGT 51\AIDT·• AHL KHRA0H 

Nr. 3. 

Nr. 4. 
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,, MJNGOISKE ORæPR:Xi ,, 

Ordsprog er en værdifuld afspej
ling af de forskellige folkeslags 
kulturværdier, tankega.rg og de nonner 
for adfærd, der forventes af borger-
ne. 

I Morgoliet spillede ordsprog li
gesan i alle arrlre dele af verden en 
vældig rolle. Der amverrles stadig 
flittigt ordsprog: i opdragelsen, i 
skæn:leri, debat med mere. Jeg har 
forsøgt at oversætte nogle af de ord
sprog, san er al.IOOnt ke.rrlte i Morgo
liet. ra begreberne og samnenlignin
gerne i ordsprogene er tæt knyttet 
til den non:JOlske natur og den non
golske kultur, kan en direkte over
sættelse virke meningsløs eller ufor
ståelig for danskere og arrlre, der er 
opvokset urxier helt arrlre scx::::iale, 
økonaniske og kulturelle forhold. Ikq 
er der en del fælles træk, når man 
træn;Jer om bag begreberne og sanrnen-
1 i gningerne. Det er urrler alle an
starn.igheder interessant at se på de 
forskelle, der er mellem danske og 
norgolske ords.sprog. Bulgan Njama 

* De kloge fortæller om ting, de har 
set. De durrane fortæller om ting, de 
har spist. 

* Den, der m:x:tt:ager - bukker. Den, 
der giver - knejser. 

* Er du barge for at gøre noget - lad 
være. Har du gjort det - så lad være 
at være barge. 

(Bulgan: Ordsproget her betyder, 
at man bør overveje sine gerninger og 
stå ved sine han:llirger i stedet for 
at fortryde, når det er for sent) . 

* Forær ikke våben til um:xme børn, 
Forær ikke magt til tankeløse menne
sker. 

* Hellere pynte sig med viden errl 
med guld og gods. 

* At have mange venner, svarer til 
den errleløse ~- Irgen venner at 
have, svarer til en lille hårxiflade. 

(Bulgan: Her samænl.igner norgo
lerne rigdom med den enonne ~' 
san i denne ~ symboliserer 
størrelsen og rigdcmnen ved at have 
venner). 

* Hastværk er lastværk. 

* Forsøg ikke at malke en hoppe i 
galop. 

* Den ægte farve af en hvid garger 
står ikke til at an:ire, ligesan 
guld altid glitrer. 

* Hvis det går op ad bakke, må det 
før eller senere også gå nedad. 

4. november 1920 blev det kalmy
kiske se1 vstyreområde (Kalmyk Auto
l'OIO.lS Oblast) dannet i Sovjet. Ved 
folketællingen i 1989 var der i USSR 
174.528 kalmykker, hvoraf 89.9% havde 
kalmykisk som deres nrdersmål. August 
1990 blev det kalmykkiske sprog offi
cielt introduceret i rep.iblikkens 
skoler. Befolkningen i det kalmykiske 
selvstyreområde er på 322. 600 perso
ner, hvoraf 143.300 er kalmykker, 
121.500 er :russere og 54.800 tilhører 
arrlre nationaliteter. Flere errl 2.000 
bor i USA og flere errl 120.000 kal
mykker bor i Kina. 
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ANANDs LYKKE 

'Ib gerer stod side om side på 
steppen. I den ene ger boede en fat
tig familie, og i den arrlen boede en 
rig familie. Begge familier havde en 
søn. sønnen fra den fattige familie 
hed Anand, og dren:;en fra den rige 
familie hed B..nnba. 

r:a Anand nænnede sig 10 års alde
ren, kaldte hans far ham til sig og 
sagde: 

"Dl skal til byen og arbejde sc:m 
tjener hos en rig mand. Qn dagen skal 
du arbejde for ham, og om natten skal 
du lære at læse og skrive. Ulykken er 
bange for den, der har viden. Ulykken 
går fo:rbi". 

Forinden Anand forlod sit hjem
sted, gik han over til nal:x:>en. Her 
forsøgte Anand at overtale B..nnba til 
at tage med til byen. 

B..nnba havde ikke lyst at tage med: 
"Lykken finder du ikke i viden, 

men i rigdom. Min far har 1000 får. 
Hvorfor skal jeg lære noget? Jeg er 
lykkelig, sc:m jeg er. Jeg spiser så 
meget jeg vil". 

Anand måtte tage afsted alene. Han 
kom til byen og blev ansat hos den 
rige mand. Sådan som hans far havde 
rådet ham til det, arbejdede han om 

dagen for den rige mand, og om natten 
lærte han sig at læse og skrive. 

Sådan gik der to år. Anand havde 
lært sig at læse og skrive. r:a han 
kom hjem, fortalte han om det til sin 
far: 

"Nu kan jeg både læse og skrive, 
sc:m du har rådet mig til det". 

Faderen blev meget glad for dette. 
r:a de skulle til at sove, sagde fade-
ren: 

"I norgen skal du igen tage til 
byen. Jeg vil have, at du skal lære 
at spille fløjte. En god musiker er 
stærkere em en tryllekunstner. En 
god musiker kan srælte et slemt men
neskes hjerte, og ~e det til at 
smile". 

Anand var ikke så glad for den be
faling, for han ville så gerne blive 
hjemme. Men man skal jo høre efter, 
hvad ens far siger. Han gik igen på 
besøg hos nal:x:>en. Han prøvede igen at 
overtale B..nnba til at tage med til 
byen. 

"Hvorfor skal jeg lære at spille 
fløjte?" sagde B..nnba. 

"Hvis jeg vil, kan jeg ansætte 10 
musikere. Det er kun et spørgsmål om 
guld og sølv". 
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Anand tcg alene til byen. Der be
gyrrlte han igen artiejdet hos den rige 
marrl. Når marrlen gik i sen;J, tcg 
Anarrl afsted til den amen errle af 
byen. Der boede en ganme1 musiker. 
Han var en dygtig IlJ.lSiker, men han 
kunne ikke læse cq skrive. Musikeren 
sagde til Anarrl: 

"Ill skal lære mig at læse cq skri
ve, til gerqeld vil jeg lære dig at 
spille fløjte". 

Anarrl tilbragte på den måde 600 
nætter hos IlJ.lSikeren. Hverken regn, 
frost' storm eller noget amet kunne 
hirrlre Anarrl i at besøge den gamle 
musiker. Det var ved den tid, at de 
skulle skilles, cq den gamle musiker 
sagde til Anarrl: 

"Nu spiller du bedre errl jeg gør. 
Nu kan du rejse tilbage til din far. 
Tak for, at du har lært mig at læse". 

Anarrl kan tilbage til sin far. r:a 
de skulle i sen;J, sagde faderen at-
ter: 

"I nnrgen skal du atter tage til 
byen for at lære at spille skak". 

Næste m::>i:gen tcg Anand afsted fra 
sin hjaægn. r:a amDa. hørte an det, 
begyn:tte han at grine: 

''Hans far kan ikke lide ham. Han 
serner ham hele tiden bort". 

600 dage bnigte Anand til at lære 
at spille skak. r:a han havde lært 
spillet så godt, at der ikke var no
gen, der kunne være bedre errl ham, 
rejste han tilbage til sin far. Men 
der ventede der ham en stor ulykke. 
Mens han boede i byen, var hans far 
blevet syg cq var død. 

I deres ger boede der nu nogle 
frygtelige røvere. r:a røverne så 
Anand, sagde de: 

"I m::>i:gen skal vi stjæle heste. 
Hvis du ikke tager Iæd os, hugger vi 
dit hoved af". 

Tidligt næste m::>i:gen red røverne 
afsted, cq de havde Anand Iæd sig. 
Anand kikkede tilbage, cq lige plud
selig så han Burnba. Røverne tvang 
cqså ham til at tage Iæd. De red cq 
red, cq først efter en lang ridetur, 
gjorde de holdt ved en sø. Anand så 
de uhyggelige røveransigter, cq han 

fyldtes Iæd angst. r:a kan han til at 
tanke på, hvad hans far ergang havde 
sagt: 

"En god musiker kan szælte de on
des hjerter cq tvinge dem til at smi
le". 

Han farrlt en god gren, cq af den 
skar han en fløjte. Han spillede en 
meget SlTllk melodi. Han spillede det 
bedste, han havde lært. Så godt spil
lede han, at røverne begyn:tte at 
glenme, hvilken vej de skulle. De 
lyttede cpnærksant til den snrukke cq 
sørgelige melodi. Lidt efter lidt 
blev deres ansigter blødere cq blø
dere. De bad flere ganJe an, at måtte 
høre Anarrls fløjte: 

"Ill må blive ved Iæd at spille. Vi 
har aldrig før hørt en så dej lig mu
sik". 

Efter at Anand havde spillet meget 
læn:Je, sagde røverne til Anand: 

"San tak for den gode musik, fri
giver vi dig. Ill kan bede os an det, 
du ønsker" . 

Anarrl pegede på Burnba cq sagde, at 
han ønskede at tage ham Iæd. Han øn
skede cqså to gode heste til rejsen. 

"Hvad kan du?" sp..rrgte røverne 
Burnba. 

"Jeg kan intet", svarede Burnba. 
''Vi kan ikke frigive dig. Ill må 

blive her sanmen Iæd os. Den, der in
genting kan, bliver en god røver", 
sagde røverne cq blev glade. 

Anand måtte tage afsted alene. Han 
red læn:Je alene, men til sidst korn 
han til et sted, hvor der lå en sam
ling gerer. Anand vidste ikke, hvor
dan han skulle leve videre. Han var 
uden pen:Je cq uden et sted at bo. 
Blarrlt gerenie, var der en stor, 
flot, hvid ger. I denne ger var der 
masser af mad, så meget at 100 men
nesker kunne spise sig nætte. Ejeren 
var en rig marrl. Men i den lille 
larrlsby var der kun en, der kunne 
skrive. Han skrev sedler til dem, der 
artiejdede gratis for den rige marrl en 
hel uge. Den, der fik en seddel, kun
ne få lidt mad, salt cq te fra den 
store hvide ger. 

r:a Anarrl opdagede det, skrev han 
en masse sedler, cq han onrlelte dem 
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til alle de sultne :mennesker. De gik 
alle til den hvide ger og viste vag
ten sedlen, som Anarrl havde skrevet 
til dem. Og de fik u:lleveret alt det 
mad, der var i geren. Den dag spiste 
alle fattige i lar'rlsbyen sig mætte 
for første garg. Alle var nw=get tak
nenmelige for, hvad Anarrl havde gjort 
for dem: 

"Ill skal have narqe tak for, at du 
gav os mulighed for at spise os mæt
te. Nu må du hellere skyrrle dig at 
rejse herfra. Eilers vil vor herre 
tage dig til farge". 

Anarrl rejste fra stedet, sådan som 
folkene havde anbefalet ham. Efter en 
lang ridetur kan han til et område, 
hvor :mennesker havde forfærdeligt 
sørgelige an.sigter. Alle virkede tri
ste, u:ien et smil og uden nogen lyk
ke. 

Anarrl sp..rrgte en fort>ipasseren:le 
an, hvorfor folk dog var så triste: 

''Vor konge elsker at spille skak. 
Hver dag fanger kongens soldater en 
tilfældig borger og tvin:}er ham til 
at spille skak med korqen. Den, der 
taber i spillet, taber c:qså hovedet. 

''Hvis kagen taber i spillet, ta
ger de så cqså ~ lxM:!d?" sp.rrg
te Anarrl. 

"Det er aldrig sket", svarede de. 
''Vor korge spiller så godt, at han 
aldrig taber" • 

Anarrl besluttede sig for at besøge 
kongen. Da han kam :nænære til kon
gens ger, opjagede han en marrl, der 
sad og græ:i ulykkeligt. Da Anarrl kom 
:nænære, opdagede han til sin fort>av
selse, at det var BlIIrba, der sad og 
græ:i. 

"Hvorfor gra:rler du Bl.Irrba?" sp..rrgte 
Anarrl. 

''Ulykken følger mig overalt. Med 
livet i behold flygtede jeg fra rø
vane, iæn her fangede :kc>nJens sol
dater mig og tvang mig til at spille 
skak ned kongen" , sagde Burnba. 

"Kan du ikke lære mig at spille 
skak. Jeg vil virrle over kongen", 
sagde Burnba. 

"Ill har vist glemt det ordsprog, 
der siger, at det er nemt nok at af-

vise det nyttige men svære, men at 
lære det er ikke så nemt", svarede 
Anarrl. 

I dette øjeblik kan :kc>nJen ud fra 
sin ger. Han befalede sine umerord
nede at stille et bord op uden for 
sit ger, og han begyrrlte sit spil med 
B..nrba. 

annba lavede det første dårlige 
træk, det an:iet dårlige træk og ned 
det tredje tabte han spillet. Kongen 
greb sit sværd for at hugge Burnbas 
hoved af. Da trådte Anarrl frem og 
sagde: 

''Vent ned at straffe ham. Jeg vil 
spille med Dem. Hvis vi begge taber, 
kan De hugge begge vore hoveder af". 

"Iad os spille", svarede kongen. 
"Ill er blevet træt af livet, kan man 
se. Sid ned". 

Mens Anarrl gjorde sig klar til 
spillet, sp.irgte han kongen: 

"Hvis jeg taber, taber jeg mit 
hoved, iæn hvis De taber spillet, 
hvad skal der så ske?" 

Kongen begyrrlte at grine: 
"Jeg har aldrig prøvet at tabe i 

skak. Med sådan en rolling som dig, 
bliver det det rene barnemad. Men 
hvis du virrler, kan du få opfyldt 
alle dine ønsker''. 

De begyrrlte spillet. Folk samledes 
ankring dem, alle var nysgerrige ef
ter, hvad der ville ske. rmen der 
var gået en time, havde Anarrl vurrlet 
spillet. Kongen rejste sig vredt. Nu 
stod han i en fortvivlet situation: 
Han havde jo lovet at opfylde alle 
Anarrls ønsker. 

"Jeg har et enkelt ønske til Dem", 
sagde Anarrl. "Jeg ønsker, at fra nu 
af, er der ingen, der må straffes i 
dette kongerige". 

Folk jublede af glarle over Anarrls 
forslag. Kongen kunne intet gøre, og 
han måtte befale, at fra nu af ville 
ingen i hans kongerige blive straf
fet. 

Bumba kastede sig af glarle i arnie

ne på Anarrl og sagde: 
"Ill er lykkelig. ru har vurrlet 

over kongen" . 

DANSK KHDISK SEI.SKAB 
~ NR. 2 - MARl'S 1991 



"Jeg er tre gan:Je lykkelig. Lyk
kelig, fordi jeg har lyttet til min 
fader, lykkelig, fordi jeg har lært 
at arbejde fra barnsben af, og lyk
kelig fordi mine gerninger fm:varrll.er 
de onde til gode og de grusamæ til 
magtesløse'', svarede Anand. • 

Mongolsk folkeeventyr oversat fra 
russisk af Bulgan Njama. 

li uærILLING ,, 

Lørdag 9. marts 1991 åbner i Her
ning Kunst:nuseum, Nag liga.arden, Birk, 
7400 Herning (telf: 97 12 15 23) en 
udstilling med titlen: Asiatiske ak
korder. Den handler om Werner Jacd:>
sen, san blan:lt andet besøgte Mongo
liet sanunen med Henning Haslund-Orri
stensen og Kaare Grønbech i 1938-1939 
på "Den Anden ~ke Centralasiatiske 
Ekspedition Til Mongoliet". 

Udstillingen er åben for publikum 
alle dage klokken 12-17 (mandag dog 
lukket) til og med 21. april 1991. 
Billetpris pr person er 20 kr, gnlp

per på over 9 er halvpris pr person. 
Der er plakat og katalog. Der er pla
ner om senere at vise udstillingen på 
Moesgård ved Århus. 

Det er den forhistoriske arkæ:>log 
Anne Hedeager Krag, san fremkom med 
ideen til at lave derme mindeudstil- · 
ling om Werner Jacobsen, og san har 
arbejdet energisk på at få projektet 
gennemført. 

A: Khalkha mongol kvindedragt. 

MONGOLERNES 
NATIONALDRAGT 

Mongolerne bærer en løstl'æ"gende 
dragt, san de selv kalder en "dell", 
andre kalder det en "kaftan". Den 
havde tidligere ingen krave og blev 
lukket i midten foran. Moden ændrede 
sig efter at manehuerne i midten af 
1600-tallet fik magt og indflydelse 
blan:lt nnngolerne, da de i 1644 dan
nede Qing-dynastiet i Kina. 

Dellen blev påvirk.et til lukning i 
højre side med 5-9 knapper, san kunne 
være af stof, træ, ben, messing, per
ler, sølv eller guld. Dragten holdes 
sanunen om livet med et skærf, oftest 
af silke, i en fcu:ve der passer til 
dragten. De lan:Je ærmer, san går ud 
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over annlængde, var også et manchuisk 
m::xiefænc:men, scm nu rrest firxies på 
vinterdragten for at beskytte hanier
ne m::xi kulde. Tidligere var de lan:Je 
ænær også et symbol på høj ranJ. 
Typisk for Khalkha-nongoler er, at 
ærmerne errler i hestehovsfonnede 
opslag. 

For- og bagside af dragten samt 
ænær skæres u:i af et stykke stof, 
således at der irqen søm bliver på 
skulderen. Dragtsnittet giver bæreren 
bevæ;Jelses frihed og beskytter m::xi 
kulde an vinteren og m::xi vanne 001 

samneren • 
.A:fhæn1ig af årstiderne bærer nnn

golerne forskellige dell-udgaver. Oll 
samneren bEres en let dell (på nnn
golsk: terleg dell), forår og efterår 
bEres en vatteret del (på nnngolsk: 
hurgan dotortoi dell) og an vinteren 
en iæget vann skin:i kaftan (på non
golsk: nekhi dell). Man kan fremstil
le en dell af forskellige materialer 
såsom bomuld, silke, larler, sk:irrl. 
En vinter-dell er oftest foret med 
fåreskin:i. Til fest filu]er man en 
dell af silke, enten en.sfazvet eller 
af broget brokade, alt efter ens 
smag. 

A 

B 

B: Overflad & underfald. 

C: Snitmønster til en Khalkha mongol 
kvindedragt (museum nr: R.l-9). Fra 
Henny Harald Hansenrs bog "Mongol 
Costumes", udgivet af Nationalmuseet 
i 1950. Nu helt udsolgt, men vil bli-
ve genoptrykt af Dansk Nomadeforskning. 

Sarmer-dellen holdes sammen med et 
skærf på 2-3 meter, mens vinter-del
len holdes sammen med et læderl:æl.te. 

Helst bærer man en dell i en klar 
strålerrle fru:ve. Gifte kvirxier kan 
bedst lide grønne dragter. Grøn er 
symbolet på græs, og denned på lan
det, m::xier jord. En rød dell vil man 
bære ved særlige lejligheder. Hvidt 
bEres ved særlige hellicpage, scm for 
ekse!1pel nytår. 

Mærrl foretrækker at bære en blå 
dell, synix>l på himlen og på visdan. 
I gamle dage var der tradition for at 
vælge en særlig fru:ve til sit skærf. 
I.amanunke brugte et orange eller gult 
skærf. Kvin:ier valgte et rødt skærf. 
Mærrl og piger valgte et grønt, mzlrke
grønt eller blåt skærf. Det er stadig 
upasserrle at klæde sig i en dell uden 
at holde den sanmen an krcg:>en med et 
skærf. Det var almin::lel.igt, at man 
langs kanten påsyede et fru:vet bårxl. 
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D: Kaftan til en Solonchi mongol mand, 
Bodagba Daghur (Mus.nr: R.V-4) . 

E: Underkaften til gift Daghur kvinde 
fra Hailar (Mus.nr: R.IV-15). 

F : Kaftan til Khorchin mongol kvinde 
fra Wang Yin Sume, Indre Mongoli. 
(Mus.nr: R. VII-28). 
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&tømmen 
OM EN BEDRE VERDEN 

·=·,---~-~~~---~---,.......... ·=· 

I En Præsenfaf 1'on. · i 
J_ I 1923 drog tre unge Danskere paa en eventyrl ig Ek s- i 

p ed i tio n eller •det fuldkomne Land ' . Eksped it ionens Deltagere var : Carl Krebs, j 
! Eks p ed i tionens Chef, Læge, Globetro tter og meget andet. Det var ham, der fandt J 
! " Zobelslet!en " , og som fo rtalte om den paa en saadan ,Maade, et hans unge Kammera ter d røm te -, 

f " Drømmen om en bedre Verden ". Borgstrøm, en Kraft karl paa 130 kg og en· lys ti g Fætter, der aldr ig i 
f manglede en mun ter Hi sto ri e - se lv naar del kneb mest, og Henning Haslund-Christensen, der ikke ,_. 

j behøver nogen nærmere Præsenta tion • •!••·1-----.... ~---~-,-------•.-.·0._.. ___ ~,.-..---,-·--~.-·:· 

Djærve Slag for gamle Danmark 
DEN 19 . . November 1923 a1,bej

dede en Ka ravane sig op ad et 
a f Central- Asiens stejleste Bjerg
pas. Karavanen bestod af en lang 
Ræ kke Vogne, som slæbtes af store, 
langhaarede Yakokser_ - AHe Vog
nene va r tungblastede med d aooke 
Maski ner og Produkter; og fra de111 
forreste Vogn vaj ed,e et fa lmet og 
vi·ndslidt Dan nebrog. - Karavane n 
førtes a f en Flok h aarcLfØre Mongo 
ler, og fo mn den travede tre u ;!!e 

Danskere. - Det var næsten 40 Gr. 
koldt, T rækoksernes tykke Pelse var 
hv idpud rede af R imfrost , og lange 
Istapper hang fra d-eres Mule r og i 
Mæ ndenes Skæg. 

* * * 
T.(ARAVANEN m aatte ofte gøre Holdt, 
J: tbi Oksern e var alle magre og ud 
si id te efter i mere end to Maaneder at 
have slæ bt de tunge Vogne gennem e:n
dc lpse, snedæ kkede S tepper , gennem 
ut a ll ige stride Elve og over Mongoliets 
højeste Bjergpas. · 

De tre Da nskere var ogsaa m ærkede 
·af Savn og Anstrengelser , for d e havd e 
hele otte Maaneders even tyrli g Hejse 
bag s ig. - Med et a f Ø. K. s s tolte Mo
tor skibe h avde de bese jle t den sto1:m
f ulde Biscaya, den sortl adne Atl a nt og 
det milde Middelhav for gennem K a
n alen ved det syndige P ort Sa id a t g)ide 
ind i det koghede HØde H av, de r mun
der ud i Østens Oceaner, h vor de med 
de va ndmæ tted e Monsu nvinde og- under 
nye S tj erner sej lede frem rn det men
neskemyldrende Shanghai. Derfra h av
d e de fo rtsa t med k i·nesiske J ernban er 
gennem h ele "Riget i Mi.dlen", til de 
n aaede K alga n ved Kinas store Mur. 

Lørda~ 28. Februar 1942 

I K algan tog de Afsked m ed Civili
sat ionens sidste Goder for at betræde 
et af de tusindaarige K aravanespor , 
som herfr a leder mod de cen tralasia
tiske Vildm arkers m a nge mystiske Maal. 

I Aarets to h edeste Maaneder gen
nemkrydsede de d en frygte de Gobi
Ørk en t il Fods, m edens deres enorme 
U drustn ing transporteredes de 1200 km 
t il Urga paa 46 Vogne, de r h v.er var 
forspæ ndt med f ire h aardfØre, m ongol
sk e P onyer. 

I Urga, som er Ydre- Mongoli ets H o
vedstad, og som dengang endnu var Re
sidenss tad fo r Mongolie ts le vende B ud 
dha, byttedes de udsl id te Ponyer ud 
med d isse Yakokser, som dengan g hav
de været fede og sprælske, m en som 
nu m aat te p iskes frem. 

Ekspeditionen inden Sta r ten fra Tientsin. Fra venstr e Bøffelen .(Borgstrøm) 
Tot (Tage Birck) , Kidi (Haslund-Christensen) og Chefen (Carl Krebs). 

DANSK M'.HDI.SK SEISRAB 
GER NR. 2 - MARI'S 1991 



STEMNI GEN i K ara anen er ikke 
den bedste; Mongolerne, som er 

langt borte fra alle kendte Ruter, knur
rer mismodigt og spørger ·ofte, om man 
nu ikke snart er fremme ved denne 
Zobelslette, som de hvide l\1ænd har 
fablet saa meget om. Og Danskerne har 
Gang paa Gang konstateret, at det med
førte russiske Kod, som de l:avde sat 

deres L id il . er 
langt m ere m isvi 
sende end vejle
dende. 

Mongolerne er 
l:rngt Ira de Step
peregioner. h vo!· d e 
føle r sig hjemme, 
og deres Ængste lse 
s tiger for h ver Dag: 
so m fører dem dy
bere ind m ellem 
di sse vilde Bjerge 
og dy be Skove. 

P asse ts sadelf0r
mede Overgang er 
nu ga ns:~e næ r , og 
medens K a rav<1nen 
gør Holdt for at la
de Okserne puste 
ud fØr den sidste 
Kraft-Anstrengelse , 
haster de tre Dan
skere v idere mod 
Toppen for at faa 
deres Haab og T v ivl 
a fgjort. 

Og der laa Maa
let endelig for deres 
Frdder, og de skue
de for fØr ste Ga ng 
ud ov er Zobelsle t
ten, som de saa 
læ nge ha vde drømt 
om og sdgt ef te r . -
F ra deres S trube r 
ldd spont ant begej
strede Hurraraab. 
de r fik den frost
st ille Luft til at sit
re. - Det var, som 

om en mysti sk, energigivende Strøm 
pludsel ig bl ev tilfØrt de uda sede Dyr 
og Mennesker, og i Løbet af forba v
sende kort Tid stod Karavanen samlet 
paa Passets Top. 

- Jeg var en af de tre Dansk ere, og 
jeg vil aldrig glemme denne Stund. 
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DET var som at stirre ind i en uvir
kelig Drømmeverden, hvor ålt var 

Stilhed, Skønhed og Forventning. Dybt 
dernede Jaa den store, hvide Steppe i 
sin Indramning a( beskyttende, skov
klædte Fjelde; i det skarpe Sollys gni-

strede og funklede den op mod den 
klarblaa Himmel. 

En Stund sad vi stille og maall dse: 
vi maatte gnide Øjnene for at for visse 
os om, at nu var Drømmen endelig ble
vet Virkelighed, og saa tog vi det rus
siske Kort samt Papir og Blyant frem 
for at tilrettelægge det første "Arbejde. 
- Dernede hvor Flodens Bredde angav 
et Vadested, og !-.vor Skoven var nær, 
vilde vi anlægge vores Pionerby, og paa 
det dominerende Punkt der vilde vi rej
se den Flagstang, omkring hv ilken vores 
Arbejde skulde sætte Frugt. 

Inden Aften gik det fØr ste Dannebrog 
til Vejrs pa a Zobelsle tten under kon
gelig Salut, og vi fØlte os hjemme. 

* * * 
FOR et k \ art Aarhundrede siden var 

den store Verden i Krig, og Dan
marks Ungdom stod paa Post larigs Lan
dets Grænser for at beskytte dets Neu
tralitet. - I fire Aar varede den Ver
denskrig. Saa aabnedes Vejene til den 
store Verden atter - lidt efter lidt. -
De, der var Unge dengang, fØlte en 
ubændig-Lyst til at st række \ ingerne, 
prøve deres Bærekr af , v irk e med til 
at skabe den nye og bedr e \ erden som 
nu sku lde opstaa . 

Arbejdsl øsheden , -ar dengang meget 
stor i Danmark, og de Gamle prøvede 
forgæves paa at afhjælpe Nøden. Men 
vi var unge, følte os uovervindelige, og 
vi troede paa Fremtiden og paa den 
store, dejlige Verden. Her var der for 
li.dt Land og for mange Mennesker, saa 
det galdt bare om at finde et Sted hvor 
der var for meget Land og rdr faa 
Mennesker. Fandt man et saadant Land 
o.g k~nde man faa Folk til at rejse der~ 
til, vilde Danmarks Ungdom blive for
s~aanet for al den Nød og Demoralise
rmg, som Arbejdsløsheden medførte. 

Og s~a kom Dr. Carl Krebs, som un
der Krigen havde forrettet Tjeneste for 
Røde Kors i Sibi.(ien og betroede os, at 
han havde fundet et saadant Land. 

Paa et Ridt fra Irkutsk gennem Mon
goliet til Peking J-,avde han passeret en 
stor, . ubeboet Steppe, hvis Skønhed og 
Frodighed overgik alt andet, han havde 
set. 
· Steppen kaldtes af de omkringboende 
Indfødte for " Zobelsletten", og den gen
nemstrømmedes af den fi skerige Iga
Flocl . I de omkringliggende Bjerge fand 
te.s der baade Guld, Asbest og andre 
Rigdomme, og i Skovene vrimlede det 
med kostbare Pelsdyr og dejligt Vildt. 

GRUNDEN til, at dette Slaraffenland 
laa som et bortgemt Ingenma11ds

Jand, var de forsømmelige Embeds
mænd, som Ruslands og Kinas Kejsere 
for Aarhundreder siden sendte til den
ne Egn for at fastlægge Grænsen mel
lem de to mægtige Riger. 

Zobelsletten og det omkringligg,mde 
Uriankhai er beliggende mellem to hØje 
Bjergkæder. Da de russiske Embeds
mænd "kom. til den nordligste af di s:;.e, 
fandt _de der nogle smaa Stendysser, 
som v1 nu ved er gamle Offerpladser, 
men som de dengang a nsaa for: Re
sterne efter en gammel Grænsemarke
ring_ 

I god Tro opsatte de derfor de nye 
Grænsemærker paa de .gamles Plads og 
indtegnede Grænsen pa'a deres Kort i 
Overensstemmelse hermed. - Da de ki
nesiske Mandariner ankom til den syd
ligste af de to Bjergkæder, havde de 
r~jst saa langt og længe, at de fandt, at 
fjernere kunde Dragetranens Magt da 
umuligt naa. hvorfor de foretog Græn
semarkeringen langs den sydligste af de 
to Bjergkæder. 

* * * 
DET stod straks klart for os at Zo

bels\eilen skulde være vo;t efter
tragtede Maal, og en Pionergruppe blev 
udtaget med det Formaal at opsøge det 
fjerne Land f.or at konstatere, om Vir
keligr.eden svarede til Forventniniterne. 

Flere Hundrede begejstrede Un;;i:e an
meldte deres Deltagelse i denne forbe
redende Ekspedition , men Antallet blev 
begrænset t il seks Medlemmer. som alle 
var knyttet til hinanden ved. gammelt. 
godt Venskab. Ekspeditionen blev gru...11-
digt forberedt, thi det gjaldt om, al <11! 
det nød vendige for de seks Medlem
mers fem-aarige Ophold og Arb ejde i 
den fu ldstændigt isolerede Vildmark 
blev med taget straks fra Starten. 

F or a t gøre Ekspeditionen saa effekti v 
som muligt, fik hvert Medlem tildelt 
s in Del af Eksoeditionens Arbejde, og 
vi gik straks i Gang med at dygtiggøre 
os for disse Opgaver. To Medlemmer 
tog Pladser paa danske Gaarde for at · 
studere praktisk Landbrug. to r e js te til 
Amerika for at studere Minedrift en 
rejste til England for at lære Hest"eavl 
og Kvægdrift, og een blev i Købenlrn vn 
for at foretage lndkØb og Forpakning 
af alt det, som skulde medt~.ges i Over
ensstemmelse med de Lister, som de 
øvrige Medlemmer tilsendte h:i.m . 

DANSK M:HDISK SEI.SRAB 
Grn. NR. 2 - MARIS 1991 



m ange af dem var 
allerede begyndt at 
søge tilbage til Dan
m aPk, hvo r de hver
ken kunde finde Ar
bejde elle1· Forhold, 
der svarede til dem, 
de havde lært sig 
at mestre derude. 

Indflydelsesrige 
Krndse gav os nu 
til Opgave a t un
dersøgeMuliglhe:ier
ne for disse Dan
s.k eres Overførelse 
fra Syd-Sibirien til 
Nord-Mongoliet, 
h vor de klim a tiske 
Forhold m aatte væ
re riogenl unde de 
samme, og hvor der 
fandtes stor Rigd om 
paa K væg, m6n in
gen Mejerier. 

En mongolsk Skønhed i sit fineste Skrud. 

Krebs, som var 
den eneste, der 
kend1e Landet · og 
de ts Forhold fra an
det end! Bøger , mei1-
te, at det vilde være 
en glimrende P lan. 
og vi forestillede os 
allerede hele Mon
goliet inddelt i Zo
ner, der beherske
des af moderne, 
dans ke Mejerier, 
hvortil de primitive 
Noma der kunde le
vere deres kolossale 
Overskud af Mælk , 
som i Form af Smør 
kunde sendes paa 
Selengafloden til 
I rku tsk og den sibi -

VED T idspunk tet for vore Pl a ne rs 
Til bli velse havd e der været utallige 

- bade venlige Privatperso ner og vel
menende Institu tioner - som ha vde 
forsøgt at neddysse vor es E ntusia sl1] e, 
me n efterhaanden som T iden led, og 
vores grundige Forberedelser næ r mede 
si g d eres Fuldbyrdelse, fik vi m ere ug 
mere Med vind . 

Inden Bolshevik-Revolutionen i R us
land t:·avde et stort Arital Danskere væ
ret beskæftigede i Sydsi birien \'e d Me
jeridrift , og de fleste af Sibiriens Me je 
rier var opført a f Da nskere og paa dan
ske Hænder. 

Sov jetsystem ets Indførelse havde 
im idlertid medført. a t all e diss e dy gti ge 
L and smænd var blevet berøvede baade 
deres E jendom og deres Arbejde, og 

rL · Jernbane 
Europa . 

for T ransi ttrn nsport til 

Denne tilsyneladende lange og van
skelige Transport vilde blive baade le t
tere og mere Økonomisk, end den ha vde 
været for mange af de d anske Meferier, 
som tidligere havde været beliggende .i 
Sibirien. Som Eksempel paa den I n ter·: 
esse, man efte1·haanden havde faaet for 
v ores Planer, kan jeg nævne, at Det 
Kgl. Danske Geografiske Selskab, Ø. K . 
og m a nge a ndre Institutioner saavel 
som P riva tpersoner ydede B idra g og 
an den Hj ælp til deres Gennemførel se. 

* * * 
] Marts 1923 var vi fæ rdige med a lle 

Forbere.del ser, og inden v i b rpd op 
mod det store Eventy r, gav vi hinanden 
Haandslag p aa, at vi inden Hjemkom
sten vilde ha ve slaaet mange Slag for 
gamle Danmark. 

HENNING HASLUND-CHRISTENSEN 

Eftertryk - ogsaa i. Uddrag ·-- forbudt. 

LÆS P AA MANDAG: 

De første Plovfurer 
,, ................. , ........ . 
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Tillæg til Danmark-Kina Nr. 83/oktober 1984 

Legenden om 
Wang Zhaojun 
En af de fire skønheder 
i Kinas historie 

L IDT udenfor hovedstaden i det Indre Mon
goli , Hohhot (den blå by), ligger en gravhøj 
fra Hant iden. Det er Wang Zhaojuns grav
høj . Hun var en af de 4 smukkeste kvinder i 
Kinas historie. De 3 andre var: Xi Shih (For

år og Efterår perioden: 770-476 fvt); Tiao Ch'an (de 3 Kon
gerigers periode: 220-265 evt); og Yang Yu-hwan (Tang pe
rioden : 618-907 evt). 

En af Handynastiets 'kejsere, Yuan Di (48-32 fvt), havde 
en ordning, som sikrede ham._en flydende strøm af unge 
smukke kvinder, hvoriblandt han kunne vælge sine elsker
inder. Det var almindeligt at de unge piger, som ude i lan
det blev valgt til at være kandidater til kejserens hof, fik 
deres portræt malet af omrejsende hof malere. Det skete 
ofte, at pigens familie betalte maleren for at pynte på pi
gens udseende på det maleri kejseren f ik sendt ford i del 
var forbundet med stor prest ige for familie at have en 
datter blandt kejserens konkubiner. 

År 53 før vor t idsregning blev der i Zigu i amtet i Hubei 
Provinsen født en pige, som fik navnet Wang Qiang. Iføl
ge de kejserlige årsberetninger blev hun som pigebarn 
indskrevet blandt kejser Yuan Dis tusinde konkubiner. 
Ved kejserhoffet fik hun navnet Zhaojun. Det betyder: 
smuk kvinde. 

Nu er det jo ikke enhver kejserlig konkubine, som får 
sin egen gravhøj. Wang Zhaojun var da heller ikke nogen 
almindelig smuk kvinde. I tidens løb er der fortalt mange 
beretninger om hendes skønhed og om hendes vilje til 
selv at ville bestemme over sit liv. 

Digteren Cai Yong (132-192 evt) beskrev hende som en 
dristig og beslutsom ung kvinde, der var villig til at udsæt
te sig for hoflivet for på den måde at redde sin far, en aka
demiker, fra forfølgelse. 

Forfatteren Ge Hong (284-364 evt).'ortalte om hende: 
Hun var meget smuk, intelligent og g'ddt uddannet. Hun 
var ikke uvidende om sit udseende, derfor afslog hun at 
bestikke den hofmaler, Mao Yanshan, som rejste rundt 
for at male de unge pigers portrætter. Han blev fornær
met og malede billedet af hende grimmere end hun var i 
virkeligheden. Hun blev af den grund ikke valgt til kejse
rens inderkreds. Hun måtte dog alligevel rejse til hoved
staden Chang'an (nær det nuværende Xian). Hun ønske
de dog ikke at spilde resten af sit liv ved hoffet og håbede 
på at noget ville ske, så hun kunne slippe væk igen. 

Kina havde ofte problemer med folkene nord ior Den 
store Mur. Nogle gange førte man krig mod hinanden, an
dre gange søgte man fredelig sameksitens gennem alli-

ancer. I året 33 fvt ønskede Khan Chan Yu, konge over 
hunnerne (Xiongnu) et nomadefolk i græslandet nord for 
muren, at oprette venlige relationer med kejseren af Kina. 
Chan Yu rejste til Chang'an og foreslog, at Yuan Di skulle 
give ham en af Hankejserens prinsesser til kone for at 
sammenknytte båndene mellem de 2 folk. Dette var den
gang en almindelig måde at styrke fredelige forbindelser 
på. . 

Kejser Yuan Di ønskede ikke at sende en af sine prin
sesser nordpå, men valgte i stedet for at ville give Chan 
Yu en af sine kejserlige konkubiner som om det var kejse: 
rens datter. De fleste af de kejserlige konkubine piger 
fandt det afskyeligt at skulle forlade hovedstadens beha
gelige hofliv for at rejse ud til nomaderne i det nordlige 
græsland. Men Wang Zhaojun så derimod endelig en mu
lighed for at forlade det tomme hofliv og at få større ind
flydelse på verden omkring sig end hun nogensinde kun
ne I hovedstaden. Hun meldte sig frivillig. 

Først da khan Chan Yu mødte op med sin unge brud for 
at tage afsked med kejser Yuan Di, opdagede han til sin 
store forbavselse hvor smuk en kvinde Zhaojun var, og 
han fortrød straks at han havde indvilget i at give hende 
bort. Men et officielt løfte måtte man holde for ikke at ta
be ansigt og vise sin svaghed. Yuan Di gav brudeparret en 
flot fest. Men hof maler Mao Yanshou blev henrettet for at 
have modtaget bestikkelse. 

I 2 år levede Zhaojun som førstedame hos hunnerne, 
men så døde Chan Yu. Det var skik hos dem dengang, at 
den ældste søn overtog både styret og farens koner. Et 
sagn fortæller, at den 22-årige Zhaojun tog livet af sig for 
at undgå at blive gift med Chan Yus søn, fordi det i Han
traditionen var nedværdigende. Men det var blot et sagn. 

I virkeligheden giftede hun sig med Chan Yus søn. Hun 
fik med ham 2 døtre ud over den søn hun havde med Chan 
Yu. Mange sørgmodige digte er i tidens løb skrevet om 
den smukke kvinde, som utrøstelig af hjemves længsel 
måUe leve livet langt borte blandt fremmede. Men sagne
nes billede af hende som en sørgmodig kvinde stemmer 
ikke med, hvad de historiske kilder fortæller. Zhaojun blev 
usandsynlig godt modtaget af hunnerne og modtog stor 
ære som symbolet på venskabet, hendes ægteskab med 
Chan Yu, havde grundlagt mellem hunnerne og Hanfol
ket. Man har blandt andet fundet en mindesten fra Hanti
den i Indre Mongoll. På den er der indhugget: 11Langt leve 
ægteskabet mellem Chan Yu og Hanfolket.« 

Man regner med, at Zhaojun fortsatte med at arbejde 
for freden mellem de 2 folk , og at hun lærte sine børn den 
samme holdning. Hendes ældste datter besøgte 
Chang'an 2 gange kan man se i de kejserlige beretninger. 
Hendes søn og hendes anden datter og et barnebarn be
søgte også Han-kejserens hof. I et halvt århundrede efter 
Zhaojuns ægteskab med khanen var der fred mellem de 2 
folk. 

Zhaojun døde i år 18 evt. i en alder af 71. Menneskene i 
græslandet må have sat stor pris på hende for hun har 
længe været beæret med 2 gravhøje. Den ene i Indre Mon
golis hovedstad, Hohhot. Den anden i den næststørste 
by, Baotou, ved den Gule Flod. Man regner dog ikke med, 
at hun selv ligger begravet i nogen af de 2 høje, måske 
kun nogle af hendes ejendele findes i dem. 

Sagnet fortæller om hendes Hohhot gravhøj, som også 
kaldes Qing Zhong (den grønne grav), at på den er græs
set altid grønt. Blandt de mongolske hyrder husker man 
stadig sagnet om, at de som er sultne kan få mad, og de 
som ingen får har, kan få dyr - ved Zhaojuns gravhøj. 

Oversat al Rolf Gi/berg Ira Wei Tang (1983): Wang Zhaojun: Was she Really 
So Sad? China Reconstrucl. 
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Mongolsk eventyr 
De udødelige bjerge 

F OR mange år siden var der på de mongol
ske sletter en flod hvor vandet strømmede 
raskt og klart. Den var bred og grundet. 
Stenene i flodsengen kunne skelnes tyde
ligt . På den vestre bred boede der en smuk 

pige, som hed Suola. Hun og hendes mor levede stille og 
fredeligt. På den østre bred boede fyrsten og hans mænd. 

Hos fyrsten arbejdede en hyrdedreng født i en fattig 
hyrdefamilie. Som lille var han blevet forældreløs. Han 
havde ikke fået noget navn, men fra han var barn havde 
han røgtet heste for fyrsten, og derfor kaldte alle ham 
Vogterdreng. 

Vogterdrengs liv var hårdt. Hver dag tog han af sted ved 
daggry og vendte først hjem sent om aftenen. Su lt og kul
de plagede ham. Og dert il kom, at han ofte måtte mærke 
sin herres piskesnært over skuldrene. 

Et år, det var i det tidlige forår, dagene blev varmere og 
blomsterne begyndte at springe ud, opdagede han, at 
hver gang han kom ned til floden, var der en køn pige pt 
den vestre bred, som smilede over til ham. Og når han om 
aftenen vendte hjem stod hun på samme sted, som om 
hun vidste, at han ville komme. 

I begyndelse lagde Vogterdreng ikke rigtig mærke til 
hende, men da Ran så pigen stå smilende på den modsat
te bred hvergang han kom forbi, blev han lidt eft er lidt 
forelsket i hende. 

En aften da Vogterdreng kom forb i flodbreden på vej 
hjem, så han pigen svinge armen og noget fløj fra den ve
stre bred og landede på jorden. Ha sp a g ed fra he
sten og samlede det op. Det ar e si e ost bu det til en 
pose. Hun havde selv broderet de , ud e dig ar den I se
rød, indvendig var den dybrød. Vogterdreng så over mod 
den anden bred og hans hjerte sprang - hun smilede t il 
ham tværs over floden. 

Fra da af gik Vogterdreng tit ned til floden og sludrede 
med pigen. Han fandt ud af, at hun hed Suola. 

Som dagene gik blev Vogterdreng og Suola mere og 
mere glade for hinanden og for at være sammen. Hver
gang Vogterdreng tog ud for at røgte hestene tog han den 
smukke pose frem og så forelsket på den. Om natten når 
han gik i seng sørgede han omhyggeligt for at lægge den 
under puden. 

En dag da fyrsten var ude at ride, så han Suola vaske 
tøj ved flodbredden. Han holdt sin hest an og stirrede be
gærligt på hende. Han pegede med pisken og befalede si
ne mænd at gribe hende og bringe hende til paladset. 
"Jeg kan lide synet af hende«, sagde han med en rå latter, 
red afsted og lod sine mænd blive tilbage. 

Den nat blev Suola ført til fyrstens palads. De prøvede 
med magt at gøre hende til hans elskerinde. Suola var ra
sende. Hun slap et uvejr af skældsord løs mod fyrsten. 
Hun hånede ham så hans fede lille ansigt blev mørkt af 
vrede. Med en hvislende lyd drog han sin daggert og brø
lede: »Hold mund, tag dig I agt, eller jeg hugger hovedet 
af dig. Lås hende straks inde«. 

Midt om natten da alt var roligt i paladset, sad Suola 
alene og græd i et lille mørkt rum. Hadet vældede op i 
hende, når hun tænkte på hvad den onde fyrste havde 
gjort mod hende. Hun blev ved med at tænke på hyrded
rengen og hun ønskede af hele sit hjerte, at hun kunne 
flyve ud af sit fængsel. 

Da Vogterdreng hørte, hvad der var sket, blev han ude 
af sig selv. Han besluttede at redde Suola. Efter midnat li
stede Vogterdreng Ind i Suolas celle lige for næsen af 
den halvsovende, sorte eunuk. »Skynd dig Suola, kom«, 
hviskede han og tog hendes hånd. 

De sprang på hesten parat til flugt. Netop da kom fyr
stens hunde, der var vågnet ved støjen, farende som en 
hvirvelvind, Vogterdreng smældede med pisken, og he
sten kastede sig ud i nattens mørke. 

Den sorte eunuk, der havde bevogtet Suola, vågnede 
med et sæt. Han blev skrækslagen, da han så, at fangen 
var undsluppet og styrtede af sted for at melde det til fvr
sten. Fyrsten blev rasende. Han sendte straks alle sine 
mænd ud efter dem. 

Ved daggry blev Vogterdreng og Suola indhentet og 
bragt til paladset. 

Da fyrsten så Vogterdreng, gloede han olmt på ham. 
11Din lede djævel«, brølede han. •Hvem fik dig til at befri 
hende. Hvor vover du at stikke af med hende?«. Men Vog
terdreng var ikke bange. Alt det had og raseri h;rn så læn
ge havde holdt tilbage fik nu frit løb. Han sprang op, true
de ad fyrsten og sagde: •Synes du, det er rigtigt at bortfø
re nogens datter. Sig mig, hvad der er galt i at redde et an
det menneske?« Ordene ramte fyrsten som pile. Han tab
te både mund og mæle. 

Men fyrstens skamfølelse veg snart for raseri. Han råb
te som en gal og fægtede med arme og ben. "vagt, kom 
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og bind dette gale menneske til tøjrestolpen, og lad hun
dene sønderr.ive ham. 

Suola løb hen til vogterdrengen, klyngede sig til fyr
stens kofte og bønfaldt ham: "Nej - det kan du ikke gøre -
nej, det kan du ikke«. 

nSkrub af!• Fyrsten sparkede Suola i gulvet og gik ud 
sammen med vagten. 

Halvt bevidstløst lå Suola på gulvet og hørte hundenes 
vilde hyl fulgt af et hjerteskærende skrig. - En gysen f6r 
gennem hende. Uden at ænse faren, styrtede hun ud. Det 
syn, der mødte hende, var rædselsvækkende, hun ud
stødte et skrig af sorg og besvimede. 

Kort efter at Vogterdreng var død, tvang fyrsten Suola 
til at gifte sig med ham. Men hun var fast besluttet på ik
ke at give efter. Hun længtes efter Vogterdreng og nægte· 
de i flere dage at tage så meget som en dråbe vand til sig . 
Ikke længe efter forlod også hun denne verden. 

For at hindre de elskende i at forenes selv efter deres 
død, befalede fyrsten da, at Suola skulle begraves på flo
dens østre bred, mens drengens krop skulle kastes over 
på den vestre side, og sådan blev det. 

Om morgenen den samme dag dukkede en lille jordhøj 
op på den vestre flodbred. En , behjertet gammel hyrde 
havde fundet Vogterdreng og begravet ham. 

Tre dage efter Suola's1død drømte fyrsten at Vogter
dreng og Suola steg fra himlen ned til jorden. De pegede 
på ham og sagde strengt: 11Din djævel, vi vil aldrig kunne 
skilles ad med mindre du bliver til en skildpadde.« 

Ved daggry rejste to bjerge sig fra gravene på hver side 
af floden . Tinderne mødtes og smeltede sammen t il en 
stærk klippe. Det så ud som om en vældig stenbro var ble
vet slynget over floden. 

Nyheden nåede snart fyrsten. Han skyndte sig ned til 
floden, hvor han så de to bjerge, og han forstod, at det var 
Vogterdreng og Suola, der havde skabt sig om. Han hvæ
sede og sammenkald te en mængde stenhuggere og befa
lede dem at sk ille bjergene ad. 

Stenhuggerne arbejdede som gale hele dagen, men jo 
mere 'de huggede, des mere smeltede tinderne sammen. 
Uge meget hvor mange.kcætter de brug te, var bjerget ik· 
ke til at overvinde. Fyrsten skummede af vrede. Han sam
menkaldte så stenhuggere fra hele landet og befalede 
dem at arbejde nat og dag. 

Mange dage gik, stenhuggerne blev så udmattede, at 
de knap kunne løfte en arm. Men tinderne var stadig ikke 
skilt ad. Da fløj fyrsten i flint. Han klatrede helt op til der, 
hvor tinderne mødtes, og skreg af sine lungers kraft med 
et raseri , der f ik himlen til at skælve: "1 undermålere. I 
hugger dem fra hinanden i dag eller I mister hovedet i 
morgen«. Næppe var hans stemme døet hen før bjergene 
begyndte at ryste. Med et tordenbrag faldt tinderne sam
men. Fyrsten mistede fodfæstet og styrtede hovedkulds i 
floden. 

Da folk løb hen for at se ned I vandet, var der kun en ko
lossal skildpadde, som bevægede sig dernede. Snart 
holdt bevægelserne op. Den var blevet til sten. 

Fra da af forblev tinderne adskilte. Endnu den dag i dag 
tårner de sig vældigt op på hver side af floden, og folk kal
der dem nDe udødelige Bjerge«. 

Og hvad med fyrsten, der blev til en stenskildpadde? 
Jo, i tidens løb sled vandet efterhånden stenen bort. Den 
blev mindre og mindre, for til sidst at forsvinde fuldstæn
digt. 

Oversat af Anette Kruse Ira• The Magic Knile• - Folk Tales from China 5. Bei· 
j ing 1982, s. 58·65. 

li 
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Redaktionen har besluttet at have 
et afsnit i bladet, der beskriver de 
gamle vaner og skikke, som anverrltes 
og stadig anven::les i Mongoliet. 

0 

MONGOISK NYTAR 
IHf HVIIE MÅNES HS'l' 

fortalt af Bulgan Njama. 

fok:n;Jalsk nytår, san synt>olsk bli
ver kaldt for Den hvide Månes fest, 
er en af de største begivenheder, og 
den fejres med stor respekt. I år 
begyn::ite det ey år den 15. februar 
1991. Denne højtid kan godt sammen
lignes med julehøjtiden her i o:m
mark, i hvert fald stemningsmæssigt. 
Der er imidlertid ikke så mange lig
hedspmkter for så vidt angår symbo-
1 ikken og baggrurrlen for denne. Den 
hvide Månes fest er nnngolemes høj
tid beregnet efter måne-kalen::ler. 

Året bestcxl i ganuæl tid af 12 
lunare måneder. (læs an::let steds i 
bladet an den nnngolske kalen::ler og 
dennes qbygning.) 

Nytåret begyrrler en gang i febru
ar. Denne højtid er blevet fejret i 
nu fonnentligt 2000 år. 
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Marco Polo, der var i Mo~oliet i 
det 13. århundrede, skrev den garq: 

"Deres nytår begyrrler i februar. 
Ifølge skikken bestræber alle af beg
ge køn sig på at være kl.æ:tt:. i hvidt. 
De betragter den hvide farve san sym
bol på lykke. De klarler sig derfor i 
hvidt for et lykkeligt liv og for et 
godt helbred. Alle - fra nojon (red: 
rige feudalherrer) til almimelige 
mennesker fester, hilser på hinarrlen 
og forærer hinarrlen gaver i hvide 
farver". 

Man bør så vidt muligt kamre surrl 
og rask og med rigelige madvarer i.ro 
i det nye år. På denne tid af året 
begyrrler husdyrene at ~le og iæ:nne

skene bliver et år ældre. Den hvide 
Månes fest varer fra to dage til to 
uger. I m:x:lerne tid er varigheden af 
naturlige grurrle mere begrænset. 

Festen begyrrler aftenen før det 
nye år. Det fej res i familien med 
traditionel mad, san hovedsageligt er 
mælkeprodukter, der også har den hvi
de farve. Nytårsfestlighederne er an-
1~ til at vise respekt for især 
de ældre men også for jævnaldrerrle og 
yn;Jre. Særprægede hilsener er en na
turlig del af højtidelighederne. 

Nytårsdag besøger alle unge deres 
fo:rældre, bedstefo:rældre, tanter og 
onkler og IOOdbr~er hilsener med 
ønsket an et l~ og lykkeligt liv. 
I gamle dage overt>ragte man sin hil
sen sannnen med en skål mælk et hadak 
(et blåt silketørklærle) , som symbol 
på lykke og et lcm;Jt liv. Besøgene 
begyrrler ved solopgarq og starter hos 
de ældste familiemedlemmer. 

Festens arrlen dag er kvi.mens dag. 
På den dag hilser næn i alle aldre 
på kvi.roerne. 

Den efterfølgerx:Je dag er de unges 
dag. De unge besøger hinarrlen, fami
lie og venner. Gæsterne m:x:ltager små 
gaver i fo:nn af slik, legetøj, hadak, 
med mere. 

Nogle af disse traditioner er med 
tiden blevet mere enkle som udb:yk 
for en tilpasnirg til den m:x:lerne 
livsstil. 

En traditionel nytårshilsen fore
går på følgerxie måde: 

Gæsten og dermed den ~ste rækker 
annene - med opadverrlte hån:iflader
m:x:l den ældre person, der m:x:ltager 
hilsenen, og bukker samtidigt let 
forover. Hilsenen lyder: 

"Ta amar bainu uu", hvilket om
trent svarer til: "Er alt vel hos 
Dem". 

Den ældre svarer dertil: 
"Amar bainu uu", san betyder: "Alt 

vel hos Jer''. 
Den ~ overrækker hadak samti

digt med hilsenen. De åbne opadverrlte 
hån:iflader symboliserer åbenhed og 
gcxl vilje. Den ~te støtter samti
digt den ældstes anne med sine åbne 
hån:iflader, hvilket tillige symboli
serer villighed til at hjælpe og 
støtte den ældste. Den lette forover
bøj~ er udtryk for respekt. Cere
m:>nien kan have forskellig varighed 
ved at der udveksles alle slags øn
sker an lykke, fred, godt helbred og 
lignerrle. Hilsnerne bliver ofte for
muleret i fo:nn af digte. 
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INFORMATION LØRDAG-SØNDAG 30.-31. DECEMBER 1989 

Ref onneme fra Sovjet er så 
småt ved at nå Mongoliet 

Den Mongolske Folkerepublik har altid 
fulgt Sovjet i tykt og tyndt - derfor er 
glasnost og perestrojka også ved at slå 
igennem i det tyndt befolkede land, hvis 
befolkning i vid udstrækning består af 
halvnomader 

Af TORBEN KROGH 
Informations udsendte m edarbejder 

ULAN BATOR - På den gi
gantiske paradeplads i Mon
goliets )lovedstad, Ulan Ba
tor , vrimler det med soldater. 
Men de skrider ikke frem i 
formationer og geledder. 
Formløst slentrer de rundt, 
mange med deres pige under 
armen. De fleste samler sig 
om den dramatiske ryttersta
tue af revolutionshelten Suk
he Bator, ikke for at beundre 
landets svar på Lenin, men 
fordi det er stedet , hvor en 
god del af landets få , helt pri
vate næringsdrivende holder 
til. Det er fotograferne. n
der latter stiller de wige 

mænd sig op i grupper 
poserer stolt med kæresten 
foran st atuens forrevne sok
kel, mens de bliver foreviget. 

Fotograferne har stry
gende omsætning disse efter
middage, hvor de arbejder 
med ryggen til den skarpe ef
terårssol. De hjemsendte sol
dater vil have et billede, mens 
de endnu er i uniform. Og der 
er mange af dem. For værne
pligten er netop blevet for
kortet fra tre til to år. 

Ledelsen af Mongoliets Re
volutionære Folkeparti har 
besluttet, at militæret skal 
indskrænkes. Ikke blot de un
ge mænd, men også lastb~r 
og andre brugbare transport
midler skal overføres til den 
civile sektor. 

Mongoliet er slået ind på 
perestrojkaens vej . Formelt 
skete det allerede for mere 
end tre år siden, på Den 19. 
Kongres i Det Revolutionære 
Folkeparti, som kommunist
partiet hedder i dette central-

asiatiske land. Men at om
sætte beslutningerne i hand
lirig har taget tid. Og de utål
modige siger, at det går alt 
for langsomt. 

Som i Sovjetunionen er for
søgene på at komme bort fra 
den gamle bureaukratiske 
kommando-styring af pro
duktionslivet knyttet tæt 
sammen med en ny åbenhed i 
den offentlige debat, glas
nost. Så derfor kan kritikerne 
komme til orde. Men hvor 
meget vil det hjælpe, spørger 
de selv. 

Sovjet som model 
Reformforsegene og den 

ny e åbenhed er kommet til 
Mongolie fordi Mikhail 
Gorbatjov ændrede kursen i 
Sovjetunionen. Igennem hele 
landets historie som Folke
republik har det været tæt~ 
re knyttet til den store nabo 
mod vest, nord og øst end no
get andet land i verden. Alt, 
hvad der er sket i Sovjetunio
nen siden revolutionen i 1917, 
er omgående eller med få års 
forsinkelse blevet genspejlet 
i det mongolske samfund. 

Det er det land i verden, 
der bortset fra Sovjetunionen 
selv har levet længst under et 
erklæret socialistisk styre. 

Revolutionen 
Det, der i de officielle histo

riebøger kaldes den mongol
ske revolution, fandt sted i 

.1921. Sukhe Bator, den store 
helt, var en ung officer, der 
stod i spidsen for en lille, op
rørsk styrke. Hans legendari
ske bedrift bestod i, at han 
spidsen for kun 400 mand ved 
list og tapperhed jog en kine
sisk: garnison på 10.000 mand 
på flugt. 

Denne indsats, der er be
kræftet af vestlige historike
re, var dog ikke afgørende for 
omvæltningen. Det var det 
derimod, at Den Røde Hær 
gik ind i Mongoliet, hvor sto
re enheder fra de hvide styr
ker under ledelse af en baron 
Ungern-Sternberg havde 
søgt tilflugt. Ungern-Stern
berg var godt på vej til at 
overtage magten over de 
buddhistiske nomadefolk, da 
han blev fordrevet og erstat
tet med et revolutionært sty
re. 

Sukhe Bator døde hurtigt, 
og en gammel kampfælle, Kh. 
Choibalsan, fik i løbet af få år 
koncentreret magten hos sig 

• .eiv. K1llI11Derater og konkur
renter i partiledelsen blev li
kvideret. De buddhistiske la
maers magt over folket blev 
samtidig brudt igennem et 
ufatteligt blodbad. 700 klo
stre blev jævnet med jorden 
og mere end 100.000 lamaer 
og andre troende blev dræbt 
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- ud af en befolkning på næp
pe meget mere end en million 
mennesker . .Josef Stalin og 
Choibalsan havde et nært 
samarbejde. 

Da Nikita Khrustjev i 1956 
i Sovjetunionen gjorde op 
med Stalin-tiden og dens per· 
sondyrkelse, skete det sam· 
me i Mongoliet. Choibalsan 
var død året forinden. Men 
med Khrustjevs nederlag 
standsede processen også i 
Mongoliet. Ganske som i 
Sovjetunionen gled sam· 
fundet ind i en lang 
stagnationsperiode.Den ble\' 
førs t brudt , efter at det var 
sket i Sovj etunionen. 

Ekstrem centralisering 
Men det specielle ved pere

strojka og glasnost, selv om 
også de er importerede ideer, 
er netop, at de ikke blot kan 
kopieres af. Det mongolske 
samfund er i enhver anden 
henseende end den formelle 
styreform vidt forskelligt fra 
det sovjetiske. De to millio
ner mennesker, der lever 
spredt ud over et areal på 
halvanden million kvadratki
lometer, er en meget homo
gen befolkningsgruppe. Der
for har den nye åbenhed ek· 
sempelvis ikke udløst etnisk 
eller nationalt betingede uro
ligheder. 

Til gengæld er ressourcer
ne så få, at styret i Ulan Ba· 
tor har været endnu mere 
centraliseret end i de øvrige 
østlande. Nok er landet delt 
op i 18 provinser, men de ud-
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gør ikke nogen egentlig basis 
for regionalt selvstyre. 

De største provinsbyer bar 
næppe mere end 50.000 ind
byggere. Langt de fleste men
nesker uden for hovedstaden, 
hvor der bor en halv million, 
er stadig halvnomader, der 
flytter rundt med kvæget og 
fåreflokkene for at finde 
brugbare grænsgange. 

Der er med sovjetisk bi
stand opført nogle få indu
strivirksomheder rundt om
kring i landet, hovedsagelig i 
forbindelse med minedrift, 
men en egentlig arbejderltlas
se er der ikke opstået i pro
vinserne. 

I ekstrem grad er sam
fundets forskellige aktivite
ter derlor blevet centrnl.iseret 
i enkelte organer under par
tiet og staten. Eksempelvis 
har der hidtil kun været et, 
statsligt trykkeri, hvor også 
landets eneste dagblad, par
tiets organ Unen , bliver 
trykt. Radio, fjernsyn og ny
hedsbureau er samlet under 
den samme statskomite. Og 
lignende strukturer kan fin
des på alle andre områder. 

Når partiledelsen, med ge
neralsekretær J . Batmunkh i 
spidsen, derfor proklamerer. 
at der nu - helt 
nye former for -, i t.e i de 
økonomis e og sociale li\-, 
står der ikke mange veldefi
nerede grupper parat til at ta
ge opgaven op. 

Batmunkh bar på linie med 
Gorbatjov tordnet imod den 
bureaukratiske komman
do-metode i den økonomiske 
styring, han har talt for ind
førelse af demokratiske prin
cipper i produktionslivet, for 
opmuntring af initiativ og 
selvstændig aktivitet. og 
igennem lovgivning er der åb
net for oprettelse af koopera
tiver og individuelle virksom
heder. 

Men det går langsomt, som 
økonomen L. Dondog på
peger i en artikel i det en
gelsk-sprogede magasin 
Mongolia. Demokratise
ringen i produktionen bliver 
alt for ofte begrænset til valg 
af direktører, selv om det i 
virkeligheden kun er be
gyndelaen, anfører Dondog. 
Det sker ofte, at en ny direk
tør, efter at være blevet valgt 
og have sat sig til rette i sto
len, vender tilbage til at styre 

eftel' gamle metoder og 
b venter på instruktioner 
fra j ere instanser. 

Dondog anbefaler derfor 
langt mere vidtgående refor
mer. Han fremhæver, at 
spørgsmålet om en realistisk 
prisfastsættelse, ud fra pro
duktionsomkostningerne, 
hidtil kun har været et dis
kussionsemne. For at komme 
videre er det nødvendigt, at 
virksomhederne får adgang 
til at sælge deres varer på bå
de det hjemlige og de uden
landske markeder, og at de 
frit kan bruge indtægterne til 
investeringer og produktud
vikling. Kun da kan virksom
hederne producere varer, der 
imødekommer forbrugernes 
krav, anfører han. 

Behovet for at give mere 
råderum i produktionslivet er 
også blevet fastslået igen
nem nye dekreter, der har åb
net for etablering af koopera
tiver og invididuelle virksom
heder. Men foreløbig er så
danne virksomhedsformer 
kun opstået inden for visse 
servicefag. I Ulan Bator er 
der etableret cafeer på koope
rativ basis. Taxi-chauffører
ne har fået mulighed for at 

eje deres egne biler inden for 
rammerne af byens hyre
vognsselskab. Og ingen gri
ber ind over for de foretag
somme fotografer på parade
pladsen. 

Men nogen central betyd
ning for økonomien har disse 
virksomheder ikke. Foreløbig 
er det under 2.000 menne
sker, der arbejder i kooperati
ver. Om denne organisations
form vil gribe om sig, af
hænger i hej grad af, hvor 
langt myndighederne vil gå 
for at opmuntre dens udbre
delse. Og ud over svingnin
gerne i de politiske konjunk
turer vil det igen afhænge af, 
om de første spæde forsøg vi
ser sig lovende. 

Statistiske løgne 
Behovet for en kraftig for

-bedring af økonomien er nem
ilig' klart nolt. Batmunkh selv 
har 'fremhævet, åt "Mongoliet 
faktisk i de sidste 20 år ikke 
blot er sakket bagud i forhold 
til de øvrige, socialistiske lan
de, men at produktionen af de 
vigtigste fødevarer end ikke 
har holdt trit med befolk
ningstilvæksten. 

At det bliver sagt af lan-
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dets og partiets leder er no
get ganske nyt i Mongoliet. 
Ar efter år har de officielle 
statistikker tegnet billedet af 
et land, der materielt og i so
cial velfærd lå langt over an
dre udviklingslande i Asien. 
Men i pagt med glasnost-bøl
gen er det nu blevet erkendt . 
at disse statistikker har væ
ret løgnagtige stort set hele 
vejen rundt. Hvor bruttona
tionalproduktet i disse op
gørelser tidligere var ved at 
nå op på 1.000 dollars om året 
pr. indbygger, er BNP-tallet 
nu faldet til under det halve. 

Den mongolske Folke
republik har med andre ord 
nu officielt placeret sig, som 
det den hele tiden har været -
et asiatisk u•land med store 
behov for en produktions
mæssig og social udvikling. 
Den omflytning af ressour
cerne, der ligger' i nedskæ
ringen af de militære ud
gifter, er derfor stærkt t il
trængt. Det store spørgsmål 
er imidlertid, om de frigjorte 
ressourcer kan udnyttes på 
en måde, så de store forhåb
ninger, der er knyttet til den 
mongolske udgave af pere
strojka, bliver indfriet . 
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Japansk edb og Djengis Khan-fihn 
produkter af 1nongolsk perestrojka 
Mediedebat om 
fordelene ved 
markedsøkonomi, 
men der er stadig 
grænser for åben
heden i Mongoliet 

Af TORBEN KROGH 
Informations udsendte 
medarbejder 

ULAN BATOR - Målt med 
udviklingen i Østeuropa er 
det ikke mange skridt, Den 
mongolske Folkerepublik har 
taget på reformernes og 
åbenhedens vej. Men bag
grunden er også vidt forskel
lig. Der er ikke organiserede 
oppositionsgrupper til at dri
ve udviklingen frem. 

Igennem snart 70 år har be
folkningen været vant til, at 
partiet altid slavisk fulgte, 
hvad der skete i Sovjetunio
nen, som landet alene af geo
grafiske grunde er totalt af
hængigt af. Og selv om par
tiet, Mongoliets Revolutio
nære Folkeparti, hurtigt an
tog glasnost og perestrojka 
som de nye, ledende princip
per, kan det ikke længere reg
ne med at få besked om, hvad 
der er den rette linie. Det må 
selv fægte sig frem. 

Unge veluddannede. 
De grupper, der især for

søger at drive udviklingen 
frem, er derfor typisk yngre, 
veluddannede mongoler med 
partimedlemskabet i orden. 
På de poster, de er placeret, 
arbejder de hårdt for at ind
føre reformer. Det kan være 
akademiske økonomer, der i 
artikler og taler fremhæver, 
at udviklingen hidtil er gået 
for langsomt, og at en større 
udbredelse af de markedsø
konomiske mekanismer er 
nødvendig. Eller det kan væ
re ledelsen i den statslige 
bank, der markerer den nye 
orientering ved gå i forhand
linger med Reuters Bureau 

om at abonnere på dets fi
nansielle nyhedstjeneste. 

Det kan også være de ur..ge 
ingeniører og edb-teknikere i 
det statslige selskab Monel, 
hvor interessen er skiftet fra 
østeuropæiske og kinesiske 
produkter til · japanske og 
sydøstasiatiske. Eller ledel
sen i Mongolfilm, der aktivt 
søger at etablere co-produk
tioner med japanske og vest
lige filmskabere. Det største 
projekt i den forbindelse er en 
film om Djengis Khan, hvis 
navn i mange år var et 
skældsord i den officielle hi
storieskrivning - hvis det 
overhovedet blev nævnt. Nu 
blomstrer interessen til gen
gæld for den mand, der reg
nes for Mongoliets grundlæg
ger, ligesom der løber store 
indsamlinger for at skaffe 
penge til restaurering af de 
mest værdifulde af de klostre 
og templer, som blev lagt øde 
i 1930'erne. 

Åbenhedens muligheder 
Alle disse eksempler viser, 

at der er langt større råderum 
end tidligere for at føre en 
åben diskussion i det mongol
ake samfund. Men et af 
spørgsmålene er fortsat, hvor 
denne diskussion kan foregå, 
i det omfang den skal være of
fentlig. Partibladet Unen har 
blandt de reformivrige fået ry 
for at være et af de mest åb
ne. Men selv om redaktionen 
giver plads til kritiske ind
læg, er det begrænset, hvor 
meget der er plads til i en avis 
med normalt kun fire sider. 
Som et resultat af den nye 
lbenhed er der nemlig også 
stor interesse for nyheder fra 
udlandet, ikke mindst det øv
rige Asien og den vestlige 
verden. 

Blandt journalister tales 
der derfor om nødvendighe
den af at etablere et •infor
mationsmarkedn i Mongoliet. 
Publikationerne skal til at 
konkurrere frit med hinan
den. Læserne skal præsente
res for ægte alternativer. 

Men hvordan skal det realise
res, når der ikke står politiske 
eller kulturelt forankrede 
grupper på spring til at udgi
ve publikationer? 

Svaret er, at det må ske via 
de allerede eksisterende ka
naler. 

Således har det nationale 
nyhedsbureau, MONTSA
ME, planer om at udgive sit 
eget blad. Og hensigten er 
den erklærede, at det skal bi
drage til at udvikle et infor
mationsmarked i Mongoliet. 
Det skal med andre ord være 
anderledes end både Unen og 
den h8lve snes blade, der ud
gives en, to eller tre gange om 
ugen af forskellige masse
or'ganisationer, ministerier 
og institutioner. 

Men MONTSAME er selv 
en del .af den statslige komite, 
der også har ansvaret for ra
dio og fjems}'n. Hvor langt 
kan det så gå i forsøget pl at 
konkurrere med de etablere
de aviser? Svaret afhænger 
af de journalister, der skal la
ve den nye avis, når den en
gang bliver etableret. Men 
det betyder igen, at dens re
daktionelle råderum vil være 
helt afhængigt af, hvad der 
tillades fra den øverste top. 

Pluralismens vilkår 
Denne sammenhæng er re

formivrige journalister og 
akribenter sig helt bevidst. 
Det, de for øjeblikket er i 
gang med, er at afprøve 
grænser. Hvor langt kan de 
gi i det, de øelv skriver, og 
det, de viderebringer? Forelø
big har svaret været, at et 
kritisk frisprog, der for fl år 
siden var utænkeligt, nu er 
muligt. Men kan friheden 
fortsat udvides? Det er et 
spørgsmil, der rejses af en af 
de skribenter, som hidtil er 
giet længst i problematise
ringen af den mongolske ud
gave af i>ereøtrojka og glas· 
nost, Ch. Erdene. 

I en større artikel om •Re
vølution og Evolution«, som i 
store uddrag er bragt i 
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MONTSAMEs engelsk·spro
gede bulletin, betegner han 
den nye åbenhed som et stort 
plus. Pluralismen er blevet 
erklæret, og der er en sti
gende forstlelse for, at den er 
karakteristisk for et civilise
ret samfund, skriver han og 
fortsætter: 

•Men højst sandsynligt vil 
den løbe ind i store vanskelig
heder, før den for alvor slår 
rod. Så længe pluralismen an
glr sager, der drejer sig om 
dagliglivet, kan den tolere
res, men ingen ved, hvad der 
vil ske, når den trænger ind i 
samfundets sfære. I Sovjetu
nionen, for ekøempel, bliver 
oprigtige udtalelser, fremsat 
i partiets egen interesse, nog· 
le gange betegnet som an
greb mod partifunktionærer 
eller endog SUKP som sådan. 
Men tiden er inde for partiet 

. til at ·holde op med at blive 
identificeret med en ineffek
tiv funktionær, der kun er gå
et ind i det ud fra karriere-am
bitioner, og hvis eneste mo
ralske fortjeneste er, at han 
ikke er blevet skilt fra sin ko-
ne.« 

'Putiets traditioner 
Ch. Erdene selv bruger plu

ralismen til at trænge ind i 
•SllI!lfundets sfære« - hvilket 
vil sige partiets politik og 
dets mide at forvalte deri på. 
Han tager fat på partiets tra
dition for altid at beskrive 
det nuværende stadium som 
det hidtil bedste, på vejen 
frem imod endnu højere mål. 
Men denne snak om mål er 
generelt en vanskelig sag, 
fremhæver han: 

•Eksisterer den i Vesten. 
der aldrig har proklameret: 
'Fremad til kapitalismens to
tale sejr'? Det er mærkeligt, 
at dets forfald nu har fortsat i 
så lang tid, og at der ikke sy
nes at være nogen ende på 
det. Mange mennesker har 
forsøgt at finde ud af, hvor
dan dette er sket. 

Akademikeren P.L. Kapit· 
sa fbrklarede dette fænomen 



RELIGIØS FRIHED - Flere mennesker søger nu til de fd templer, derer dbnet, efter at der er lwmmet større frihed i Mongoliet 

med den videnskabelige og 
teknologiske revolution, der 
ifølge ham reddede kapitalis
men. Et forsøg på at imødegå 
denne vurdering af den mest 
strålende tænker af alle sov
jetiske videnskabsmænd er 
en dristig sag. Ikke desto 
mindre er det værd at nævne, 
at den videnskabelige og tek
nologiske revolution er et 
produkt af selve kapitalis· 
men, og ikke en gave, der 
dukkede op fra den blå him
mel for at frelse den. Betyder 
det, at der i selve kapitalis· 
men er en indbygget mekan
isme, der redder den fra den 
forudsagte død? Øjensynlig 
'j a '. For ellers har vi at gøre 
med mysticisme." 

Markedets styrke 
Dette opgør med den tr1tdi

tionelle socialist iske opfattel
se af kapitalismen fører Ch. 
Erdene videre i en kritik af en 
af de mest vedholdende histo
riske myter i de socialistiske 
lande: 

nPå grund af vores naive 

tiltro til den direkte pro
paganda, er vi stadig, selv i 
dag, tilbøjelige til at tro, at 
Stalins model har skabt det 
mægtige Sovj etunionen og 
lagt fundamentet for socialis
men i Mongoliet. Helt for
kert. Professor N. Shmelev 
har sammen med V. Popov 
overbevisende bevist, at en 
fortsættelse af NEP (den nye 
økonomiske politik i Lenins 
tid) ville have givet langt m~ 
re end fem-årgplanerne, og at 
der ikke ville have været tab 
af mange millioner menn~ 
skeliv ... Alle de statistikker, 
der så ud til at bekræfte 
fem-årsplanemes effektivi
tet, viste sig at være løgne i 
det samme ideologisk ~ 
tingede måls navn. Den øko
nomi, der blev programmeret 
til at indfri direktiver, har al
drig været en streng nød
vendighed, ej heller har den 
været gavnlig; lige fra ~ 
gyndelsen har den faktisk 
været et eneste forkert alter
nativ, valgt af det bureaukra
ti, der kom til magten." 

Erdene konkluderer, at ti
den er inde til at gøre op med 
forestillingen om, at sys~ 
met aldrig har taget skridt 
baglæns. ·Den velprøvede 
markedsmekanisme, der om 
ikke andet er den eneste, for
di intet andet hidtil er blevet 
opfundet, har vist sig at være 
stærkere end vores romanti
ske, chevalreske trofasbhed 
over for ideen," skriver han. 

Grænserne udvides 
Erdenes opgør med en ræk· 

ke centrale ideologiske lær~ 
sætninger, også i dagens 
Mongoliet, er det bedste ek
sempel på, at debattens 
grænser til stadighed bliver 
udvidet. Hans store artikel 
om revolution og evolution 
har vakt betydelig opsigt 
blandt intellektuelle i Ulan 
Bator, der gang på gang hen
vist.e til den som det mest in
teressante, der hidtil var 
skrevet i den mongolske d~ 
bat . 

Artiklen viser, hvor langt 
de kritiske intellektuelle for 
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tiden kan gå. Om de får mu· 
lighed for at gå endnu læng~ 
re, afhænger helt og holdent 
af det, der sker i Sovjetunio
nen. Falder Gorbatjov, er der 
ikke meget, der tyder på, at 
generalsekretær Batmunkh 
kan videreføre sit projekt i 
Mongoliet. 

I den forstand er landets 
fundamentale vilkår stadig 
de samme. Hvad, der sker i 
Mongoliet, afgøi:es af udvik
lingen i Sovjetunionen. Selv 
ikke de mest reformiVTige i 
Ulan Bator drømmer om at 
kalde det, der er sket i landet 
de sidste tre år, for irreversi
belt. Tværtimod kan de få 
mareridt ved at tænke på, 
hvad der vil ske, hvis glas· 
nost- -0g perestrojka-politik
ken lider nederlag i det st-Ore 
naboland. 

En tidligere artikel fra 
Mongoliet blev bragt i In for
mation den 30. dec. 



DANSK 
UDVIKLINGSBISTAND 

TIL MONGOLIET ? 

Den Mon;Jolske Folkerepublik er et 
af de larrle, san folketinget i 1990 
besluttede at urrler5Ø;Je med henblik 
på eventuel dansk udviklingsbistarrl. 
I den anlednin;J blev Erik An:iersen, 
Infonnationscenter om Østeuropa, og 
jeg bedt om at udarbejde en 'situa
tions og perspektivanalyse for Mon
goliet' sansenere på året skal li93e 
til grurrl for folketingets stilling
tagen. 

Baggrurrlen for analysen af Mon;Jo
liet er dels, at man i de senere år 
har ønsket at irrlsnævre kredsen af 
larrle, der modtog dansk udviklin;Jsbi
starrl for derved at koncentrere og 
effektivisere irrlsatsen. Fra tidlige
re at have projekter i 60-70 larrle 
har man i den nye harrllingsplan irrl
snævret antallet til i første fase 10 
larrle, herefter urrlersøges yderligere 
6 larrle (deriblarrlt Mon;Joliet), og 
senere forventes en:mu 6 larrle irrl
draget. Dels er ba<}:3rurrlen den, at 
Mon;Joliet nu må betragtes san hørerrle 
til gruwen af de fattigste larrle. 
Larrlet er efter valget i 1990 karmet 
i alvorlig krise med samnenb:rud af de 
fleste funktioner og forsyninger. Det 
hører naturligvis også med til histo
rien, at Mon;Joliet efter Hans Kon;Je
lige Højhed Kronprinsens sidste besøg 
serrlte en anm:Jdning om dansk bistarrl 
til rwrrm. 

Rapporten gennengår en række områ
der af Mon;Joliets økonani og sam
furrlsfo:rhold, foruden at vurdere per
spektiverne for et dansk samarl:>ejde 
med larrlet. Et væsentligt kriterie 
for dansk udviklingsbistarrl er natur
ligvis det pågældende larx:ls nuværerrle 
udviklingsniveau. Dette er imidlertid 
et af de spr.i.rgerrle punkter i Mon;Jo
liets eyere historie. Mon;Joliets tid
lige regime bnigte en IIØ]et optimis
tisk fremstilling af levestarrlarden 
og af surnheds- og uddannelsessyste
mer san mål for sin egen succes. Op 

gennem 1980erne blev det imidlertid 
klart for omverdenen, at regimets 
egen fremstilling af virkeligheden 
hvilede på løgn, fortielser og f:rygt. 
Eksempel vis hævdede styret i 1986, at 
larrlets per capita BNP var på 2120 US 
dollars, hvilket mange udenlarx:lske 
organisationer iænte var stærkt over
drevet. Senere sænkedes det påståede 
beløb væsentligt, og i 1990 blev det 
klart, at et beløb på 450-500 US dol
lars var mere realistisk. Mon;Joliet 
var dog tidligere en af hovedroodta
geme af sovjetisk bistarrl. Det er 
skønnet, at larrlet i pericx:len 1978-
1985, hvor bistarrlen var størst, mod
tog hvad der svarede til 300-400 US 
dollars per person om året. Støtten 
var nødverx:lig for at holde Mon;Joliets 
økoncmi igan;J, idet hele Mon;Joliets 
in:lustrialisering har været styret og 
finansieret af Sovjet, og en formida
bel afhimgighed derfor blev resulta
tet. !dag sidder Mon;Joliet tilbage 
med IIØ]et store og del vis forældede 
sovjetiske anlCBJ, san man knap kan få 
reservedele til. 

Rapporten genne:ngår desuden den 
:p:>litiske situation i larrlet. Det er 
kerxietegnerrle, at demokratiseringen 
har forløbet med en sådan hast, at 
skriftlige beretninger ikke har kun
net følge med. Det har derfor været 
nødverx:ligt at i.rrldrage samtaler med 
dels forskellige mon;Joler, dels uden
larrlske forskere, der selv har fulgt 
udviklingen, for eksempel "Alan San
ders på University of I..orrlon. Alle 
ser dog ud til at være enige om, at 
demokratiseringen i Mon;Joliet ikke 
kan stoppes, og at overgangen til 
markedsøonani allerede er lan;Jt frern
skræ:ien. Det revolutionære partis 
irrlflydelse vil sarrlsynligvis mind
skes yderligere i fremtiden, ikke 
mirrlst fordi man nu er i færd med at 
udarbejde en ey grurrllov og valglov, 
der eventuelt kan medføre et nyt valg 
til næste år. Mon;Joliet sigter nu mod 
en total åbnin;J mod udlarrlet, især 
mod den asiatiske verden, san man nu 
betragter sig san en del af. Men det 
har nok været en stor skuffelse i 
Mon;Joliet, at udenlarx:lsk kapital og 
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bist:an:i kun har flydt i neget begræl
sede :rra:ngder, og at lan::le san for ek
sempel Japan .initil videre har været 
iæget tilbageholderrle. Tilsagn an 
størst udenlan::lske støtte er kat'lrlet 
fra USA i januar, da præsident Ochir
bats gæstede Washington. 

Mongoliet idag er i nange henseen
der en ny nation. Et fonnidabel t op
sving i traditionel nDngolsk kultur 
foregår, og den nye regering gør sit 
til at O{bygge en ny nationalfølelse. 
Den frihed der er opnået er dog reel: 
der er nu fuld religionsfrihed, pres
sefrihed og organisationsf rihed - kun 
med de begrcmsninger, san .iniividet i 
en hvis forstan::l må påføre sig selv. 
Alle er desuden enige an, at der ikke 
længere f.irrler krænkelser af menne
skerettighederne sted. Den nyvurrlne 
frihed har dog også sine skyggesider. 
Det tidligere socialistiske sam:furxis 
beskyttelse af .inii videt vil natur
ligvis bortfalde, og blan::lt de konse
kvenser man allerede nu ser er en 
voldsomt stigerrle amejsløshed. Des
uden kan man frygte, at surrlheds- og 
uddannelsessituationen for de befolk
~, der presses ud i ar
bejdsløshed, vil trues, ligesan bety
delige regionale forskelle nok vil 
udvikle sig. 

Det irxigår errlvidere i rapporten 
at vurdere nmmarks ll'P.lligheder for at 
yde en kvalificeret og effektiv ud
viklirY;:Jhjælp såfremt dette besluttes. 
Det må vurderes, at en god basis fin
des i dansk e:rhvervsli v og danske 
uddannelse- og forsJmingsinstitutio
ner i fo:rhold til Mongoliets nuværen
de behov. Specielt f.inies naturligvis 
et stort potentiale in:lenfor lan::l
brugssektoren, nen også hvad argår 
v.initeknologi, miljøkontrol, elforsy
ning I kormnunikationssystemer 00 meget 
an::let. Mongoliets arnoodning an dansk 
udviklingsbist:am pegede på 4 anrå
der: etablering af en dansk forsøgs
gård i Khovsgol, udvikling af mælke 
og kødproduktion i lan::lanråderne, og 
i denne samæ.nhæng studier i v.ini
kraft, uddannelse af nDngolske meje
rispecialister og etablering af et 
larrlbrugs-uddannelsescenter for unge. 

Der er dog også klare begrcmsnin-
ger for sama.rbejdet. Et egentligt 
'programsama.rbejde' med Mongoliet 
kræver der et 'længerevarerrle sub
stantiel t sama.rbejde af betydeligt 
cmfang'. For at opnå den kvalitet og 
det cmfang san der lægges op til i 
denne nye startegi kræves sansynlig
vis års irokøring, idet vores reele 
erfaring i Mongoliet og sprogkurrlska
ber i nongolsk er iæget ringe. Des
l.rlen tilfredsstiller det vanskeligt 
Mongoliets behov for umiddelbar assi
stance. En an::len nulighed, der er åb
net i det danske bistan:Issamamejde 
er imidlertid en korterevaren:ie 'i
gangsætnings- og genq:i>yggelsebi
st:am' , for ekselTpel til lan::le der 
har opnået selvstænlighed. 

Konkrete anbefalinger irxigår ikke 
i ~rten. Men den urnerstreger, at 
et vaqtigt ru:gument for hurtig assi -
stance kLmne være, at man ønsker at 
se nmmark san f oregangslan::l i støtte 
til spirerne denokratier eller i 
fastholdelse af denokratiske udvik
linger urner vanskelige fo:rhold. Ak
tiv deltagelse i CJiiJygningen af de 
afgøren:ie denokratiske nøgleinstitu
tioner san for e.ksenpel lovgivning, 
presse og p.tblikationsvirksanhed, 
kormnunikationssystemer, faglig orga
nisation med videre kunne i denne 
henseerxle være midlet. Meget tyder 
på, at Mongoliets nuværen::le behov er 
yderst basale hjælpemidler. 
~rten, der er på 37 sider, kan 

fås gratis hos J:ll'\NI:m såsnart den er 
trykt (fonæntligt i naj 1991). Des
uden har vi urner udart>ejdelsen sam
let alt tilgænJeligt nateriale på en
gelsk, tysk og dansk vedrøren:ie Mon
goliet: bøger, tidskriftartikler, FN
skrifter, ~rter og så videre, 
foruden visse skrifter oversat fra 
nDngolsk. Materialet kan stilles til 
rådighed for interesserede. 

Ole Bnrun, 
antropolog, Fh.D. 

Nordisk Institut for Asienstudier, 
Njalsgade 82, 2300 København S 

Telf: 31 54 88 44 
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MJNGOISK MAOOPSKRIFT 

IIJIJlA - RØD INDIAGI' I IEJ 

Ideen til op:;kriften er taget fra 
bladet, der udgives af selskabet 
''Mongoliets Venner" i Tjekkoslovaki
et. Jeg bar foretaget nogle midre ai

dringer i opskriften. Opskriften ræk
ker for 4 personer. 

RÅVARER: 

Fårekød eller oksekød ca. 600 gr. 
Løg 100 gr. 
Hvidkål 100 gr. 
Hvidløg, salt, peber cq amre 
Jaydderier efter smag. 
Mel ca. 500 gr. 
Vand ca. 300 gr. 
Arxlre grøntsager efter smag cq behov. 
En teskefuld olie til dejen. 

Der laves en dej af mel, varrl cq 
olie. Dejen skal hvile i ca. 15-20 
minutter i stueterrperatur I med lukket 
låg. I mellemtiden fo:rberedes fyldet. 
Kødet cq amre grøntsager skæres i 
ganske små stykker. fyldet blandes 
samnen i et fad cq til sidst tilsæt
tes 2-3 skefulde varrl, kryderier cq 
salt tilsættes efter smag cq behag. 

Den hvilede dej skal nu bearbej
des, således at dej en rulles i pøl -
ser. Pølserrie skæres i ca. 3 cm. Her
efter rulles disse stykker til flade 
run::ie "parrlekager", ca. 10 -11 cm. i 
diameter. "Pan:lekagen" bør ikke være 
for tyk. 

I disse "parrlekager" fyldes nu 
kødfylden cq dejen lukkes. Da det 
nærmest er en kunst at lære at lukke 
dejen på traditionel vis, anbefaler 
jeg at man lukker den efter ens egen 
fantasi cq lyst. I.ukningen bør efter
lade en lille åbning i tqp3n. 

De færdige budza kan nu dampkoges 
i en specielt fremstillet gryde. Den
ne gryde, der kan være fremstillet af 
træ, kan firrles i de kinesiske rutik
ker. Der skal passes på, at budza' -
erne ikke står for tæt, idet dejen 
kan klistre noget, cq saften denæd. 
løbe ud. Forirrlen man koger budzc., 
skal man sørge for, at varrlet koger 
cq denæd. bar den rette terrperatur. 
Kogetiden er ca. 15-20 minutter cq 
låget må først tages af, når retten 
er færdig. Budza serveres med soja 
sovs cq med grøntsags salat. • 

Bulgan Njæm 
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