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Forsiden 

Skønhedskonkurrencer er tegn på 
påvirkning fra den vestlige verden, 
måske mere specifikt en indflydel
se fra USA. Der er sådan set ikke 
noget forkert i at vise smukke 
kvinder, så længe det sker med re
spekt for mennesket. En skønheds
konkurrense går ud på, at man 
samler så mange og så smukke 
kvinder, man kan få fat på. Det 
går så ud på at finde den smukke
ste. Når de nu alle er smukke, må 
man finde på andre metoder til at 
vælge nogle fra, så der kun bliver 
den ene tilbage. Der har i tidens 
løb været brugt mange fantasirige 
metoder. 

Forsidebilledet er fra før den 

rende piger i bikinier. De delta
gende piger blev så bedt om at 
svømme over en flod . For ikke at 
de skulle blive forkølede, varmede 
man dem så bagefter over et bål. 
Det kan være ganske svært at bli
ve hængende på 2 træstænger, 
derfor blev pigerne bundet fast, så 
de ikke faldt ned i ilden. 

I starten blev denne metode 
blot brugt for at de kunne blive 
tørre. Men som det ofte ske ved 
sådanne skønhedskonkurrencer ud
viklede det sig fra år til år, fordi 
dommerne altid var mænd. Efter
hånden udviklede denne tørretek
nik sig til at se, hvilke piger der 
var mest varmblodet, og som kun
ne udholde at blive ophedet uden 
at blive brændt af. I 1813 var man 
for ihærdige og det endte med at 3 
pige blev brændt ihjel. Det fik 
myndighederne til helt at afskaffe 
skønhedskonkurrencerne, i det 
mindste for en tid. Men har nem
lig de seneste år genoptaget disse 
konkurrencer. Der er dog sket væ
sentlige ændringer, så pigernes 
drømme ikke umiddelbart kan gå 
op i røg. © 
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Den naturlige skønhed vinder skønhedskonkurrencen 

Oyuntuya er studine ved 'Mongo
lia State National University'. Hun 
græd ved den årlige "Miss Mon
golia" skønhedskonkurrence, som 
blev afholdt i Ulaanbaatar sidst i 
december 1994. Den 18-årige stu
dent græd ikke fordi hun ikke fik 
sin drøm opfyldt, men fordi hun 
blev kronet til "Miss Mongolia 
1994" og i bare glæde kunne hun 
ikke holde tårerne tilbage, da hun 
blev udråbt til den smukkeste 
kvinde i Mongoliet. 

Skønhedskonkurrencen blev 
sponseret af 'Unilever Internatio
nal' og af 'Dalamal (Mongolia) 
Ltd', som er dens samarbejdspart
ner i Mongoliet. 16 piger i alderen 
fra 18 år til 22 år kæmpede om 
titlen "Miss Mongolia". De var 
udvalgte gennem 9 forskellige for
udgående konkurrencer. Den van
skeligste del af den afsluttende 
konkurrence var de svære spørgs
mål fra dommerne. Deltagerne 
skulle desuden vise deres talent for 
hvor gode de var til dans, sang, 
recitere digte og skuespil. Ifølge 
ceremonilederen var den afgørende 
del af konkurrencen, hvordan pi
gerne klarede at optræde i bikini. 
Den naturlige skønhed er, hvad en 
skønhedskonkurrence drejer sig 
om, mente ceremonilederen. 

De smukke mongolske piger 
har kastet deres øjne på internatio
nale skønhedskonkurrencer, kunne 
hr. Chinbat fortælle. Han er direk
tør for 'Hatan Erdene' sammen
slutningen, som også organiserede 
de 4 tidligere skønhedskonkurren
cer. Ifølge hr. Chinbat kan de 
mongolske piger give hård kon
kurrence i den internationale sam
menhæng. 

Dette års "Miss Mongolia", 
Oyuntuya, som er 17 4 cm høj, 
stammer fra den nord mongolske 
by, Darhan. Det er interessant, for 
"Miss Mongolia 1993" var også 

fra Darhan . Betyder det noget, el
ler er her tale om en tilfældig
hed? @ 

Kilde: Mongol Messenger 52 
(182):4, 30. december 1994 

3 



DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr. 13 - FEBRUAR 1995 

Centralasien Lama vældet • 
I 

Af Alfred Schonebeck. 
Kilde: Geografisk Tidsskrift, 23:225-237 (København 1916) 

Lamaismen - den centralasiatiske Form · af 
Buddhisme - er i sin nuværende Skikkelse af. 
temmelig ny Dato, nemlig fra omkring 1400; mei1 
den har i det forholdsvis korte Spand afTid slaaet 
meget dybe Rødder i Befolkningen og præger ikke 
alene sine Tilhængeres aandelige, me~ ogsaa i uhørt 
Grad hele deres materieile Liv. Man kan sikkert 
uden Overdrivelse sige, at ingen · Religion noget 
Steds i Verden noge1isinde .·bar udviklet sig til at 
blive en saadan Statsinstitution scim netop her. 
Ikke alene samtlige ,Indbyggere i Tibet, men hele 
Mongoliets' og Maritschuriets Befolkning, mere end 

1 Million Kinesere samt Burjater, Kalmykker og 
mange Kirgiser bekend er sig til den; dens Heri·e
dømme strækker sig fra det Stille Ocean til Voloa 

I"> ' 
fra Himalaja til Hajlrnlsøen . 

Klosterabbed 

Red: Med den centralasiatiske form for buddhisme i sin "nu
værende skikkelse" mener Schonebeck "De Gule Hattes Sekt" 
Galugpa, som Dalai Lama er overhoved for. 
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Historie. - Lærens Fortid er i Korthed føl

gende: 
Buddhismen blev i det 2det Aarhundrede af 

vor Tids1:egning indført til Tibet af indiske Munke; 
dog havde den buddhistiske Propaganda til en Be
gyndelse ingen rigtig Fremgang. Landets gamle 
Religion var en Art Fetisjdyrkelse (Sjamanisme), 
som m:in træffer den hos næsten alle · asiatiske 
Oldtidsfolkeslag og .forresten endnu i Nutiden hos 
mange Smaastammer i . Sibirien, . og denne Gude
dyrkelse holdt sig endnu i flere Aarhundreder, 
indtil Buddhismen efterhaanden havde forstaaet at 
lempP. sig efter Tibetanernes Forestillinger om Aander 
og Dæmoner og derigennem at besejre den hidtidige 
Religion. Paa . den · Tid, da de .. saakaldte nestori
anske. Kristne, der skulde spille en kort men . ret 
betydelig · Rolle i Kina, begyndte at . indvandre fra 
Vest, ogsaa til Tibet (i det 5te Aarhundrede), var 
den almindelige Udvikling naaet saa vidt, at Ti~ 
betanerne følte Trang til et Skriftsprog, som blev 
dannet efter Sanskrits Mønster, og ved hvis Hjælp 

Buddhismen i de følgende Aarhundreder vandt mere 
frem end nogensinde. Det første faste Tempel blev 
bygget omkring Aar 700. 

Tibet var dengang langt fra at Yære et lukket 
Land, som det .indtil for saa nylig har væ ret, i det 
mindste hvad Evropæere angaar; tværtimod var 
det Tilflugtssted og S:ede for et Antal forskellige 
Folkeslag, der hver for sig havde medbragt sin 
særlige Religion. Nu kom f. Eks . eri betydelig 
Indvandring af Tilhængere af Zoroasters Lære og 
lidt senere af den nye Religions, Isl ams, Proselyter; 
at derimod kinesisk Indflydelse ikke gjorde sig 
gældende i Landet, . havde sin . Grund i, at Tibet 
var el mægtigt Rige, Tu-fan, drr. ofte og heldigt 
havde paaført Kina Krig, og som Kineserne ·derfor 
respekterede og holdt sig borte fra. Riget Tu-fan 

gik som Følge af indre Uroligheder . til Grunde i 
851. Paa samme Tid. indførtes den teokratiske 
Regeringsform, hvilket · viser, at Buddhismen har 
forstaaet mere og mere at tilkæmpP. sig Terræn. 
Et stort Tilløb udefra fik de tibetanske Buddhister 
noget senere, da i Indien Bra1hinernes blodige For
følgelser tvang en Mængde af Buddhas Tilhængere 
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paa Flugt mod Nord. For øvrigt gjorde sig ogsaa 
senere hen i selve Tibet en stærk .Reaktion gæl~ 

dende mod Buddhismen. Landets gamle Religion 
blev højtidelig genindført, og Buddhisterne maatte 
en Tid søge Tilflugt hos Tibetanernes Stamme
frænder . Ta_nguterne, der lever i .Egnen Nord og 
Nordøst for Tibet. · 

Allerede langt tidligere havde Buddhas Lære 
haft Indgang i Kina og Japan, navnlig hjulpet 
frem ved Opfindelsen af Bogtrykkerkunsten, og 
man ved, at det var kinesiske buddhistiske Præ
ster, der i det Ste Aarhundrede opdagede Fu-sang, 
d. v. s. Østkysten af Nordamerika. Anerkendt 
som kinesisk Ståtsreligion og ligestillet med Kon
futses Lære blev Buddhismen dog først, da Mon
golerne i det 13de Aarhundrede ha vde tilrevet sig 
Magien . Mongolerne se lv var dengang dels Felisj
dyrkere, dels Buddhister, dels endog Kristne; men 
det varede ikke længe, inden l3urldhismen ogsaa 
hos dem fuldstændig fik Overtaget og fortrængte 
de andre Religioner. Deres ældste. fnste Tempel 
b lev ganske vist først bygget i 1586 (for ønigt paa 
de t Sted, Erdeni-Dso, hvor d c!t berøm le l< arakorn m 
skal have ligge t); men delte er i og for s ig mindre 
overraskende, naar man betæ nker, at Buddhismens 
Tilhængere i det nordlige Centralas ie n var og er 
Nomader. I den tidligste Tid havde de deres 
Gudehus indrettet i et Filttelt af samme Slags so m 
dem, hvori de se lv boede, og som de transporterede 
omkring med sig paa deres Vandringer. 

I vor Middelalder var alt saa Asien og i Sær
deleshed Tibet Skueplads for Kampen mellem en 
Række forskelligartede, aandelige Indflydelser, der 
tilsammeu repræsenterede næsten alle den Tidsal
ders kultivei·ede Stammers Lærdomme. 

Af hele delte . Kaos rremgik nu den nye Lære 
Lamaismen. Det var en Ti'betaner ved Navn Tsong
liaba, . der omkring Aar 1400_ gav denne udbredte 
Sekt en særlig Karakter. 

Lærens Bestanddele. - D_et fortælles, at en af 
Tsong-Kabås Lærere var en •langnæset< katolsk 
Præst. At det . virkelig har været en Katolik er 
meget sandsynligt; en Mængde Skikke ligesom og~ 
saa selve Lamaismens Organisation mirider slaaende 
om den katolske Kirkes. Man kunde af saadanne 
Paraleller næ\ine : . Klostervæsel1et, Gejstlighedens 
Lagdeling og Rangfølge, Vandets Indvielse, Salvel" 
sen, Korsangen, prunkende Processioner med hel
lige Flag, Præsternes Brug af Røgelsekar og af 
smaa Haandklokker i de pragtfuldt smykkede 
Templer, »Hosenkransen« o. s. v. Selv Munkenes 
glatragede Hoveder og deres Klosterstatuter minder 
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paafaldende om Skik og Brug i de katolske Lande. 
Den franske Abbe Hue, der i 1840'erne berejste 
Centralasien og Tibet, omtaler i den Bog, han efter 
sin Hjemkomst offentliggjorde, forskellige af Lama
ismens · Lighedspunkter med Katolicismen, nqget, 
der faldt de ledende franske Gejsllige i den Grad 
for Brystet, at0 de til en Begyndelse pure forbød 
Bogens Salg. 

Buddhismen, der selv var fri for mytologiske 
Elementer, absorberede paa sin Vej gennem Indien 
og Tibet sine Proselyters Racekultus og bærer 
mange Mærker af Berøring med \ig Arv fra vest
ligere Religioner. Adskillige af de gamle israelitiske 
Sagn flnder man igen, eksempelvis ogsaa følgende 
Beretning om Skabel sen, ~om den fo i tælles hos 
l3urjaterne. (Det er ikke den officielle lamaitiske · 
Fre111slilling a f Jordens Tilblivelse) : »Engang var 
der in gen Jord, kun Vand, og kun en god Gud, 
som hed Somboll. !·Ian vilde skabe Verden, gik 
derfor ned paa Vandet og befalede den deraf op
dukkende onde Aand, Sjo lm s, at hente sort Jord, 
rød Ler og Sand op fra Bunden . Af de Stykker, 
der blev ham bragt, lod ha·n Jorden opslaa. Der
paa skabte han en MaIHI, Kødet af rød Ler, Knog
lerne af Sten og J31odel af Vand. l'vlen Manden 
levede ikke. Guden lod ham ligge og satte Hun
den til at vogte ham . Men Sjolms kom, narrede 
Hund en bort og bl æs te paa Manden, saa al denne 

Tsongkhapa (1357-1419) 
Tegning fra tbangkba R.XI-52. 
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misted e alle de Haar, hvormed Guden ha\'de be
klædt ham , paa Ho\'edbaaret nær. Da Guden kom 
tilbage og sa a, hYad der var sket, sagde han til 
Hunden: »Du skal til Straf for din Upaapasselig
hed i Evighed gn~n·e Ben og nære dig af det, 
Mennesket levner. «· Derpaa indblæste han Menne
sket Liv; dog fik han, fordi Sjolms havde aandet 
paa lrnm, kun en Levetid af højst 200 Aar. og blev 
behæftet med Sygdom. Af hans venstre Ribben 
skabte Guden Kvinden .« - Ogsaa Erindringen om 
Syndfloden bevares af Burjaterne. 

Lamaismen forener i sig. alle de !l'fystikens 
Allributer, . ligegyldigt hvilket Folkefærd, der oprin
delig udai·bejdede dem , som overhoYedet kan tæn
kes at øve 'Virkning paa den merfoeskelige · Fantasi: 
Saaledes finder man, direkte optaget fra . Sjama~is" 
men, Anvendelsen af frygteligt oprivende og støj
ende Musik; en Mængde Festet'. og mystiske Cere" 
manier, der synes laant fra Ægypterne; atter andre 
Ting, som er ejendommelige for Zoroaster : (f. Eks: 
Besværgelse). AlligeYel er det dog den indiske 
Buddhisme, der først og fremmest er Lamaismens 
bærende Element. 

Centralasiens Religion er alt for sine Tilhæn
gere; den er bl. a. ogsaa deres Geografi, ja deres 
Meteorologi . Verden har efter dens Lære de.t 
underligste Udseende og de mærkeligste Dimen
sioner med en Mængde Fastlande, Øer og Bjærge, 
som ikke vil kunne findes paa noget Kort. Som 
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Facade af klosteret Dechin Goilba i Zyyn-Huree 

bekendt bæres den hele, naturligvis flade, Jord paa 
Brystet af en Skildpadde (sum for Resten egen tl ig 
er Visdomrnens Gud), der ligger paa Ryggen nede 
i Havet, og fra hvis noi·dver~dle Hale der stadig 
flyder en kold Strøm, niedens der fra dens Svælg 
staar en Ildslue ; derfor er der koldt i Norden og 
varmt i Syden. Jorden, U1{de;·verdenen og Himlen 
er beboet af Aander og Guder og fabelagtige Væ
sener. Solen og Maanen er flade Beholdere af 
Glas, Solen fyldt ~1ed Ild og trukken af 7 Heste, 
mens l\1aanen er fuld afVand og trækkes af kun 5. 
Alle Genstande i Naturen er nøje bestemte i Hen
seende til Antal og Størrelse; saaledes er Solen og 
l\'laanen h\'er 50 i\Iil i Dia111eter og bevæger sig 
40,000 Mil oYer Jord ens Flade, og \"Or Jord -
kun et Fastland af Oere - er en Trekant, hvis 
Sider lner er nøja3tig 6000 Mil lange; midt paa 
den ligger Indien og i Indien Rigel Magada, hvor 
Buddha Sakiamuni , Lærens Stifter, lod sig falde 
ned paa Jorden i Skikkelse af en hvid Elefont, 
gik ind i Kejserinde Maklrnmajs Skød og lod sig 
føde ud af hendes højre Armhule. 

Oprindelig \'ar Meirneskene udødelige, men da 
de begyndte al spise af .!orden s Fret11bringelser, 
blev de til Straf belastede n1ed Sygdom, Kulde, 
Sult og Død. Dog le\'ede man i Begyndelsen me
get længe, 80,000 Aar, senere dalede Leveliden ef
terhaanden til d.et nuværende Maksimum 100. 

Det af Lamaismen optagne hedenske Panteons 
Guddomme er for en Del blevet til forskellig~ In~ 

karnationer af Buddha; men .desuden kender Læ-' 
ren en ren Uendelighed af Guder og Aander. Der 
skelnes mellem •rolige« og >,-ilde« Guder, hvilke 
Betegnelser ikke ganske fa lder sammen med Be

greberne »god « og »ond<. HYer enkelt Buddha -
baade de, der allerede har gæstet Jorden, og de, 
der skal komme - nævnes ved . 1000 Navne, og 
til h vert Navn svarer et Gudebillede med sine be• 
sternte Ejendommeligheder. Man maa uvilkaarligt 
beundre .de Kunstnere, hvis Hverv .det er at smy kke 
Teniplerne med Skulpturer og Maleder af alle disse 
forskellige Guddomme, og som maa kende og huske 
hver traditionel Stilling, hvert Ausigtsudtryk, hver 
nok saa ubetydelig Detaille, der kendetegner og 
sætter Skel mellem Gudebillederne. 

Lamaismen er utvivlsomt Buddhisme, 0~1end 
den oprindelige ældste Lære nu er hal\'t eller helt 
ukendelig :i alt; lnad der angaar det ydre . . Men 
Buddhismens fundamentale Doktriner og dens Bud 
genfin<les temm elig uforandred e i Lamalæren. 
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Kan det derfor end ved el flygtigt Bekendt
skab med Lamaismen synes den fremmede, som 
0111 den oprindelige smukke Lære er helt kvalt af 
Formalisme og Afguderi, saa er dette Indtryk maa
ske ikke helt urigtigt, men en nærmere Under
søgelse vil dog vise, at der findes Præs ler saa Yel 
som en og anden Lægmand, der i.kke alene ser 
paa Religionen som en Opfyldelse af ydre Skikke 
og ikke blot er Buddhister af Navn, men al den 
store indiske Vises ædle etiske Lære ikke nødYen-. . 
digvis har tabt i Kraft under Overti-oens Dække. 
Trods alt det paaklislrede og tl'ieJkommende kan 
man ikke frakende seh'e Lamaismen store Skøn
heder . Før l\fongolen 1) betræder Templet, bøjer 
han sig og fremsiger en Bøn, der begynder med 
følgende Ord: >Gid min Bøn maa bevirke, al ikke 
blot jeg selv renses fra egne Synder og .Fejl, men 
at alle levende Væsener med mig engang maa .blive 
oplyste og forklarede.« 

Lamaismen prædiker ved Volgas Bredder og 
ved Bajkalsøen ganske de samme >4 Sandheder•, 
som prædikes paa Ceylon: 

1) Læren om Lidelsen: al Tilværelse bringer 
Lidelse; 2) Lidelsens Aarsag: Jordiske Ønsker, Viljen 
til Livet, som frembringer nye Individer og dermed 
nye Lidelser; 3) Lidelsens Tilintetgørelse: Afhol
denhed og Forsagelse af alle jordiske Øn~ker fører 
til fuldstændig, evig Ro og Lyksalighed; 4) Læren 
om de 8 Veje, der fører til. Lidelsens 0 vervinjelse: 
Tro, ærlig Stræb~n, Sandhed, gode Gerninger,° Seh·
beherskelse, Selvfordybelse, Hjælp mod .Næsten og 
ret Sindelag. 

Der findes ligesom i det gamle Testamente 10 
Bud, · af hvilke . de 5 gælde1' for baade . Læg : og 
Lærd: Du skal.ikke .1) dræbe, 2) stjæle, 3) bedrive 
Hor, 4) · ly\;e, 5) eller drikke Vin: • De 5 øvrige 
gælder i Praksis kun Lamaerne: 6) Du .skal ikke ' 
spise uderifor Maal!iderne, 7) ikke skænde, smykke 
dig og bruge vellugtende Olier, 8) ikke ligge ~ paa 
tykke Tæpper eller .sidde paa høje Sæder; 9) ikke 
danse, synge, høre n~rdslig Musik eller se verd~lige 
Skuespil, 10) ikke eje Guld og . Søh;, 

· Disse Læresætninger og Bud er . det Grundlag, 
hvorpaa saavel den ældre Buddhisme som Lama
ismen bygger. Den . sene.re · har nu eflerhaanden 
paa denne 13asis opført et helt .System, soh1 tildels 
ikke har meget 1i1ed den . tilgrundliggende Tanke 
at gøre, men hvori denne dog gaar :igen som en 
mer eller mindre tydelig Traad . . Og Systemet har 
som Religion betragtet ·den Fordel, at del ·er fuld
stændigt, uden .Huller eller Muligheder for 13orl
fortolk11ing. Ganske vist rummer del. for en ev-
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Tempel ved Jirofloden i det nordlige Mongoli 

ropæisk Betragtning· ikke helt faa eller smna l\fod
sigelser, men Orientalerne har aabenbart med de
res syntetiske Aabd været i Stand til at forsone de 
modstridende Elementer i denne Troslære, der som 
ingen anden synes tilpasset efter stedlige Forho.ld 
og stedlig Tænkemaade. 

Gejstlighedens Organisation og Indflydelse. -
Medens 13uddhismen hverken i Rina eller Japan 
greb . ind i Forholdet mellem Stat og Kirke, men 
ene og alene indføHe nye religiøse Former og om
formede .den beslaaende Morallære, saa er For
holdet et ganske andet i de . Lande, hvor Lamais
men har v.undet .Indpas. Denne Religion var be
stemt til · at spille en i Historien ganske 'enestaaende 
Rolle, ikke. blot .Yed sit Præstevælde, men ogsaa 
ved den uhørte Indflydelse, den kom til at øve 
paa sine Proselyters Samfundsliv. 

Lamaismen har fra gammel Tid ·haft to Sekter, 
den Røde og den Gule (Benævnelserne hidrører fra 
Præstedragtens FarYe), af hvilke den Røde i Be
gyndelsen havde Magten og herskede i .Tibet. Den 
Røde Se~l . udgør nu kun en mindre betydelig 
Frakti.on af Lamaiterne og har eflerhaanden aner
kendt og . endog i udstrakt Grad selv· antaget de 
Gules Indretninger; der er derfor, fraset visse ydre 
Skikke, kun ringe. Forskel paa de to Seklers_ Lære; 
men deres Præster holder sig dog i hver sin Lejr; 
i Urgå f. Eks. har de Røde og de Gule Lamaer 
hver sin særlige, skarpt afgrænsede Bydel med egne 
Templer og andre religiøse Indretninger. EflerTsong
Kabås Død var en Tid lang de Rødes Dignitarer 
ligestillede med de Gules, men disse fik Overl;iget 
i 1643, da l\Iongolerne efter et Iridfald indsatte de 
Gules Ypperstepræst (Dalai-Lama) li! Regent. 

1) Næn·ærende tager særlig Sigte paa Forholdene paa den 

sibirisk-mongolske Grænse, 
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.li · 

'Den hellige port' eller 'Bogdo's indgang' i Zyyn-Huree (Urga) 

Det var en :.if Tsong-Kabas egne Opfiridelser, 
>Hubilgan<-Institutionen, d. v. s. Buddha-Genfødel
serne i Menneskeskikkelse, der lagde Grunden til 
Lamaismens kolossale verdslige i\Iagt. Den •syd
lige< (ceylonske) Buddhisme tror, at de mytologiske 
Buddhaer, der opholder sig i Paradiset, er passive 
Egoister, der ikke hører den lidende Menneskeheds 
Klager; den »nordlige• derimo~ bar opfundet Budd
haer, der har naaet den højeste Fuldkommenhed, 
men ikke ønsker al benytte sig af den Adgang til 
Nirvana, som herved aabner sig for dem. I Stedet 
søger de at hjælpe de for Saligheden kæmpende 
:tvlennesker til Frelse. Disse fuldkomne Skabninger 
kaldes for Bodisalva'er, og det var dem, Tsong
Kaba fandt paa al lade genfødes i l\'Ienneskeskik
kelse. Han befæstede derved den tibetanskeKirkeslat. 

Denne eksisterede allerede før Tsong-Kaba's· 
Tid; ~lunken Odoric og andre tilfældige rejsende 
før •Reformationen< omtaler Fænomenet Dalai
Lama, omend under el andet Navn, og den Røde 
Sekt, der dengang repræsenterede .Buddhis·men i 
Tibet kunde opvise den Mærkelighed, at dens høj
este Embeder var anelige. Det vil sige, at de høje 
gejstlige havde Ret til at leve i Ægteskab, indtil 
der fødtes . dem en Arving til Embedet. Tsong
Kaba indsaa imidlertid, at dette System kunde give 
Anledning til Dannelsen af hele Dynastier, der 
alter kunde komme hans Planer paa tværs, og da 
han desuden i Overensstemmelse . med den ældste 
indiske Buddhisme og med den romerske Kirke, 
ønskede at indføre absolut Coelibat, besluttede han 
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at Jade Kirken regere af de omtalte. Bodisatva'er, 
som han lod genfødes : i Prælaternes . Skikkelser. 
Denne Doktrin gælder ikke .alene, som .det ret al, 
mindeligt antages, alene Dalai-Lama i Lhassa, men 
overho\:edet alle højerestaaend'e Jarnaitiske Præster. 
Saadanne Lamaer. k;;ildes med et . Fællesnavn Hu
bilganer. Hubilganinstilulionen fik enorm Betyd
ning indenfor Lamaismen; den passede til dennes 
Aand og udvikledes derfor i stor Maalestpk i hele 
Centralasien. Ethvert betydeligt Lamakloster . søgte 
paa alle Maader at faa en Hubilgan. i sin Midte, 
c;la . dette skaffede Klostret ikke blot større Menig
b.ed og Ære, men ogsaa s\ørre Indkomster. Om 

. Hubilganernes store Antal kan man danne sig en 
Forestilling, naar man hører, at der alene i Khalkha 
(del ydre i\Iongoli) findes omtrent 150. 

Da nu Bodisalva'ernes Antal ikke slog til overfor 
del store Forbrug, kreeredes der Hubilganer paa 
anden l\Iaade. Naar der blandt Lamailerne frem
slaar en Mand, som paa en eller anden Maade 
indlægger sig ualmindelig Forljeueste af Religionen, 
er ingen i Tvivl om, at man her ikke har nogen 
almindelig dødelig for sig, men Hl Yedkommende 
maa være en Gud, der har inkarneret sig. Offici
ell anerkendes delle ved i\Iandens Optagelse i Hu
bilganklassen, h\'orefler hans Efterfølgere i Em
bedet altsaa · er Reinkarnationer - ikke af den 
fortjente Mand - men af den Guddom, denne pe.r~ 

sonificerede. Det er derfor ikke faa af deres Guder, 
Lama i terne eflerhaa nden har gaaende omkring blandt 
sig. Disse ·· levende Guder • lilbedes paa aldeles 



Sagei1s Natur næppe være andet, naar man husker 
paa. hvorledes de daglig hyldrs og tilbedes. Selv 
Folk af en anden Opdragelse og med mere Kultur 
end Hubilganen vilde vel under saadanne Forhold 
før eller senere tage Skade paa Forstanden. 

Naar en Hubilgan dør, d. v. s. forlader et af 
sine midlertidige, jordiske Futteraler for a t gaa over 
i et andet, gælder det for Lamaerne om a t firide 
ham igen. Dette volder ingen udpræget Vanskelighed. 
Som Regel vil der snart spørges Jærtegn og under
lige Gerninger, der er iagttagne ved dette eller hint 
nyfØdte Barns Leje, og længe varer det ikke, før 

samme Maade som Gudebillederne i Templerne, 
og en Velsignelse fra deres Haand eller Mund, ja 
blot en Berøring ar deres Klæder eller endog kun 
Synet a f deres Personer regnes for at være .ube
tinget saliggørende. . Derfor kan de h øjere Hubil
ga ner, særli g de · to Paver i Tibet (Dalai -Lama og 
Tasji-Lama) og den tredje i Mongo liet) Gegen i Urga), 
g læde sig ved en udstrakt Valfart .af Pilgrimme - : 
og en dermed følgende Strøm af Aflads penge :___ til 
deres Residensbyer. Eksempelvis bar Gegenen, eller 
havde for ikke saa mange Aar siden, et aarligt Be
søg af indtil 60_;_70,000 Pilgrimme fra _ alle Egne i 
l'v!ongoliet og fra Transbajkalien . Umaadelige Af
s tande, daarlige Veje , h aa rd Kulde og b rænde nde 
Varme, Besværligheder af enhver Art trodser den 
troende Lamait med Glæde, naar det gælder en saa
dan Pilgrimsfærd. 

De fleste Hubilganer er fuldt og fast overbeviste 
om deres egen Guddommelighed og kan i Følge 
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." 
Ich Dagina templet ved Gandan klosteret i Ulaanbaatar 

Hubilganen er opdaget. Principielt er der n a tur
ligv is ikke noget i Vejen for, at Hubilganens nye 
Hylster kan være en ældre i\Jand, men . hans Hof
sta t ser sin Fordel ved at faa ham i si n. Magt paa 
et saa tidligt Tidspunkt af hans Liv som muligt. 

Læren om H ubilganerne er n 'u saa rod fæs let, 
a t der uden den vilde være et stort Hul i Lamais

men; der vilde ikke være del Led, der forener 
denne jordiske Jammerdal med Himmelriget Suk
havada, hvorfra de r kun er el Skridt ' Lil Nin·a na . 
Det kan bemærkes, at Buddhismens Nirva na, Læ
rens maaskc største Ide, J eg'e ts endelige fuldkomne 
Uds lettelse og Opgaaen i Alle t, synes at være noget 
uklar hos Lamailerne eller i Tidens Løb at være 
lraad t i Baggrnnden for andre Dogmer. De le ve nde 
Hubilganer spil ler i Lamaismen en Holle nogen
lund e svarende til den, de a fdøde Helgener spiller 
i Katolicismen, hvorfra Id ee n 11Juligvis ogsaa er 
laa nt. Bare a t betragte og kaste sig i Støvet for 
en af de »levende Guder « giYer Lamaiten nyt Haab 
og ny Forvisning om kommende Andel i den uen
delige Salighed hinsides . 

Al Dalai Lama, Re ink arnationen af den po
pulæres te blandt a ll e 13uddh aer, Naadens Gud Ava
lokita, har faae t saa s tor verdslig .Magt, · skyldes 
dog ikke hans Hubilga n\'ærdighed, eftersom de 
andre Storlama er jo ogsaa er Bnddhaer. · '.\1agten 
har ban, som nævnt , faa et a f de kinesiske Kejsere 
og · først af dem fik ha n si n Tilel Dalai-Lama: 
• Den umaadelig h øje.« 
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Ogsaa i Mongoliet fik Lamaismen baade den 
aandelige og den verd slige - Magt. Den mongolske 
Pave i Urgå anses dog for a t staa et Trin la\'ere i 
Rang end den tibetanske Overlama, hvad først
næ\1nte imidlertid selv paa ingen Maade erkender. 
Da Dalai-Lama for en halv Snes Aar siden flyg
tede fra Tibet for Oberst Younghusbands indiske 
Ekspedition, søgte han Tilflugt hos sin mongolske 

Kollega; men denne lod ham pm1 enhver Maade 
mærke, hvor uvelkommen han var. Na':nlig e1-ter 
at Gegenen i 1911 lod sig udraabe til Konge i det 
uafhængige Khalkka (se GER 12) 

og derved ·: gjorde Ende paa del kinesiske Herre
dømme, bar h.ans Stilling været stærk. Han anses 
for at >~ære en Reinkarnation af den tibetanske 
Skriftkloge og Helgen Taranata; den første PaYe i 
Urgå var ·en Søn af - Fyrsten -Tusjetu-Khan, der i 
Slutningen af 1700-Tallet gav Mongoliet ind under 
Mantschudynastiet i Kina, bl. a. >fordi Kineserne 
ligesom Mongolerne haYde deres Klæder knappede 
i højre Side «, hvad folkene Nord paa nok ikke havde. 
Den nuværende Bogdo-Gegen, eller som ban ogsaa 
kaldes Klrntukhlu, er den 8de Genfødelse, om hvem 
det er spanet, ::il h a u skal blive den sidste. Var 
Klerikalismen mægtig ogsaa før den >levende Gud « 
blev Konge, saa e r den nu og i Fremtiden almægtig. 

10 

GER Nr. 13 - FEBRUAR 1995 

Lamaiterne paa rnssisk Territorium, saaledes 
Burjaterne i Transbajkalien, bar derimod ingen 
Hubilganer, da de russiske Myndigheder af gode 
Grunde ikke ønsker at . dele ·den verdslige Magt 
med dem. Hos disse Lamailer gælder kun Tsaren 
for en genfødt buddhistisk Guddom, og. da den 
nuværende Kejser som Tronfølger gæstede Trans
bajkaliei1, vistes der hani samme Ære som en • le
vende Gud •" Burjaterne kom noget tidligere i Be
røring med Lamaismen end. med Kristendommen, 
Aar 1676, da der kom Lamamissionærer vandrende 
fra Urga. Lamalæren gjorde store Fremskridt, og 
nu er alle lransbajka lske Burjater forlængst Lamai
ler. Deres ældste Tempel skriver sig fra 1741 ; de 
har nu 32 Templer og Klostre, og der vilde Yære 
langt flere baacle Gudehuse og Lamaer, dersom 
ikke den russiske Regering havde opstillet ,·isse 
Grænser for begge Dele. 

Ligesom Yppe,rstepræsternes Autoritet er dre\'et 
til d_en højeste tænkelige Spids, saaledes er ogsaa 
Præsternes indhyrdes Rangforordning og deres For
hold _til Lægfolket omhyggeligt regulere t. . Ritualet 
er nøje fastsat og Trcissæt~ingerne udf~rmede . In
gen vigtig Handling i Lamaitens Liv foregaar uden 
Præsternes Bistand; Kirken omklamrer i Ce~tral
asien. sine Troende lige saa fast, som den hos os 
gjorde det i Middelalderen . 
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f(/osiervæsen. - Naar man vil sælle sig ind i 
Lamai_smens Organisation, er det nødvendi gt at 
gøre sig klart , hvad en Lama er. Teoretisk er 
Spørgsmaalet let ·nok at besvare, da Ordet • Lama « 
nærmest svarer til >Munk «. I Virkeligheden er 
Forholdet dog noget anderledes, og en Lama maa 
snares_t defineres som e t i\Ienneske, der kan læse 
og skrive, og som . har til egnet sig .disse Færdig
hed er i et Kloster. Lamaerne~ An tal er uhygge lig 
stort. 'oet e r for enlner lanrnilisk Fader en 1Eres
sag at se mindst en af sine Sønner som Lama; 
desuden er d~t for Sønnen. en S~lighedssag, efter~ 
som se lv den frommeste Lægmand ikke maa læse 
i de hellige Bøger, og derfor trods -a lle gode Ger
ninger højst kan gøre sig Haab om at genfødes 
som Lam·a i den næste Tilværelse, altsaa et h e lt 
Liv forspildt! I Transbajkalien er - grundet paa 
de særlige Omstændigheder - af en buddhistisk 
Bu rj atbefolkning paa ca. 250,000 Mennesker kun 
234 faste Embedslamaer (Lægbrødrene iberegnet er 
der dog iall ca. 10,000), men i Mongoliet og Tibe t 
er mange Steder endog 2/3 af hele den mandlige 
Befolkning l'viedlemrner af den gejstlige Stand I 

. I Mongoliet - senc;les Drengene >i L ære_« hos en 
eller . anden . Tempellama, naar de er 7~-8 Aar 
ga mle. Her l_ever de under streng Disciplin, lærer 
tibetansk A_-13-C og Opremsning af tibetanske Bøn
ner. Senere maa de tage aktiv Del i den tre 
Gange daglig sledfindend~ Gudstjenest~, ·hvor de 
foruden Korsangen eflerhaanden lærer at udføre en 
l\·Iængde mystiske Ceremonier. I Klostret lærer 
E leven den hellige, tibetanske Literatur, hvis to 
Hovedværker er Kandsjur og Dansjur. Den før
ste e'.· en Samling af 1083 særskilte Arbejder og 
blev 1 det 9de Aarh. O\'ersat fra Sanskrit. Den 
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a nden indeholder alle Lamaismens Læresætninger 
og ·er skrevet i· det l~de Aarh.; den er endnu fy!~ 

digere end Kandsjur, idet den er paa 225 Bind. 
Værkerne er dog ikke indbundne paa evropæisk 
Vis, men oppevares som løse Blade med gylden 
Skrift mellem Træplader, der allsaa udgør Bindet. 

_Hvor højt Værkerne · Yærds..eltes, - ser man af -den 
Omstændighed, at Burjalerne maalte betale 7000 
Okser for deres første Eksemplar. - Det tibetanske 
Sprog har i Centralasien samme Plads og Vigtighed 
som Latinen i vor Middelalder; man bar derfor 
ogsaa ret træffende kaldt det »Centralasiens Latin .« 

Har Ele\'erne i Sinde al blive i Klostret -
eller rettere, kan de opnaa delle - er der natur
ligYis ingen Grænse for, hvorlænge de forbliver der; 
men Klostrene kan, hvor store de end ofte er, 
sel vfølge lig kun optage et begrænset Antal af dem, 
og 4/ 5 af Ele\'erne lever der derfor kun til en Aldel' 
af lS--25 Aar. Paa deres forste Trin benævnes 
de Hugurik; som Regel søger Huguriken at naa 
den la\,este Lamagrad Bandi , før han vender til
bage til sin Hjemstavn , hvor ban i det .Hele og 
Store leYer den almindelige Befolknings Liv. Ganske 
vis t er der med Lamaværdigheden forbundet visse 
Forpligtelser, saasom Løftet om al leve i Coelibal; 
men i Praksis er det oftest kun de egentlige Tem
pellamaer, der lever i kønslig Afholdenhed ; og 
selvfølgelig øger Lamalillen vedkommendes An
seelse, ligesom deri jo giYer ham 0gede Clrnn cer i 
Livet hinsides. Desuden er Steppe-Lamaen fritaget 
for a t betale .Skat og har Ret til naar som helst 
at gæste sit tidligere Kloster, hvor han navnli g 
tilli ge med Lægfolket indfinder .sig til de store re
ligiøse Fester, og hvor han for øvrigt kan deHage 
i »Zanit «-Diskussionen. 

Gandan klosteret i Ulaanbaatar. 
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Klosteret Gogchin i Kuplet Bereeven Hiid 

"zanil < var af Tsong~Kabå formodentlig be
stemt til Aandsgymnastik for Lamaerne :og er, 
hvad man kan kalde den højere Jamaitiske Dog
matik . Den drager nd første Øjekast Tanken hen 
paa Sokrates, men ved nreste opdager man, at den 
snarere minder om Erasmus Monianus. Forf. af 
denne Artikel har engang haft Lejlighed til at over· 
være en Zanit-Diskussion . -En - Mængde -Lamaer 
sad i Templet paa lange, lave Forhøjninger med 
Benene -trukne ind under sig og drøftede - - øjen
synligt yderst interesserede og optagne - et eller 
andet Emne. En rejsle sig op Og udtalte sin Me
ning; næppe havde han talt ud, for en anden iv~ 
:rigt faldt ham i Talen, mens andre med- lysende 
Øjne og største Utaalmodighed sad og ventede paa 
at kunne give deres Besyv med i Laget. Intet Øje
blik standsede Diskussionen, tværtimod blev den 
stadig mere højrøstet. En Evropæer maatte med 
eller mod sin Vilje imponeres af saa megen Vel
talenhed og saa inderlig Gaaen-op i et sikkert Yig
tigt Spørgsmaal. Naturligvis virkede det noget af
svalende bagefter at erfare, al Stridens Æble havde 
været: • Hvorfor har Hareri ingen Horn?« - Et 
andet Emne er f. Eks.: >Hvorfor bliver, Fuglene 
ikke niade?« eller: " Da de H Yide skal genfødes 
som Fisk (antagelig fordi de plasker saa meget i 
koldt Vand), og da Fiskene nærer sig udelukkende 
af rent Vand og i,kke dræber noget levende(!), er 
de HYide da ikke syndfri ?« 1) 

Den , der haaber i Zanit al stifte Bekendtskab 
med en Videnskab, som giver s ig af med konkrete 
og levende Sager, bliver skuffet. Zanit bestaar 
udelukkende i skolastiske Øvelser, og den Deltager 
er den lærdesle, der i en Fart kan huske de fleste 
passende Citater af de hellige Bøger. Alligevel kan 
man ikke uden videre frakende Zanit enhver Be
tydning. Ikke alene er den i Stand til at give sin 
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l\land en Yis Grad af aandelig Smidighed og Fær
dighed i logisk Ana lyse; men da de hellige Skrifter 
ofte omtaler Ting og BegiYenheder i forskellig Sam
men hæ ng og paa mere end en enkelt Maade, vil 
den i Diskussionen deltagende Lama jæ\•nlig have 
Lejlighed til at faa en Sag at se fra flere Sider, lige
som han ikke er udelukket fra at gøre sine per
sonlige Anskuelser gældende. Men naturligvis er 
Hutinen .del af$ørende og det, alle Deltagere søger 
at opnaa. Ligesom der ved Klostrene findes Af
delinger for Undervisning i andre Videnskaber, er 
der ogsaa mange Steder oprettet særlige Fakulteter 
for Zanit. Ved et saadant Fakultet kan en Lama 
opnaa Titel af Gebsji, hvilket svarer til vort »Kan
.didat<; men stiler han højere, maa han - rejse til 
de aller berømteste Zanit-Skoler, hvor han dispute
rer for Graderne Daramba og l\Jårarnba. Den 
sidste Grad er overmaade sjælden og vanskelig at 
opnaa, .og_ dens IndehaYer betragtes som en meget 
ophøjet Personlighed. 

For en Fuldstændigbeds Skyld kan nævnes, 
at Klosterorganisationen ogsaa omfatter Nonner, 
de saakaldle Sjabagantser. Disse kan dog først 

ordineres ved en vis høj Alder, og de fleste af 
dem Cl' gamle Enker, der giver Afkald paa ane 
jordiske Ting, afrager deres Haar og lever et fromt 
Liv. De kan ikke glæde sig ved nogen større Høj
agtelse blandt deres Landsmænd, dels fordi Kvin
dens Stilling i Samfundet o,·erhoYedel er en meget 
underordnet, dels ogsaa fordi Nonnerne ikke be
sidder de mandlige Lamaers boglige Lærdom. 

Klostret spiller en overordentlig stor Rolle i 
Mongolens Liv. I dem er jo ogsaa koncentreret 
Centralasiens hele Intelligens og Dannelse. Til 
Tibet og andre hellige Steder udgaar herfra de 
s tadige Pilgrimslog, der holder Forbindelsen og 
Fællesskabet ved lige med and re Folkeslag; her 

1
) Lamaitcrnc spiser aldrig hverken Fugl eller Fisk: man 

moa derfor ha\'e dem undskyldt for deres ringe Kendskab til 
Fiskenes Levemaade. 
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holdes den buddhistiske Filosofi i Ære, her samles 
alle Nyheder og Efterretninger, her studerer de tal
rige Lamastudenter · Teologi, Logik, Retorik, Etik, 
l\Iedicin og Astrologi, dyrker rituel Malerkunst og 
Musik etc. i\fan kan derfor kalde Klostrene Cen
tralasiens Universiteter. Utvivlsomt er de mange 
forskellige Afdelinger i de hellige Literatursamlinger 
i Stand tit at udYide . Lamaens Horisont, naar 
han blot gider læse dem, og den ærgerrige gejstlige 
kommer derigenn em til at staa ulige højere end 
ikke blot Steppemongolen, men ogsaa Fyrsten, 
som styrer Koshungen. Det er da naturligt, at 
mange Lamaer faar Anvendelse som Raadgivere 
hos de mongolske Fyrster og derved end nu en 
Grad øger Gejstlighede!ls Indflydelse paa Folkets 
Li,·. 

Centralasiens Klostre indskrænker sig ikke til 
at omfatte en enkelt eller nogle faa Bygninger. 
Ganske jævnlig t udgør de hele Byer, i Nomade
Icindene de eneste fastboende Samfund, der over
hovedet finde s ; men ikke Uyer i almindelig For
stand , kun unwadelige l'vinnkekolonier, der lever 
af Pilgrimmes Gaver, og i hvilke Villdskibeligheden 
højs t er repræsenteret af lidt Handel, der drives 
af et F aa tal Kinesere eller - i Nordmongoliet -
Russere. I Urga f. Eks. bor der 20-30,000 La
maer og næsten ingen Lægfolk. Templerne er i 
en modereret kinesisk St il med tydelig Paavirkning 
af indisk Arkitektur, ja endogsaa, underligt nok, 
a f ægy ptisk , for saa vidt som man mange Steder 
træffer den ej end omme! ige paral leltrapezformede 
Vindues- og Døraahning. Munkene selv bor enten 
i Træh use eller i de runde Filttelte, der træffes hos 
næsten alle asiatiske Nomadefolk. Paa Steder, 
hvor intet Tømmer vokser eller kan skaffes, er 
Telte de eneste Boliger, medens Templerne da op
føres af Sten. Lamaernes Dragt er fodside Kitler 
i rød, gul eller brunrød Farve. 

Maidar Dacon templet i Ougiin-gol klosteret 

Lægfolket. - Hvad nu angaar Lægfolkets Kend
skab til sin Religion og dets Deltagelse i det kirke
lige Liv, saa er begge Dele stærkt begrænsede. 
Den verdslige Mongol besøger hovedsageligt kun 
Templerne ved de slore aarlige Fester, og før han 
kan betræde de hellige Rum, maa han udføre for
skellige Ceremonier, af hvilke en bestaar i, at han 
maa vandre eller krybe rundt om .Templet fra Øst 
til Vest (Templers og Hytters Indgang er altid mod 
Syd). Denne Vandring .o m Templet er forøHigt 
et af Stridsspørgsmaalene mellem de Røde og de 
Gule, idet de første foreskriY er, at Lægfolket skal 
gaa rundt fra Vest til Øst. Visse af Templernes 
Afdelinger tør en Kara-Khun 1) slet ikke betræde, 
saalecles de øvre Etager, dersom Templet har mere 
end en. Han er i alle Ting afhængig af Lamaerne, 
hvis Hjælp han maa paakalde, og hvis Raad han 
maa indhente ved saa at sige ]1\;ert eneste Skridt, 
han foretager sig. Ved Barnefødsel, ved Bryllup 
og BegraYelse, ved Uddrivelse af Aander, for Pa a 
visning af tabte eller stjaalne Genstande, i Syg
domstilfælde, ved vigtige Beslutninger og ved de 
• kritiske Periode'r«, der hvert 9de og 12te Aar ind
træder i enhver Lamaits Liv, foruden ved utallige 
andre Lejligheder maa Tempellamaen, Astrologen 
og Lægelamaen raaclspørges . 

For sit timelige og evige Vels Skyld slæber 
Mongolen derfor sine sidste Krumn1er til Klostret, 
og dette lever og blomstrer paa de mange sam
menbragte Smuler. Klostrene har som sagt vældig 
Betydning for Mongolen ; under Besøg i dem føres 
en hel Række nye Indtryk ind i hans enformige 
og besværlige Liv. Der ser han prægtige Bygninger, 
festlige; overdaadigt inscenerede Gudstjenester, 
smukke Processioner, Masser af Pilgrimme og be
dende. Han ser lærde Lamaer, hvis Visdom im
ponerer ham, og meget andet, som han ikke møder 
i det graa Hverdagsliv µaa Steppen eller hjemme 

' ) >Sort • . Hentyder til, at Lægfolkct ligesom Kineseren 
bærer sit sorte Haar langt , flettet i en Pisk. 
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Cogchin templet i Ongiin-gol klosteret 

i sin Filt-Jurta. Fra l\fongolens tidligste Barndom 
staar Besøgene i Klostrene for ham som . noget lyst 
og festligt, og Klostret er altid i hans Forestilling 
et Sled omgivet af Højhed og Hellighed . 

En Kara-Khun har i Reglen kun det nød
tørftigste Begreb om sin Religio11s dybere Indhold. 
Han maa jo ikke læse i Skrifterne og indskrænker 
sig derfor oftest til at stole paa Lamaernes bedre 
Kundskaber og for øvrigt dreje sin Bedemølle, d. 
v. s. holde de i denne indeholdte skrevne Bønner 
i stadig Bevægelse, samt saa ofte son1 muligt frem
sige Bønnen .eller Besværgelsen: » 0 m - m a - ni - p ad
m e- hum•. Disse Ord er La maismens K vin !essens. 
Man kan se de · 6 Stavelser anbragt overalt paa 
Templernes Vægge, paa Klippei· og paa Træer, paa 
Papir, der bringes Guderne som Røgoffer, og paa 
Papir, der ustandseligt sn urrer rundt i en Bede
mølle. De _er det første, Barnet lærer at frem
sta mme, og det sidste, der kommer over den dø
endes Læber; de synges af Lamaiten i Tempel ·og 
Telt, de fremsiges af Karavaneføreren,· naar han 
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paa sin Kamel rider gennem Gabi; de mumles, 
naar der er Fare paa Færde og anvendes kort 
sagt ved alle mulige og umulige Lejligheder. Der 
findes forskellige Versioner af Formularens Betyd
ning; efter Koeppen skal de gaadefulde Stavelser 
ikke betyde andet end: »0, Juvel .i Lotusblomsten, 
Amen !c - Meninge n er dunkel, men netop denne 
Omstændighed har sat Lan1aerne i Stand til at· 
lægge alt ind i Ordene. Ogsaa de enkelte Stavelser 
anvendes hver for sig. Saaledes er »Pad « Forban
delsen over de onde Aander, • Hum< Velkomsten 
til de gode. 

Foruden i Templerne tilbeder La nrniterne og
saa deres Guder ved saakaldte Obon 'e r. Til 
disse har enhver Lægmand Adgang. De findes 
baade paa flad l\fark og paa høje Bjærgtinder, kan 
simpelthen bestaa af et Træ, men er oftest Sten
dysse r eller kegleformigt opstablede Træstammer. 
Her bringer Mongolerne Guderne deres Offer i Form. 
af afla nge , tynde Stykker Silketøj (Khadåk), The, 
Knogler af Offerdyr, Mønter o. s. v. 

[artiklen fortsætter i næste nummer af GER] 
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Bemærkninger om det mongolske skriftsprog 

Hvorfor har mongolerne valgt en 
skrift som skrives lodret oppe fra 
og ned efter? 

Mongolerne har altid levet som 
nomader. De er hyrder, der i nær 
kontakt med naturen lever af deres 
dyr og flytter dem fra græsgang til 
græsgang. Desuden lever de af 
jagt. Mongoliet er et land med blå 
himmel. "Den Blå Himmel" er 
hellig for mongolerne. Dødelig då
rede mongolske soldater ville som 
det sidste stønne "Oh, Den Blå 
Himmel". Mongolerne holder den 
blå farve i ære. De fødes med et 
blåt mærke (mongolplet). De giver 
et blåt tørklæde (hadak), som den 
mest respektfulde gave til deres 
gæster eller ved andre vigtige ce
remonier. 

Det mongolske spriftsprog, 
som skrives lodret oppe fra og ned 
efter og fra venstre til højre, sym
bolisere mongolernes ønske om at 
forbinde himmel og jord, lovpriser 
det jordiske liv og det udødelige 
sted og tid. Dette er et fantastisk 
flot symbol. Det mongolske skrift 

sprog minder os om kærlighed for 
og beskyttelse af naturen, som har 
skabt mennesket. Mennesket stam
mer fra en forbindelse mellem Fa
der Himmel og Moder Jord. 

Ifølge en gammel mongolsk 
opfattelse består mennesket af 3 
forskellige elementer, som er 'det 
øverste element' (intelektet), 'det 
mellemste element' (sindet), og 
'det nederste element' (kroppen) . 
Disse 3 elementer er tæt forbundet 
med hinanden. Det øverste kon
trollere de to andre. Det mongol
ske skriftsprog er et udtryk for 
menneskekærlighed. Formålet med 
at blive født som menneske bliver 
kun til en helhed, hvis personen til 
stadighed uddanner sig og får stør
re indsigt. Et menneske med rene 
tanker og klar hjerne kan over
komme en masse i livet og kan le
ve et lykkeligt og fredfyldt liv . 
Den lodrette mongoilske skrift 
symbolisere stærke bånd mellem 
de øverste, de mellemste og de ne
derste niveauer. Jo stærkere disse 

bånd bliver, jo skarpere er hjernen 
og jo mere stolt vil mennesket følr 
sig. 

Mongoler optræder på den 
mest ærlige og mest oprigtige 
måde. Og de forbinder denne 
oprigtigehed til deres hjerte. Det 
mongolske skriftsprog er et sym
bol på, at de skrevne ord kommer 
lige fra hjertet. Man kan i virke
ligheden kalde det mongolske 
skriftsprog for en tilståelse fra 
hvad hjerte og sjæl rummer. 

Kort sagt er det mongolske 
spriftsprog, som skrives oppe fra 
og ned efter fra venstre til højre, 
en vedkendelse af sin respekt for 
naturen, som er alt fra himmel til 
jord, og at de ord som skrives i 
den mongolske skrift er udtryk for 
personens tanker indeholdt i sjæl 
og krop. Mongolernes måde at hil
se på hinanden på er et andet ud
tryk for <lemme oprigtigehed. Når 
mongoler hilser hinanden traditio
nelt, lægger de deres højre hånd 
over deres hjerte, bukker deres 
hoved og bevæger det langsomt 
fra venstre til højre. 

På denne måde kan man se, 
hvordan mongolernes syn på ver
den , filosofi, religion, traditioner, 
skikke og menneskelighed afspej
les i deres skrift. @ 

Ts. Erdenebileg 

Kilde: The Mongol Messenger 
48(178):4, december 1994 
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Kender du mongolske genstande? 
en spørgeleg 
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På sine rejser til Mongolernes 
Land i 1936-1939 indsamlede 
Henning Haslund-Christensen om
kring 2.500 mongolske genstande, 
som nu befinder sig i Etnografisk 
Samling på Nationalmuseet. I dette 
opslag vises tegninger af nogle af 
dem. De rigtige svar på spørgsmå
lene får læseren i næste nummer 
af Ger. 

Spørgsmål (1 ): 
Disse 2 træ genstande (R.VII-113 
. . R. VII-114) stammer fra kloste
ret Gegen Sume i Khorchin mon
golernes område i det østlige Indre 
Mongoli. Hvad bruger man dem 
til? 

Spørgsmål (2) : 
Redskabet nederst på denne side er 
af træ. Hvad bruger man sådan en 
til? 

Spørgsmål (3): 
På næste side ses 6 mongolske 
genstande (R.XII-163 .. R.XII-
168) af træ og reb stammer fra 
Chakhar i Indre Mongoli. De har 
alle noget til fælles, hvad? Hvad 
bruges de til? 

I 

I 

I 

I 

I ====================:::::!.I 
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l{AP. VIII. EN BEDRE VERDEN 
Paa Ulvejagt 111ed Dangserung ... . 

B.T. 9. marts 1942 

Da Haslund-Chris tensen og hans 
Kammerater vendte hjem til Zobel
sletten eller deres mere end drama
tiske Tur til Hertug Larssons Ho ved
kvarte r, medbragte de en Ladnl·:rg· 
indsmuglet Stryknin, der kunde laa 
s tor Værdi for dem i Vinte rens Jagt 
paa Pelsdyr. De g ravede Strykninen 
ned i Gaardens l.'lødding, hvor den 
fik Lov til at ligge urørt, til Ulvenes 
Pelse ved Juletid blev al lin Kvalitet. 
Haslund-Christensen havde imidler
tid ikke Ro paa sig, og værre ble v 
det, efter at han havde truffe t Dang
serung. Han var omkring de 50, men . 
han havde en Skikkelse som en ung 
Atlet. Han fortalte Sagn og Oplevel
ser, der fik Eventyrblodet til al rulle 
raske re i den unge Danskers Aarer. 
Sammen drog de ud til nye Eventyr. 

I GAGAARDENS fØrste Høst var 
forlængst blevet bjærget, og den 

havde været god og rigel ig. Baade 
vore Heste- , Kvæg- og Faareflokke 
var ved IndkØb og Tillæg blevet be
tydelig forøget i Sommerens L}~b, og 

Antallet af Svin og Høns var steget 

til det dobbelte. 
N u gik vi i Gang med Forberedel

serne til Vinterens Pelsværkskampagne. 
Ved Indgangen til den pa.Jisadeomgivne 
Gaardsplads byggede vi en Bod, hvis 
Disk og Hylder bugnede af Te, Tobak, 
Krudt, Bly, Bomulds- og Silkeruller i 
dejlige, rene Farver, foruden alt · det 
meget andet, som kan vække en No
mades Begær. Væggene var prydede 
med kolorerede Reklamebilleder for et 
amerikansk T obaksfirma, og en russisk 
Samovar stod hyggeligt dampende til 
fri Afbenyttelse for enhver, der øn
skede sig en Kop hed Te. 

T il Chef for Boden havde vi faaet fat 
i en kinesisk Pelsekspert, som havde 
opholdt sig mange Aar i Sibirien, hvor 
han havde antaget Nav net Alexander 
Ivanowitsch. Da vi ikke fandt, at dette 
russiske Navn passede til hans gule 
F jæs og skæve Øjne, og da hans kine
siske Navn var os for indviklet, døb te 
vi ham Ping - og Ping hed han, saa 
læng-e han var Medlem af vort Sam
fund. 

DET var en dejli.g Tanke, at vi nu 
stod ·saa vel rustede mod den fore

staaende Vinter, og at vi havde dejlige 
Huse med varmende Kaminer og store 
Forraad af al den Mad, som vi havde 
savnet saa frygteligt den foregaaende 
Vinter, hvor vi havde maattet le\·c ud e
luk'kende paa KØd og Mælk. 

Men ligesom jeg skulde til at nyde 
alJe d isse Goder,. var det, at jeg blev 
gode Venner med Dangserung, og han 
pustede til det Hav id U ro, som f!pd i 
min unge Krop. Nnar Dangserung for
talte, udviskedes alle Ens vesterlandske 
Begreber om Værdien af nogtern 
Fornuft, Maadehold og Begrænsning. 
Dangserung var selv Del af den sto re, 
uberegnelige Vildmark, og Eventyrets 
vilde Aand flod i hans Aarer. Bekvem
melighed, Mæthed, Forsigtighed betød 
intet for ham, saa længe han bare 
k unde være Deltager i Livets store 
Hændelser. 

I sin grønneste Ungdom havde han 
været Munk i et af Ves tmongoliets 
fjerne Klostre, m en hans ubændige 
Kærlighed til J agt og Kvinder havde 
hurtigt drevet ham ud af Munkecel
lens CØlibatliv og ind i den Tilværelse, 
han nu forte . 

Hans l~raftige Fysik, fJotte Udseende 
og næsten dyriske Kontakt med Natu
r en gjorde det let for ham at leve det 
L iv, han elskede. Han behøvede ikke 
noget Telt eller Teltfrue, thi i alle de 
Lejre, han besøgte, stod Kvinderne vil
ligt til T jeneste baacle med Mad og 
Varme. Og havnede han i en menne
sketom Vildmal'k, klarede han sig uden 
nogen af Delene og uden at beklage 

Af HENNING HASLUND-CHRISTENSEN 
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Savnet. Dangserung var frygtet af 
mange, thi han var indviet i Tantra
kultens Mystik. Han k unde forudsige 
Menneskeskæbner og forstaa Dyrenes 
Sprog. 

* * * 
OM A.ftenen, naar l gagaard en sciv, 

sad jeg ofte ved Arnen og lyttede 
til Dangserungs fa scinerende Tal e. En 
Aften, da vi diskuterede den forestaa
ende Pelsværkskampagne, begyndte 
han a t fortælle mi g om et Sted , der hed 
K:iækt, en fjern Dnl mellem Bjergene 
mod Nord, hvortil Jægere fra tre for
skellige Bjergstammer bragte de mest 
vidunderlige Pelsværker for at bytte 
dem med Mel, som sibiriske BØnrler 
bragte ned fra Baikalomrandet. De 
skønneste Zobel-, GraaværJi- og Her
melinskind blev bragt til disse Marke
der i Kiækt, og de vilde gaa vor Næse 
forbi , da de alle blev bragt til Irkutsk 
af 1iforstaaende, s ibiriske Musjiker. 

Dangserung fortalte hele Natten om 
Bjergene ved Kiækt, deres fantastiske 
Dyreverden og om .det vidunderlige 
Liv, man der kunde opleve. P ludselig, 
mens h an fortalte Historien om en 
Bjør nekamp, han havde oplevet, fæn
gede Eventyrets Gnist. Og mens jeg 
spurgte, og han besvarede, blev vi 
begge besat af dets Jokk ende Magt. Da 
det omsider blev Morgen, stod det klart 
for os begge, at vi skulde følges til 
Kiækt. 

* * * 
I Begyndelsen af November brød vi 

op. Vi m edbragte Sølv, Varer og 
en Del af Igagaarden s første Melpro
duktion, som vi transporterede paa 
store Slæder. Selv red vi paa kraftige 
Bjel'lgponyer. 

Det var et vidunderligt Landskab, vi 
gennemfo'r, m en Vej en var besværlig. 
Den smalle Sti, vi fulgte, bugtede sig 
som en Aal gennem Terrænet. Snart 
ful gte den Dalgangens Bund for plud
selig at vige udenom en Forhindring, 
der trængte den og os op paa de høje
s te Bjergkamme. Overalt· laa der Sne, 
og slanke Bi rke, nøgne Lærketræer, 
ranke Graner og mørke Cedertræer 
stod h vidpudrede og snetunge som 
straalende Sagafigurer i det stille Sol
lys. 

Vi kunde køre i Dage uden at se 
Mennesker, men overalt myldrede det 
med Dyrespor, og vi havde rig L ej lig
hed til at stud ere Vildmarkens Liv. 
Dangserung gjorde hyppige Afstikkere 
for a t følge et nysat Spor, og som Re
gel kom han tilbage med Bytte. 

T il T ider passerede vi Steder, hvor 
et af Nature ns Dramaer kort for inden 
var blevet udspille!. Dangserung stand 
sede med et Ryk, hvor en snigende Ulv 
havde haft sin Færd, og vi sporede den 
til det Sted , h vor den havde kastet sig 
over en uerfaren Unghjort. J eg opda
gede kun en spæd Opsats, Skind- og 
Skeletres ter sam t en Mængde blodrøde 
Spor og P letter i den hvide Sne, men 
mens Da ngserung g:iv si n h viskende 
Forklaring, saa jeg hele den makabre 

DØdc'lkamp blive op
rullet for mine 
Øjne. 

Da han h avde 
sluttet sin Fortæl
ling, stod han en 
Stund og vejrede 
som en Ja gthund, 
der søger Fært. Og 
saa h viskede han: 
"Hjorteæderen Jig
ger ikke la ngt her
fra . Den er saa for
ædt, at den sover nu 
- den maa ligge in
denfor de Træer 
derhenne'" Og gan
ske r igt ig t, faa Mi
nutter senere var 
Hj'<lrten blevet hæv
net, og vi kunde gaa 
tilbage til Slæderne 
med den vintersk øn
ne Bælg. 

* * * 
0 1\-TSIDER naaede 

vi frem til det 
syvende Pas, der 
danrrrnr den sydlige 
Indgang til Kiækt
dalen, og dernede 
laa vort Maal som 
en solhvid Aakande 
i sin Indramning af 

himmelstn:ebende 
Bjerge. Langs Fod

.b jergenes Rand 
skimtedes Boplad-
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ser, der i det vældige L andskab saa ud 
som sma a, sorte Punkter. Og Dalens 
hvide F lade inddeltes i symmetrisk e Fi
gurer af de mange Slædespor, der for
bandt de forskellige Lejre. · Den følgen
de Dag ejede vi allerede vor egen Bo
plads, som vi tiltuskede os for en Sæk 
Mel, og i de følgende Maaneder var vi 
selv Medlemmer af dette lille, isolerede 
S amfund. 

* * * DE følgende Dage tilbragte vi med 
at stifte Venskaber, og det var 

ikke svært blandt disse venlige Natur
b ørn. Men en Dag havnede jeg i en 
Hytte, hvor man k un bØd mig det 
strengt obligate Gæstevenskab, og hvor 
det var tydeligt, at jeg ej var velset. 
Jeg forsøgte efter bedste Evne at op
naa en venlig Kontakt, men alt var for 
gæves. Alle holdt sig paa Afsta nd , in 
gen viste Spor Nysgerrighed , og Hus
herrens Mine var streng og afv isende . 

Jeg saa mig omkring i det lille pry
delige Blokhus for at finde et godt 
Samtaleemne og opdagede til min For
bavselse, at der pa a Væggen hang tre 
hypermoderne Rifler. Jeg bad om T il
ladelse til at bese dem, og indledede en 
li lle S ludder, mens jeg sammenlignede 
dem med min egen Mannlicher. Det var 
tydeligt, at jeg nu havde fundet et 
Emne, som interesserede· Husets Herre, 
og han begyndte langsomt at tø op. 

P ludselig stud'Sede jeg ved at hpr2 
h am indflette nogle tyske Ord og Ven 
dinger i sin Samtale, · og han smilede 
ironisk ved at se min Fo!'bavselse. Uden 
a t sige et Ord gik han hen til en Kiste, 
hvorfra han fremtog et stort F otografi, 
som han rakte mig. Billedet forestillede 
en flot Mand iført russisk Oberstuni 
form. Efter at h ave studeret Billedet 
nøje, vendte jeg mig spørgende mod 
Husherren - og maatte saa atter se 

Ulven er Mongolernes Dødsljende. Her er en Eksp edition, der ha~ nedlag~ et 
Prag teksemplar og som bringer de t hjem til Le jren paa den hurhge og sikre 

Ponys Ryg. 
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paa Billedet. Den g.allonerede Oberst 
med det ordensbehængte Bryst paa Fo 
tografiet og den skindklædte Indfødte, 
som sad paa Hug ved Ilden, var jo 
samme Person. 

- Engang, sagde han efter en Stunds 
Grublen, da jeg var meget ung, h:gede 
jeg efter den Civilisation og Kultur, 
som du repræsenterer. Det var mil 
Livs store Fejltagelse. 

JEG sporede en Historie og ventede 
1 Spænding paa, at han skulde for 

tælle den, men han sank atter hen i 
verdensfjerne Grublerier. Til Tider be
tragtede han mig barskt og bittert , men 
jeg lod mig ikke afskrække og blev ro
ligt siddende i Forvisning om, at hvis 
jeg skænkede ham min Fortrolighed, 
vilde han bel ørme den med sin egen. 

Da Rf:)gfanget omsider blev lukket, 
begyndte vi at veksle Ord, og det viste 
sig, at vi havde mange Tanker og Me
ninger fælles. Vi vedblev at samtale 
til langt ind i Natten, og da jeg næste 
Morgen reel hjem t.il min egen Boplads, 
ejede jeg baade hans Venskab og tra
giske Livshistorie. 

Han tilhprte en rig Buriatslægt og 
ha vde tllbragt en rig og uforglemmelig 
Barndom paa de Steder, hvortil hans 
Stammes Nomadetilværelse havde ført 
hans Tel tpæle. Med Mellemrum havde 
han besøgt en russisk Skole i Irkutsk 
og da Krigen mod Japan brød ud, hav~ 
de Lysten til at iklæde sig en flot Uni
form og faa en god Rif'fel i Haanden 
drevet ham ind i de ~'rivilliges Rækker. 
Han havde udmærket sig i mangen en 
Strid og var efter Krigen blevet sendt 
til en Befalingsmandsskole, h vorfra 
han senere var blevet Officer ved de 
orenburgske Kosakker. 

UNDER Verdenskrigen deltocr hans 
Regiment i Kampene i Øst~uropa, 

og h an havde mange Historier at for 
tælle om nogle D age ; Warszawa. 
Lemberg og andre europæiS1ke Byer. 
Men saa kom de K ampe, hvor Kosak
kernes Vo vemod kom tilkort mod 
Flammekastere og gifti<>e Gasser o" 
h an var havnet bag ei1 Fancreleirs 'picr~ 
traadsspærringer i Tyskland . Det v;r 
lange og drØje Aar, da han sad i sit 
Fængsel og drømte sig tilba <>e til sin 
Ungdoms frie Liv , men omsider kom 
F reden med Krigsfangernes LØsgi vel se 
og Tilbagevenden til Rusland som de 
fandt i Revolutionens Flam{ner. Det 
tog to Aar for den lilJ.e Skare Sabaikal 
sk ij Kosakker at kæmpe sig frem til 
deres Ungdoms Jagtmarke r ved den 
blaa BaikalsØ, og da de endelig naae
de det Land, for hvis Frihed de troede, 
de havde kæmpet og lidt 0" som de 
havde drømt om og længt~s i~od i det 
tyske Fangenskab, fandt de, at den nye 
og blodrøde Fri-hed , som de slet ikke 
forstod sig paa, ogsaa var n aaet hertil , 
og at den havde fo rdrevet og Ødelagt 
den Frihed. som de kendte til og el
skede. 

Saa havde den gamle Kriger- og Bu
riatjæger atter rykket sine Teltpæle 
op for· ,a t drage ind i Mongoliet, hvor 
han var strejfet hvileløs om, indtil han 
fandt denne verdensfjerne D al. H er vil 
de han leve sit L iv til Ende th i her 
havde han genfundet den Frihed og de 
L ivsvilk_aar, som han havde lært var 
en Betingelse for et ægte Liv og en 
sand Lykke. 

* * * I Midten af D ecember drog alle 
Kiækts Jægere ud paa deres Ja<>t

stier, hvorfra vi fØrst ventede dem til 
bage med deres Fangst i Slu tningen 
af Februar, og vi benyttede os af Ven
tetiden til selv at gaa paa Jagt med 
Bøsse og Stryknin. Den buriatiske 
Oberst, som nu havde givet Afkald paa 
Rang og Titel, og som havde genopta
get sit Fødenavn. Bato, gik i Kompag
niskab ~ed Dangserung og mig, og jeg 
kunde ikke have haft bedre Lære
mestre end disse to erfarne Vildmarks
jægere. 

Vj. havde tilstrækkelig Gift med os 
til at dræbe alle Bjergenes Ulve og 
Ræve, men det var en stor og indvik
let Kunst at faa de snedige Rovdyr til 
at æde den ud lagte Stryknin . Fra Sko
venes Fyrretræer maatte vi først ind 
samle en Mængde Harpiks, som vi lod 
Kvrnder og Børn fra Nabobopladserne 
gaa og tygge paa i fl ere Dage. N<Jar saa 
Harpiksen var blevet godt gennemar
bejdet. formede vi den over runde 
Stenkugler til Skaller paa Størrelse 
med en Hasselnød, hvorefter vi gen·
nemskar Harpiksen for at kunne· er
statte Stenkuglen med den nodven
dige Stryknin. 

I Sammen fp jningen mellem de to 
Harpiksskaller fastsatte vi den ene Ende 
af et langt I-Iestehalehaar. Fra nu af 
maatte Harpi·kskuglerne med deres 
Strykninindhold ikke komme i direkte 
Be1·øring med Mennesker eller noget, 
der kunde bibrine:f' df'm Menneskelugt. 

De frie Ender af Hestehalehaarene 
blev derefter fastbundet til en l.ang 
Kæp, hvorefter Kuglerne blev dyppet 
i en Gryde med smeltet Smør paa sam
me Maade, som naar ma:-i støber Lys. 
Naar Smørlaget omkring Kuglerne var 
blevet til strækkelig tykt, blev de rullet 
i en Pande med ristet Mel, for at dettes 
gennemtrængende Duft skulde f jerne 
den sidste Rest af Menneskelugt samt 
hidlokke Ul vene . Derefter blev Kæp
pen med H arpikskugle·rne hængt op i 
et af Skovens Træer, hvorfra vi pluk
kede dem efterhaanden, som vi skulde 
bruge dem. 
. Naar vi udlagde Kuglerne, var vi al

tid ti l Hest, og vi bar dem i Hestehale
Irnarene, saaledes at de hverken kom 
i Berøring me d os eller vort s 'adeltØ.i . 
Naar vi saa kom til et god t Udlæg
ningssted, slyngede vi H arp ikskuglen 
s~a langt- fra os som muligt, hvorefter 
v1 red nogle Gange rundt om S tedet 

.....,..," -=/ .:2 ..-.::;(. 01.rld .... c rt"t::::::t\.Ch.)(l'o...( ul-..~~".':....:.::._,- .;~·~· 

os. Paa denne Maade kunde vi virkelig 
overliste de forsigtige Ulve og snu 
Ræve, og vi bjærgede os en rig H Øst 
af kostbare Pelse. 

Ulvene er Mongolernes Arvefjen der, 
og de hades og frygtes. Som vore For
fædre i en svunden T id troede paa Til
stedevære\sen af Varulve, tror Mon
golerne, at der f indes Skabninger, d e.r 
kan lade sig forv<Jndle fra et indsmig
rende Menneske til en blodtørstig U lv. 
Et Par Uger senere oplevede jeg selv 
et Eventyr, der nær havde fr istet m ig 
til at tro paa Rigtigheden af denne 
deres Pa<Jstand. 

Eftertryk - ogsaa i Uddrag - f orbudt. 

-------------
LÆS I MORGEN: 

Et Menneske i Ulveham 

Illustratione rne på denne s ide e r kopi a f mongo lske frimærker 
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Oplevelser fra en udsendt medarbejder 

Foråret 1994 

Dette må være verdens største 
græsplæne! Man kan køre hundre
devis af kilometer og der er stadig 
græs så langt øjet rækker på bak
ker og i dale - kun afbrudt af nog
le store 'bed' på 50-300 ha ind i
mellem med hvede og foderafgrø
der. Dette er Mongoliets 'bølgen
de grønne hav', som er et fascine
rende og storslået syn med de hvi
de ger (filtteltene) spredt ud over 
landskabet som paddehatte. Plæ
nen vedligeholdes af 25 millioner 
dyr, der ligesom menneskene fry
der sig over, at der er blevet forår 
med lange lyse og ofte varme da
ge. Vejret er dog stadig omskrif
tende, og nætterne er kølige. Først 
efter den 20. juni begynder man at 
klippe får. Geder og får græsser 
sammen, mens kvæg og heste 
græsser hver for sig. Hyrderne 
følger med til hest. Det er først, 
når det er forår , at man fornem
mer, hvor mange dyr her er i 
Mongoliet. Og i Ulaanbaatar er 
børnene også blevet mere synlige, 
nu hvor de leger ude til sent om 
aftenen. Foråret og sommeren er 
kort, men intens, så livet leves 
stærkt i disse måneder, hvor man 
helt glemmer den kolde vinter. 
Mange buboere længes efter at 
komme ud på stepperne og samle 
kræfter til den næste lange vinter 
ved at drikke masser af mælk fra 
både køer og heste. 

Landskabet præges selvfølgelig 
meget af alle husdyrerne og af de
res mange dyrebørn, men lærke
sang, gøgens kukken, svævende 
rovfugle, traner i vandløbene, små 
vævre præriehunde, følfod, iris og 
mælkebøtter hører også med til 
billedet. Det er desværre temme
ligt tørt endnu, så græsset er ikke 
så saftigt grønt. Der er ikke så 

voldsomt mange blomster, men vi 
håber meget, at vi snart får en god 
og tiltrængt regn. Det er balsam 
for sjæl og legemne at lægge sig 
ned i det bløde græs, indsnuse de 
krydrende dufte, nyde solen og 
den blå himmel og lytte til fugle
sangen. Så glemmer jeg alt om de 
mange uløste problemer i forbin
delse med vores "husmandsbrugs
udstyknings-projekt" (opdeling af 
5 store statsgårde til mindre og 
private kvægbrug) og får egergi til 
at tage fat igen. 

Den 14-dages studietur til Dan
mark i april 1994 for i alt 7 mon
golske deltagere fra henholdsvis 
Landbrugsministeriet, den "mon
golske landboforenbing og en en
kelt gård var afgjort en succes og 
har fremmet forståelsen på en 
række områder. Trods de mange 
vanskeligheder var det anstrengel
serne værd, og pengene givet godt 
ud. Ikke mindst her, hvor der er 
så mange lag i kommunikations
vanskelighederne, og hvor det er 
umuligt at få alt oversat, "er det 
bedre at se 'en gang end at høre 
100 gange", som et mongolsk ord
sprog siger. 

Der skal ikke laves dansk land
brug i Mongoliet, men der skal 
skabes nye relationer og ny rolle
fordeling mellem Landbrugsmini
steriet og producenterne. Mongo
lernes besøg i Danmark skulle 
blandt andet ~jene som indspiration 
hertil. Planøkonomien er slut. I 
det nye system skal det overlades 
til den enkelte at afgøre, hvor stor 
eller lille husdyrhold han/hun vil 
have, og hvordan bedriften i det 
hele taget skal drives. Det skal ik
ke som tidligere fastlægges af 
Landbrugministeriet. Derfor be
søgte vi forskellige typer landbrug 
med både 12, 40 og 130 køer, så 
det kunne illustreres, hvorfor disse 
landmænd havde valgt netop denne 

bedriftsstørelse. Vi var næsten 
"hele vejen rundt" i dansk land
brug gennem et intenst og omfat
tende program. 

Det blev jo forår, mens vi var 
i Danmark. Da jeg efter 4 ugers 
forløb kom tilbage til Mongoliet, 
var foråret så småt begyndt. I maj 
1994 har vi haft forskellige kon
sulenter herude til at formulere de 
endelige projektforslag, så der har 
også været pres på, siden jeg kom 
tilbage fra Danmark og dermed 
heller ikke mange frisøndage. Men 
i dag, den 12juni 1994, holder jeg 
f . . I n. 

I forbindelse med udstykningen 
af de 5 statsgårde, er der en masse 
økonomiske, juridiske og praktiske 
problemer, der skal løses. Jeg har 
derfor haft brug for at genopfriske 
mit kendskab til konkurs, tvangs
auktioner og så videre. Min prak
tiske landbrugsbaggrund er dog 
også nyttig, idet Danida har betalt 
for såning af foderafgrøder til vin
teren (gårdene er så forgældede, at 
de ikke kan få kredit!). Det er min 
opgave at tilse, at det rent faktisk 
sker. Mit øjemål rækker ikke til at 
vudere om en mark er 50, 100 el
ler 200 ha stor, menjeg kan kende 
forskel på havre-, byg- og hvede
kerner, hvilket trods alt fremmer 
troværdigheden! Hele processen 
med forhandlinger med bankerne 
om gældssanering og gældeftergi
velse har også været en god illu
stration af vanskelighederne i 
overgangen fra 'et politisk og øko
nomisk system til et andet. Land
brugsministeriet har været vant til 
at give ordrer, ikke til aty for
handle og finde kompromisser, 
som de nye tider kræver. Alt sam
men er det nødvendige, tidskræ
vende og lærerige led i ornstil-
1 ingsprocessen. 
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Efterår og vinter 1994 

'Verdens største græsplæne' skif
tede farve fra grønt til gult, brunt 
og hvidt på mindre en 5 uger. Vi 
havde årets første snestorm den 
14. oktober 1994. Landskabet er 
facinerende på alle årstider, men 
når det er sol og sommer, findes 
der ikke noget bedre sted at være 
end på de mongolske stepper. Blå 
himmel , vidunderlig ren og frisk 
luft, uendelig plads, krydrede duf
te af græsser og blomster, noma
dernes gæstfrihed, en ro og har
moni hos mennesker og dyr, som 
ikke kan beskrives. Måske alle 
sanse-indstykkene er så stærke og 
alt føles så intenst, fordi somme
ren er ultra-kort? På de ca. 100 
frostfrie dage skal der sås, høstes 
og samles forråd til resten af året. 
Både mennesker og dyr skal samle 
kræfter til at klare en lang , barsk 

vinter ude på stepperne. Alt dette 
som kontrast til livet i Ulaanbaa
tar, hvor de nyrige fører sig frem 
i store biler, samtidig med at fat
tigdonunen stikker sit grimme an
sigt frem. 

Meget af mit arbejde denne 
sommer har heldigvis foregået ude 
på stepperne, så jeg føler, at jeg 
er godt rustet til vinteren. Jeg har 
drukket meget hoppemælk (smager 
frisk og lidt som kærnemælk), og 
ligesom mongolerne er jeg sikker 
på, den indeholder mange gode 
stoffer, som styrker immunforsva
ret. 

Der er foregået mange urolige 
ting i verden i 1994. Jeg prøver at 
følge med, men min egen verden 
og det meste af min tid og energi 
har længe koncentreret sig om vo
res "udstyknings-prqjekt" , som be
står i opdeling af 5 forhenværende 
statsgårde til mindre og private 

Elsebeths arbejdsplads 

kvægbrug med hver 10-15 køer. 
Det langsigtede mål er at give et 
eksempel på en alternativ og billi
gere mælkeproduktion end den , 
der foregik på statsgårdene, og at 
få erfaring med private brug. Den 
3. august 1994 blev regeringsafta
len om projektet underskrevet, og 
meget arbejde var selvfølgelig gået 
forud. Det var en stor dag, fordi 
vi trængte alle til, at rapporter og 
forberedelse blev afløst af konkret 
handling. 

Dagen efter underskrivelsen 
startede vi informations-kampagne, 
indsamlede ansøgningsskemaer og 
så videre. En måned senere havde 
vi blandt de tidligere ansatte på 
statsgårdene valgt 73 landmands
par, som opfyldte de udvælgelses
kriterier, der var opstillet. Det var 
en vanskelig og krævende proces, 
da vi jo havde langt flere ansøge
re, end vi kunne imødekomme. Vi 
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gjorde det så godt, vi kunne inden
for de rammer, der var udstukket. 
Jeg håber og tror, jeg var med til 
at give processen et så menneske
ligt forløb, som omstændighederne 
tillod , men det var ikke nogen 
nem opgave. Så mange menne
skers fremtid og skæbne afhang af 
vores valg. Det ansvar føltes 
tungt. Derfor var det en lettelse, 
da udvælgelsen var overstået, og 
vi kunne koncentrere os om arbej
det med de valgte landmandspar. 
Endelig var vi nået dertil, hvor det 
egentlige udviklings-arbejde fore
går sammen med de mennesker, 
der er målgruppe for Danidas bi
stand. 

Hvert landmandspar har fået et 
tilskud på ca. 15.000 kroner til at 
bygge vinterhuse til dyrene for. 
For at få pengene ud så hurtigt 
som muligt, måtte vi selv tage 
dem med i bilen og sætte dem ind 
i de lokale banker på landmænde
nes nyoprettede konti. 

Vinteren var nær. Vi kunne ik
ke vente på bankoverførsler, som 
kunne tage måneder. På en tur 
havde vi ca. 450.000 kroner med. 
De fyldte meget i lokale penge 
(tugreg), hvor den største seddel 
svarer til 15 kroner, men de fleste 
svarede kun til 1,50 krone! 

Vi var glade og lettede, da alle 
pengene var afleveret. De nye 
landmænd havde fået deres bank
bøger. Og vi havde fået deres un
derskrifter på aftaler om projekt
støtte. Men glæden var kort. 

Bankerne "glemte" at fortælle 
os, at de lokale afdelinger kun må 
have kontanter den sidste dag i 
måneden . Banken fjernede derfor 
de fleste af pengene igen for 
blandt andet at tilbagebetale lån til 
Nationalbanken! Jeg indrømmer, 
at min humoristiske sans blev sat 
på en hård prøve, og at det var en 
noget bestemt Elsebeth, som havde 
møde med banken for at gentage, 
hvordan det var aftalt at danske 

skatteborgeres penge skulle anven
des! Men det hjalp. Pengene blev 
'fremtryllet' igen efter rimelig tid. 

Denne historie gives som ek
sempel på, at intet er ' bare lige' 
og på, hvad man oplever i et land , 
hvor økonomien er svag, og hvor 
bankvæsenet ikke er gearet til at 
yde service og agere i en mere 
åben økonomi. Alt dette er imid
lertid vigtige (men tidskvævende!) 
erfaringer, så selv om vores pro
jekt ser begrænset ud, gøres der 
mange erfaringer, som udvikler 
Landbrugsministeriet, og som også 
er nyttige for andre projekter. 

Vi er alle en slags pionerer -
både landmændene, myndigheder
ne, Danida og mig selv - for der 
er ingen erfaringer med at etablere 
mindre, private kvægbrug eller 
med at opløse store gårde. Derfor 
møder vi hele tiden nye og uvente
de problemer, men vi får da en 
del af dem løst, ligesom vi lærer 
meget af vores f~jltagelser. 

Til gengæld er det fantastisk at 
opleve pionerånden hos (de fleste 
af) de nye landmænd , som har 
gjort et stort arbejde for at få vin
terhusene klare i tide. Jeg sætter 
stor pris på samarbejdet med dem. 
Deres entusiasme er mange be
sværligheder værd. Det har hel
digvis endnu engang vist sig , at 
ens eget engagement , ærlighed, in
teresse og respekt for andre men
nesker ikke kender til sprogvan
skeligheder. 

Derudover er der holdnings
mæssigt sket noget, siden mine 
kollegaer i Lanfdsbrugsministeriet 
var på studietur i Danmark i april 
1994. Vi har et meget tilfredsstil
lende samarbejde om projektet. 
Jeg føler derfor, at jeg de sidste 
måneder er blevet belønnet for det 
lange, seje træk, som det har væ
ret at nå dertil, hvor vi nu er. 
Samtidig har det praktiske arbejde 
med projekt-gennemførelsen frem
met den gensidige respekt og 
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forståelse samt i høj grad reduce
ret den ensomhed, jeg føltre i job
bet indtil maj. Jeg ser derfor frem
tiden fortrøstningsfuld i møde og 
har forlænget min kontrakt med et 
år, vel vidende at der fortsat vil 
være både mange problemer og 
skuffelser, men hvor er der ikke 
det? 

Det fremgår vist tydeligt, at de 
nye landmænd og projektet står 
mit hjerte nær, og at jeg er meget 
glad for at arbejde med dem! Jeg 
har to gode støtter i Ole Oddgaard 
på den danske ambassade i Bei
jing, og i Eyvind Kristensen, kon
sulenten, som forbredte projektet i 
maj , og som var her igen i sep
tember. Uden deres indsats var vi 
ikke nået så langt, som vi er. 

Konununikationsvanskelighe
deme er blevet reduceret, både 
fordi det i juni lykkedes mig at 
finde en god og permanent tolk, 
dels fordi mine to mongolske pro
jekt-kollegaer bliver bedre til en
gelsk. Til gengæld er mit mon
golsk håbløst! 

I maj 1994 fik jeg en projekt
bil , en russisk jeep, og en god 
chauffør. På 6 måneder har vi kørt 
ca. 20.000 kilometer. Da vi mak
simum kører 50 km/timen i gen
nemsnit , bliver det til 400 timer i 
bil. Derfor er det vigtigt, at vi alle 
føler os godt tilpas i hinandens sel
skab, så jeg er meget glad for mit 
lille, trofaste team. © 

Elsebeth Andersen 
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:zJen sp.ændetule 
Eksp~til 

'Som cm11ta1~b er dien urnge Ar
'kæolO'g V e·1r 111 e r J a c o iO s, en, 
Sø·n . a~ Ban1kdireiktør J acolbsen, 
Her.nihg, rnyM~g vendt hjem fra: dlerr 
Tremamfs'elkspediHon til dle·t irrndlre 
Mongoliet, .i1 ihviJ!k,en ,han ·dieH()lg. I 
diiss,e Dage ,er 1Veme~r Jacohsen1 
niaiaet t~llbæge tiil ·S·it IHjem 1pa:ai 
Øs:tre 1Ki.rkevej, hVIOr vi i Gaar 
fa111d1t \ham1 ~ra'VJ.t 01ptaget a~ .a.;11 

ordne s·in1e .Samlinger. 
!Dem 11.mge G l·o!betrotteli for.talte 't 

det fø1fgende 1Pa'r Tinrer s1pændernde 
01g in•teressant 01m sii111 dristige Tur, 
o•g vi sikøf: 'i et !Par Art.i·k'ler gengiiV-e 
lndilmld·e,t ,a.f d'enne Sam.Pa1le. 

Ekspeditionens Forhistorie. 
ILedter a1f Ekstpe1diti1onen l\la1r 

Løij.tna.n•t IH a si l· u Il• d1 C ·h r i
s .t e n s en, lhvi;s. E11fa1ri111ger som 
O,pda1ge·lise·s:rejsende s:kriver sig f.ra: 
Eiksped'iition'e'r sammen me1d. Læge• 
·K.relbs Dig diern ibe rømte sv e nslk e 
Opd'a•gels1esre!jsende Sven He•din. 
Hasf;und Oh11its1tens•en1 havde s.eJV 
foret.aget en' :orienf!erende iBkspedi
Hon fri. Manohu1riet, fra- hvil1ken 
!han• !kom ih~em 1me'd• 1pra:gtfu1Jrle 
'SamHnge•r og ·en IPlani it il..ommenl I 
til ·en stor, diaJnislk Elksjped:iti1cm. Men 
Mitdleme rvar lbegræ,n;sede, Finan
siering noolv·e'Ildig, saa1fremt Bks'-
1pedtH.i:onen skuillcfe. ,fuklifø'reis.. Det 
'Visite si1g, ait 1han fan:d1t Op1miun~ 
f.ri111g ov.eira•l:t, Carls1bie'!1g ydede sin. 
Stø·tt·e, Staten traadrte lhjælpe111de. 
til!·, og mange 1pril\l:a!'e Mennes'ker 
vis<te deres .Jrn~e1res1s·e ved Ti'l:S'kud•. 
. Pa•a. d1ette Ti1dspu·n!kt kom Hals

J.u11id0hr.iistensert' i IFarbin:deJs.e· med 
sine .to Rejsefæll'er, ~Sprogforsker·en 
Dr. plhirfi. K aer r.e G :r.ø nlb æ kog; 
.Arikæol:Oigern 'Verner JalCOibsen. -
Deres Formaia•J, v.air ait •gøre viden
skaoorngie 'Sbudieir it diet irnd!rie· Mo1t1-
gol1ie·t .i' 16gnoe, der erncfinlll' va-r ,uiu:d.
fom'kede og arf tillfældige GI1l,mde• 
sprun1ge-t IOIV'er alf t id1li.gere 5kS\pe
<l·iiti'Oner. D.a:nma;rlk !havde 11<.un. s~.a.r
se'mime SamHnger fra Mangi()'Het, 

Arkæologen Verner Jacobsen, 
fotograferet i Mongoliet. 

mens .Sivens!ker.n·e :ha·vde Vt!r~rens· 
sitø1rntie g.ell!nem Hedl!llS! fod~ats. 
Nu efte-r den, .d:a:nislke IEJksped1't·iton 
:hævd'e1r IDa1J111111aJ11k> sig som en ·f,(:ot 
Numier to. 

Standset ud for den spans~e 
:Kyst. 

tEn Da•g i1 Ma~ sidste· Aær star
tede main•. Østasiia1Jis1k 'Kolflllpagn.i. 
yde.de 1Re1j•s1en• •gratis •StOl11' sin: Tri
lbut1 .ti · ! ~ ct:e tre ;rnfortærdlede· Videnr 
s1kalb.smæ111d1, der ipaa Trods aJf 
Uroligthedeme i1 Østen begav s1ig 
ud' p<:iia· de111 :fainefiu'l<le Færd. iHas
lun:d Ohrisitenisen ihaivde med s'i,g ell 
'ln1Jnodlu1ktions1S1kl'ivel1seo fr.a <le!\ ja
IJJ·alnis•kie IMin,i:s.f'e'I' i1 'Stookiholm. De 
Omr.aade'r, der sik!ultcle udlf.O!rskeis,, 
stbdl neimli1g ill'IHle·r jaipansk Hene-
dømme, iagi Mintis·tere:n lhaivde ;flOr
si'.kret, ·at 'Egnene forlænigst var 
:paic+fiieenede. :Oette v1a:r ogsaa• riig
frg~. hvadi a•rngi·k 1Kr.i1gen meltlem 
Ja1P'an• -og JKjna., men• a-n.dre farer 
s.kiu1!d1e vise sig at væ re lige· saa 
a,fvo rlige. 

ID eru fø-rs,te• V arnslk e 1 i1gh ed m eiltd t·e 
sig, ,d•a S!kitbct 1befandt si•g udi for 
den 'Slpanslke 'Kyst. En a·f tf.rancos 
Tm1w'l1er•eJ stamfsiecfe det dan.ske 
IFantøij, som e'fter at !have give~ 
Oplys•ninger O'rn iRej sens Art, ,fik 
Locv at for.bsæHe. Sejl.aidsen forløb 
niu :uforstyrJ"et, og eHer to :Ma:an.e
der a.n1kr.edies d~r op vec.Ji :Dairen i 
Mainoh;uriet, d:er er tHavn·esta.d til 
Port Ar.tJhll'r, en smuk :By, som 1Rus
serne ,ha:r 1UdlaribeJjdet IByp•an dior" 

/Rejsens næste 1StaUoo vair Pei~ 
)ping 1(P.eking), Oig ;hterfra .tO!g Bks
pelC!Hiio111ernS1 IDeJ.taiger:e med Jern
lbane direikt·e mod Nord tH Kai-garn, 
1hvor den s:fior,e iMnr skæres, og 
v1iidere tiJ. Sllliyiu.an~Paiotow. Uro
Hglh·ederne var ingen Steder stør
re, end a,t det varr multigt at op
lholdie sig i, Byerne, Her :mod iNordl 
na1a·e'de man en:def:i•g til dien BJerg
kæde, der Sikiller IKirua fm diet mon
g.olske i0m1raa!de. 15gne·n er k·fil,f.i
vere-t a~ ikineshl1k·e 'Ny:by.ggere, og 
d·a der romylig a1a1vde vær,et ma.nge· 
·Røvere, so1111 endrnu ihtrneredc i1 
Nærheden, forbød iMyndigthed!erne· 
Elksjpediiti:onen ait ·draig-e v.idier1e, 
indrHl1 F othol1dene •blev medde•l1~ 
mere ro.H:ge. 

Tre Maaneder i Mongoliets 
Hovedstad. 

iMialnl vair naale't hen til JulH, Dig de 
tre Danske'r.e imaa•tbe rfin'de 1Si·g- d a1 

. forbl1ive i Suiy,u:an .j tre \M;qJat;ieder. 
Suiyu1a,n. ·er falkbitslk M:ongoliets Ho
v.ed!sfa:d, idie:t den miorngol!s'ke Re
g·e1n1t resiid:erer. lher, 1hans' Navn err 
Telh Wanrg. Tiden fors1pildlte:s .dog 
paia1 ingen Maadle. Der va1r god 
Lejf,i1gthed' ti1JI ait gør-e v isse Grene1 
af Eksiped!Hitonen'S Aribejid'e. 'K.a.arre> 
Grønlbætk diynk,edie 'Sproget og oip-· 
t01g tfll'e'OO 1P!adle'r, tb!. a. Mus:ik
D1pfiaige'1ser, iveld1 :h v i1!1ke :ham b~el'v" 
~1dlmærket støttid a'f Telh Wa'l'11g, 
d!e11 er 1udiprrægeit musi•karsk Den 
monigpils:ke Mius,ik er meget .frem
mediarifet., lha1r 1hve·rlæn iforhindre lisie 
mect Jatpa.n1Sk e:J ler !k in esiiis1k '.Mus i1k, 
men IUd'~ændi·nge væn'ller sig ail1i
•gevel lfortba1visende 1hurt,iigt ti1l art 
nj"cic den. 

Interview med Arkæologen Vemer Jacobsen, Herning. 
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En1de1lig 1blev .T<iilladefaen gilV'et 
W at rejse op ~ La1nidet. ILige in'Clie11 
A:fr.ej•sen mødlt1e Elks:pediJi<0ne'l1\ 
Her.t1ug- iLar.sen1 a:f Morngol.i,et, en 
·Ma•nd:, siom 1Danslkerne· 1i k 1umaa•d·e
lig megen Gl'æde af at firætife 
sammen• m1e·d, :01g 1hvi.s Hisforie i•klke 
e:r 1h e'lit al1!111i1ndle:Jiig. 

En Missionær med Handelstalent. 
IHe•rliu•g La1rse111 er S:v•em;1iær og 

1hecU ·O:pri:nd'eli.g niOlget helt a1n<le:t. 
I en 1un1g Al'dier 1b l•ev !ha•n ud's•endl 
s·Olm IMissioniær af "American Biible 
S·ociety", 01g 1ha·ns1 :feilt iblev 'Mo.n.-' 
gohi1efi. Pa:a denne /Missionsmark 
havde det aHid være t S!kik ait ud
d e1:1e /Hi bl: er grat i.s ti I cl e· i.nd'fød t·e. 
Al.J:ig·eiveli va·r" Aifsætningen k·un 
1ri1rge. Svensikeren• grundedle orver 
dett·e 01g beslutt·ed'e for.s•øgsvis at 
sæl'ge ;Bi lbk~me j. Stedet .for a·t fo!"'
ære dem 1b:ort. Sailget o·vierste•g 
seliv ;hanis dris.tigs1te Forventniniger. 
Nu da' iBi1bJe•rne· ikoste1de Penge, 
ibl ev de ;p1!1udose1!1i;g i·n teressan te for 
Mon1golennie-. 

10.enne ipliudselige Opda1gel•se· aif 
sit .fortræfif.ehge Ha111delst.a1lent ud'
nyttede Sve:nsikeren ipaa and1re 
iM aad!er. Han •filk .fliere V a re-r a1t 
lhandle medl og t1·en·te sig i Lølbe.t 
af fa.a1 Aar e.n lfi0rnme. Han .traia:d:i'e 
i 1Fonbind'e•l1soe< 1!11ie'di de fornemme• 
ve·rds111i1ge og lbuddihis1tis1ke 1Mongo
le'J1 .o·~ 01pn1<1aiede alf .en saalkalld t 
ileN·enide i3111ddlha vedi !Navn Urga, 
a1t bMtvie ud111æv:n1t til Hertug a.f 
Ma111go1miet; En: 11e'Vende 'Budd!ha er 

· en 1hØ'j Ra1ngs1Pers10n 'hos· iMcmgo
len1e. 

1Undeir die niuvære•nde lfbrlhal:d1 er 
1cJ.e:b v a·nis'k e lli.g ~ a.t drive· raitfo.ne I 
!Hamde+ i1 Mcm:go:l'ie·t, og Hertug 
1Larsie111 ai.aivdie netoip •l01gt iO!)J, d•a 
ihan fra~ de fire Dia.nislker.e. Hain 
overlod d:etm s·i1111. \Jioved'res·idell's, et 
gammielit mon1golsik T.em1pel., Tja.ran 
IKiuirrie', med1 ·en1 mærk1elii1g Historie. 
He11ti1ll rej1s•te IE!ks1pedi;tionien1, og he•r 
ops1logi de .j1 Oktciber \Maiamed deres 
Hiotv·e·dilwamte r. 

Kilde: Herning Avis, 11 . august 1939 
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Annonce 

Rundrejse i Mongoliet 

Folg i Kronprins Frederik. Has
lund Chris tensen og D jenghis 
Khans fods por gennem Mon
goliet. 

\longoliet er fy rre gange 
srorre end Danmark, indbyg
gertallet er omtrenr det halve. 
Srø rstedelen af landet ligger 
mere end en kilometer over ha
ver med bjerge, skove og søer i 
no rd og den uendelige Gobi
orken i s\·d. Naruren er srærkt 
varierer. \ ' idtsrrakte græsstep
per. bølgende grønne bakker 
og røde sandsrensklipper. 

Om so mmeren forvandles 
sreppen og srore dele af ørke
nen [il er overvældende blom
srerflor. hvo r nomadernes heste. 
kamele r. \·akokser. få r og geder 
græsser. Sreppen er også rig på 
vilde dvr so m der årvågne mur
meldvr. [raner og ørne. I ø rke
nen moder vi vilde flokke af 
gazeller og khulaner - der asia
riske vildæsel. 

Mo ngoliet er er af de mest 
spændende områder fo r fu nd 
af di nosaurer. I Gobiørkenens 
betagende røde sandstensklip
per d ukker der ofre dinosaur
æg og -knogler frem. efterhån
den som kli ppen forvirre r. Ved 
solnedgang opstår en sremning, 
hvor man nærmesr forvenrer at 
se en fo rtidsøgle dukke frem 
bag næste hjørne. 

Hestevæddeløb og 
den kinesiske mur 
Turen begynder med årets sror
sre nationale begivenhed. Naa
dam. en sporrsfes tival i hoved
sraden Ulbn Baaror med hesre
væddelob. brvdning og bue
~ kydning. 

Vi besøger nomaderne, de r fle re 
gange om årer pakker deres 
"ger", er filrrelr. sammen og 
drager [il er nyr sred med græs 
[il dvrene. Vi smager på specia
li[eter som mongolsk osr og 
gæret hoppemælk. 

Mo ngolier har værer næsten 
lukker land indril demokratise
ringen i 1990. Vi skal stifte be
kendskab med lanciers religion. 
den [ibetanske buddhisme. 
som under det kommunisriske 
srvre blev srærkr undertrvkr. Vi 
vi.I møde lama"er, der fo r.tæller 

om genoplivningen af den 
knægrede religion. og poliri
kere so m fo rtæller om den 
svære vej til demokratiet. 

Transporten fo regår i jeeps. 
Mangesreder er der ingen vej, 
men kun sandede hjulspor. 
i ærrerne i vi ldmarken tilbrin
ges i srationære ger-relte af 
komfortabel standard eller i 
medbragte telte. På rejsen frem 
og tilbage til Mongoliet gø r vi 
srop i Peking og besøger Den 
srore Mur og Ming-gravene. 

Afre jse: 8. juli 1995 
Hjemkomst: 27. juli 1995 
20 dage/ 18 nætter 
Pris: ca. 23.000,- kr 
Rejseledere: Erik Winrher 
Jakobsen og Birgith Slorh 
Ring efter detaljeret 
beskrivelse af denne tur. 
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Besøg hos de russiske kalmykker 

Allerede før Kaarsberg nåede frem til Kalmykkerne, 
havde andre været på besøg. Således fortæller en tysker, 
Theophil Friedrich Ehrmann, i en bog udgivet fra Wei
mar i 1807 om sine rejser i det russiske rige. Han kom 
på sin rejse igennem kalmykkernes land et sted mellem 
Volga og Don. Den ene kendt fra romanen "Stille flyder 
Volga Floden" og den anden fra filmen "Don Slipho
witsch, mafiaens kontrapunkt". 

Theophil blev inviteret på besøg i en kalmuk-ger. 
Han var dog ikke helt glad ved situationen, så han slæb
te en del kvinder med for at have noget at vise frem. På 
billedet ser man ham stående med ryggen til og pege 
mod fyrsten, mens han skamroser disse voldsomt deko
rerede damer, som ses lige til venstre for ham, iklædt 
matching hatte og deres ynde. I tilfælde at fyrsten skulle 
være til noget andet, har han medbragt 2 unge fyre, som 
ses til højre i billedet. De lokale mongoler har ikke før 
været udsat for gamacher og svalehaler, så de studerer 
rigtigt disse unge fyrers fremtoning og diskuterer hvad 
de ser, sandsynligvis ikke til de 2 unge fyrers fordel. 

Kalmykkernes fyrste, Kalmaj Khan, ligger henslængt 
på sin sofa for at antyde social afstand til sine barbari
ske gæster, der er dukket op påklædt i de mest åndsvage 
udklædninger. 

En ung mongol er igang med at hælde gæret hoppe
mælk op i nogle skåle, så fyrsten kan skåle med sine 
gæster. Den gærede mælk, som holder sine elefantøl 
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procenter, har sit navn, hoppemælk, fra en gammel 
mongolsk tradition. Den begyndte med at man drak en 
hel del af denne særlige mælk. Derefter blev der danset 
ved at man hoppede meget op og ned. Da det foregik 
inde i teltet, kunne man ikke bevæge sig meget rundt, 
men måtte nærmest hoppe på stedet. Det skete, at der 
nu og da var en ung energisk fyr som gik helt i ekstase 
efter at have indtaget en 3-4 liter gæret hoppemælk. Et 
et halvt hop kunne han gå helt i stå, nærmest blev han 
lidt stiv i det. Andre måtte træde til og stikke et par fin
gre i halsen på ham, så han gav sig til at brække sig. 
Det var den eneste måde han kunne blive af med det 
overskud at smør, som havde dannet sin under hans hef
tige hopning. Dette smør blev senere under en særlig 
ceremoni overdraget til det lokale kloster, hvor det blev 
rafineret til smørolie. Denne menneskeskabte olie blev 
kun brugt ved nogle sjældne mystiske ritualer, hvor kun 
de øverste munke var til stede. 

Billedet har Theophil valgt at lade fremstille ved 
denne audiens, netop nogle få minutter før han selv ind
tager denne læskende drik som den gærede hoppemælk 
er. Theophil var ikke nogen akademiker, men en mili
tærmand, som i virkeligheden var udsendt spion. Han 
kløjs temmelig voldsomt i den hoppende drik, som han 
havde svært ved at få ned, da han var en temmelig stil
lestående person . Kun ved at give ham en gang ihærdige 
bank, lykkedes det, at få det hestlige stof ud af ham. 

Tsehnav 
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OAOH YACbIH MOHfOA CY .UJIAAblH XOABOO 
HAPHF!H EHlf I'llF!H l{API' A HAPb!H I' A3AP 

ME)K.UYHAPO.UHA5I . ACCOUHAUH5I MOHfOAOBE.UEH115I 
CEKPETAPHAT 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MONGOL STUDIES 
SECRET ARIA T 

Liste over mongolister og deres skriverier 

Sekretariatet for "Den Internatio
nale Sammenslutning af Mongoli
ster" i Ulaanbaatar arbejder på at 
lave en liste over forskere, som 
verden over beskæftiger sig med 
mongolerne og deres kulturhisto
rie. Man har bedt undertegnede at 
være kooerdinator for Danmark. 
Der skal både laves en liste over, 
hvad danskere har skrevet om 
mongoler, og en liste over danske 
forskere, som har beskæftiget sig 
med eller som beskæftiger sig med 
studiet af mongoler. Til dette pro
jekt vil jeg bede om hjælp fra 
Dansk Mongolsk Selskabs med
lemmer. 

Sidste frist for boglisten er i 
1996. Boglisten skal opdeles i for
skellige emnegrupper. Medlem
merne i Dansk Mongolsk Selskab 
vil få en bogliste tilsendt. Jeg vil 
være glad for om nogen gider ka
ste et blik på den i jagt efter fej I 
og mangler. Rettelser og tilføjelser 
kan skrives på listen, som venligst 
bedes fremsendt til formanden. Jeg 
vil dog gerne have listen tilbage 
inden 1. juni 1995, så jeg kan be
arbejde den. 

Sidste frist for at sende oplys
ninger til en bog om "Who is Who 
in Mongol Studies" er i 1998. 
Med hensyn til listen over mon
golforsker~ ønsker man følgende 
oplysninger om hver person: 

(1) Fuld navn, fødselsdato (dag/ 
måned/år) , fødested, dødsdato. 

(2) Uddannelse (eksamen/sted/år) , 
forskningsområde, æresbevis
ninger. 

(3) Ansættelse (i kronologisk or
den) . 

(4) Liste over hovedudgivelser 
(dansk titel samt oversættelse 
til engelsk) samt total antal 
tryksager. 

(5) sorthvid foto . 

Lad mig høre fra personer, 
som ønsker at optræde i en sådan 
liste. Til denne liste vil gerne ger
ne have svar senest 1. juni 1995. 
Det vil også være fint at få andre 
navne end dig selv, hvis du kender 
en dansker, som er mongolist. 
Blot for at vise, at jeg dog har 
tænkt lidt over sagerne, nævnes 
her nogle ikke nulevende mongoli
ster, som jeg mener, skal på li
sten. Der er selvfølgelig også en 
del nulevende, som jeg ønsker på 
listen, men jeg vil gerne høre fra 
Dansk Mongolsk Selskabs med
lemmer først. ©> 

Rolf Gilberg 

Albertsen, K. P. 
Borgstrøm, Kaj 
Boyer, Martha 
Grønbech, Kaare 
Hansen, Henny Harald 
Haslund-Christensen, Henning 
Jacobsen, Werner 
Krebs, Carl Imanuel 
Kaarsberg , Hans 
Schonebeck, Alfred 
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Mongoliets konsul i Danmark 

Fra dansk side har man valgt di
rektør, civilingeniør A. Jungersen 
til at være Mongoliets konsul i 
Danmark. Der mangler endnu en 
godkendelse fra mongolsk side. 
Den kan man måske få, når Mon
goliets statsminister kommer på 
besøg til marts i anledning af FNs 
topmåde i København. 

Hvad er formålet med en kon
sul? En konsul får man i de lande 
man har et stort samarbejde med, 
men endnu ikke har udvekslet am
bassadør med. For et fattigt land 
kan det være for dyrt at have am
bassader i alle lande. Så må man 
klare sig med, at ambassadøren 
dækker flere lande. Hvis eet af 
disse lande er særlige aktive, er 
det en stor hjælp for begge parter 
at have en konsul. Konsulen tager 
sig af især forretningsmæssige in
teresser de to lande imellem, men 
tager sig også af besøgende fra det 
andet land, hvis der er behov for 
det. Konsulen interesserer sig også 
for de kulturelle forbindelser mel
lem de to lande. 

Hvad er det for en person Dan
mark har peget på til at blive 
Mongoliets konsul i Danmark? 

A. Jungersen (født 1934) har 
fået sin uddannelse gennem mili
tæret, hvor han blev løjtenant ved 
ingeniør tropperne i 1955, senere 
kaptajn i 1960 og major i 1964. 
J ungersen tog eksamen i atomfysik 
fra Polyteknisklæreranstalt i 1962 
og arbejdede i hæren som atomvå
ben ekspekt i perioden 1962-1967. 

I 1967 forlod han militæret og 
blev 1967-1969 leder af 'lndustrial 
Marketing Gutenberghus', 1969-
1972 marketing direktør hos Co
dan Forsikring, 1972-1980 direk
tør hos Metro, 1980-1981 direktør 
hos De Danske Eddikebryggerier 
og fra 1981 direktør for Uniscrap 
a/s genvindingsindustri . 

UNISCRAP er Danmarks stør
ste genbrugsindustri med 20 lokal
kontorer landet over. Man har 
specialiseret sig i jern, andre me
taller (kobber, aluminium, zink, 
bly og andre) og papir. På årsbasis 

indsamles, forbejdes og viderefor
handles 320.000 tons jern, 30.000 
tons andre metaller og 70.000 tons 
papir. De genvundne materialer 
sælges over hele verden, dog gen
bruges størstedelen i Danmark. 

Jungersen's dominerende fri
tidsinteresse er ridning. Som kon
kurrencerytter har han mange gan
ge repræsenteret Danmark interna
tionalt. Han var i en række år for
mand for landets største rideklub, 
Sportsrideklubben. Fra 1994 er 
han formand for Dansk Ride For
bund, landets sjette største idræts
forbund. Mongoliets store interes
se for heste deles således af den 
nye danske konsul. 

Dansk Mongolsk Selskab fin
des det glædeligt og et stort plus 
med dette forbedrede samarbejde 
mellem Danmark og Mongoliet. 
Vi ønsker den nye konsul held og 
lykke med sin arbejde, som Dansk 
Mongolsk Selskab vil bestå i det 
omfang vore resurser og midler 
kan klare det. @ 
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Ars beretning og regnskab for Dansk Mongolsk Selskab 
1. januar - 31 . december 1994 

Medlemmer 

Dansk Mongolsk Selskab havde 
102 medlemmer ved begyndelsen 
af 1994, og 125 medlemmer ved 
årets afslutning. 

Bestyrelsen 

Dansk Mongolsk Selskabs besty
relse har holdt møder: 17. februar 
1994, 24. marts 1994, 11. septem
ber 1994, 13 . oktober 1994, 4. 
november 1994, 6. december 
1994. Arbejds opgaver var: Plan
lægning af medlemsmøder, plan
lægning af indhold i GER, mulig
hed for at få besøg af teatertrup, 
forebredeiser til aktiviteter i anled
ning af 100 året for Henning Has
lund-Christensens fødsel, torsdag, 
31. august 1996. 

Medlemsmøder 

Medlemsmøde (12): 
Søndag, 20. marts 1994, kJ 12:30 
på Nationalmuseet: generalforsam
ling. Bestyrelsen bestod her efter 
af: Rolf Gilberg (formand), Bul
gan Njama (sekretær), Leif Peter
sen (kasser), Søren Haslund-Chri
stensen, Klaus Ferdinand og Jan 
Koed med suppleanterne Gudrun 
Lefmann og Bent Gynther. 

Kl 13:30 kunne de fremmødte 
medlemmer sammen med museets 
gæster se filmen "Urga" i Natio
nalmuseets biograf. 180 tilstede. 

Medlemsmøde (13): 
Fredag, 6. maj 1994, kl 19:30 i 
Medborgerhuset, Danasvej 30: 
Mongoliet og Gobiørkenen. Biolo
gen Birgith Sloth holdt foredrag på 

grundlag af 2 rejser til Mongoliet 
i 1993, dels om sin deltagelse i et 
Danida projekt om økoturisme • 
juni-juli, dels om et dyrebeskyttel
sesprojekt (gobibjømen) septem
ber. 

Medlemsmøde (14): 
Onsdag, 25 . maj 1994, kl 19:30, 
Nationalmuseet: Johnny Balterzen 
holdt foredrag om Danmarks Læ
rerhøjskoles undervisningsprojekt 
i Mongoliet. 

Medlemsmøde (15): 
Tirsdag, 13. september 1994: I 
anledning af hr. N. Bagabandi's, 
formanden for det mongolske par
lament, besøg, blev der holdt et 
medlemsmøde. Gruppen bestod af 
6 medlemmer, som foruden for
manden rummede 2 parlaments-
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medlemmer, Adillbish og Alga, 
samt Altangered, leder af afdelin
gen for udenrigsrelationer, og 2 
sikkerhedsfolk. Det begyndte med 
en omvisning kl 19-20 i National
museets mongoludstilling, derefter 
gav formanden N. Bagabandi en 
situationsbeskrivelse af nuets Mon
goli fra kl 20 til kl 22. Referart 
fra mødet blev gengivet i GER 
(12):8-9. 30 tilhørere tilstede. 

Medlemsmøde (16): 
Mandag, 21. november 1994, kl 
20, Danasvej 30: antropologen 
Ann Fenger Benwell holdt fore
drag om sit UNESCO-arbejde i 
Mongoliet med at gøre kvinder i 
Gobi området interesseret i at 
modtage efteruddannelse. 35 tilhø
rer. 

Besøg af mongoler 

19-20 september 1994: Danmark 
havde besøg af en gruppe mongo
ler under ledelse af formand H. E. 
hr. N. Bagabandi for det mongol
ske parlament (The State Great 
Hu ral). 

11-16 december 1994, Danmark 
fik besøg af 3 journalister hr. 
Purevsuren Chimgee, hr. Bat
munkh Sukhbaatar og hr. Batbayer 
Bat-Erdene. De besøgte forskellige 
journalister og presseenheder i 
Danmark. Der blev også tid til et 
besøg i mongoludstillingen på Na
tionalmuseet og et møde med 
Dansk Mongolsk Selskabs for
mand . 

GER 

I 1994 udkom der 3 numre, nem
lig Ger(lO), Ger(ll) og Ger(12) , 
hvert nummer på 32 sider. Redak
tionen fosøger både at bringe gam
melt vanskeligt tilgængelig stof og 
helt nye oplysninger fra folk, som 
netop har besøgt Mongoliet. 

Kontakt til andre 
mongolselskaber 

Dansk Mongolsk Selskab har ud
vekslet breve med Dr. John R. 
Krueger (redaktør), Mongolia So
ciety Publications, Bloomington, 
USA. Der har også været kontakt 
med Association Culturelle Suisse
M ongolie, Trimestriel d'informati
on et de liaison sur la Mongolie 
(Paris), Mongol-American Cultural 
Assoation (New Jersey). 

I april 1994 besøgte en landbrugsdelegation Danmark for at se på danske landbrug og andelsforetagener. 
Delegationen var ledsaget af Elsebeth Andersen, som her har fotograferet gæsterne foran Nationalmuseet, da 
man havde været inde og se mongoludstillingen. Blandt gæsterne var vicelandbrugsminister Gurjaviin 
Surenjargal, formanden for de private hyrders organisation Tserendorjiin Gankhuyag og direktøren for et 
majeriselskab Tovuugiin Byambasureri. 



DANSK MONGOLSK SELSKAB 

Andre aktiviteter 

Dansk Mongolsk Selskab har fået 
nytårs hilsen fra General Secretary 
D. Bilegt og Project Manager Yo. 
Uneborgil , som begge er ansat ved 
'Federation of Mongolian Peace 
and Friendship Organisation' i 
Ulaanbaatar. Det er en paraply or
ganisation for alle venskabsfore
ninger. Dansk Mongolsk Selskab 
er dog ikke nogen venskabsfore
ning i ordets egentlige forstand. Vi 
er et selskab, der bringer viden 
om mongoler til befolkningen i 
Danmark. 

Tak til de mange medlemmer, 
som i årets løb har indsendt avis
udklip og artikler om Mongoliet. 
Dette materiale indgår i Etnogra
fisk Samlings Bibliotek, hvor det 
kan lånes. 

Kommende møder 

Tirsdag, 24. januar 1995, kl 20, 
Danasvej 30: Rolf Gilberg fortæl
ler om Mongoliets historie. 18 til
hører. 

Lørdag, 18. marts 1995 , kl 15, 
Danasvej 30: Ordinær generalfor
samling. Bagefter fortæller Gud
rum Lefmann om "Blandt vildhe
ste i Mongoliet". Aftenen sluttes 
med en middag for medlerruneme. 
Vi skal have bindende tilmelding 
senest mandag 13. marts. Det ko
ster 80 kroner pr. deltager at spise 
med. Man kan være praktisk og 
betale de 80 kroner sarrunen med 
de 100 kroner kontingentet er. 
Brug gerne den giro, som netop er 
udsendt. Husk at kontingent beta
les pr. kalender år. 

Lørdag, 29. april 1995, kl 20, 
Danasvej 30: Antropologen Niels 
Finn Munch-Petersen holder fore
drag om "Naturfremmende turist
udvikling i Mongoliet" . 

Lørdag, 20. maj 1995, kl 20, Da
nasvej 30: Arkitekt Jan koed hol
der foredrag med lysbilleder om 
"Mongolsk byggeskik og arkitek
tur". 

Regnskab for Dansk 
Mongolsk Selskab 

Resultatsopgørelse 

Indtægter 
Kontingent 
Rente, gebyr 

indtægter ialt 

Udgifter 
Forbrug af porto: 
Jager primo 
+ køb 
-;- lager ultimo 
porto ialt 

12.500,00 kr. 
10,20 kr. 

12.510,20 kr. 

1.026 kr. 
5.439 kr. 

306 kr. 
6.159,00 kr. 

Kuverter, grioblanket 676,95 kr. 
Lokaleleje 226,00 kr. 
Diverse 435,00 kr. 

udgifter ialt 7.497 ,45 kr. 

Årsresultat 5.012,75 kr. 

Balance pr. 1. januar 1995 

Aktiver 
Kasse 1.535 ,65 kr. 
Giro 16.575,65 kr. 
Porto 306,00 kr. 

Balance 18.417,30 kr. 

Passiver 
Egenkapital 13.404,55 kr. 
Årets resultat 5.012,75 kr. 

Balance 18.417,30 kr 

GER Nr. 13 - FEBEUAR 1995 

Regnskabet bringes i dette num
mer af GER med det forbehold, at 
det endsnu ikke har været til revi
son hos Finn Munch-Petersen. På 
generalforsamlingen vil der fore
ligge et revideret regnskab med 
Finn Munch-Petersens eventuelle 
rettelser og bemærkninger. 

Selskabets økonomi har det 
stadigt fint. Der har v ,æret et 
overskud på kr. 5.012, og formu
en er således vokset til kr. 18.417. 

Beretning ved formand Rolf Gil
berg og kasserer Leif F. Petersen 

Jj'/J 

Bemærk venligst dato-
erne for de kommende 
medlemsmøder, da der 
IKKE vil blive udsendt 
særskilt indbydelser til 
hvert møde. 
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