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Dansk Mongolsk Selskabs 
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Telefon: 3833 2106 
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Dansk Mongolsk Selskabs 
formål er: 

(a) at fremme og udbrede kendska
bet i Danmark til mongolerne og 
deres kultur, især i mongolernes 
kerneområde i Mongoliet, Kina og 
Rusland. 
(b) at udgive skrifter om mongo
lerne. 

( c) at være samlingsorgan for per
soner, der interesserer sig for 
mongoler og deres forhold. 
(d) at fremme og udvikle forbin
delserne mellem befolkningen i 
Danmark og mongolerne. 
(e) at støtte kulturelt arbejde 
blandt mongoler og skabe forbin
delser mellem videnskabelige, kul
turelle, faglige og folkelige organi
sationer i de respektive lande. 

Fra læserne 

Lær mongolsk 

Jesper og Charlotte Nyma.n Mad
sen, som udsendes af Santalmis
sionen til Mongoliet, har fundet ud 
af, at man kan få undervisning i 
det mongolske sprog i Budapest 
hos Dr. Birtalan Agnes, Universi
ty Ute, Department of Innerasian 
Studies, 1088 Budapest, Muzeum 
krt 41 y, Hungary (Ungarn). Telf: 
()() (361) 2669 833. 

Nytårshilsner 
fra vennerne 

En af de 4 mejeripiger omtalt i 
GER(lO): 14-1 sender medlemmer
ne nytårshilsner og fortæller, at 
hun kommer på besøg i Danmark 
til februar eller marts. 

På vegne af Mongolsk Dansk Sel
skab sender formanden Lhavagsu
ren og sekretæren Tungalag samt 
andre medlemmer de bedste 
nytårshilsner til medlemmerne af 
Dansk Mongolsk Selskab, og 
takker os for den menneskelige 
indsats vi er igang med overfor 
børn i Mongoliet. 

GER Nr. 17 - FEBRUAR 1996 

Forsiden 

Glade mongolske børn med logo 
for "National Center for Child
ren". Se artiklen side 3-7. 

Visum 

Mongoliets konsul i Danmark, 
Anders Jungersen, c/o Uniscrap, 
mere adresse kan udstyede visum 
til Mongoliet. Det er ikke længere 
nødvendigt at sende sit pas til en 
ambassade i udlandet. 

Interview med 
Søren 

Haslund
Christensen 

Søndag, 10. marts 1996, klokken 
16:40 sender Danmarks Radio 
TV 1 et 35 minutter langt interview 
ved Pete van Deurs med Søren 
Haslund-Christensen optaget i Na
tionalmuseets mongol-udstilling. 

Danmarks TV 4 ønsker også at 
sende et lignende interview med 
Søren Haslund-Christensen. Det er 
ikke programsat, men sendes må
ske i sidste halvdel af februar. 
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Brugte børnesko gør 
stor lvkke i Mongoliet 
På kort tid indsamlede børnene i Farum 
Skovbørnehave 46 par børnesko, som nu 
har skiftet fød der til børn i den store Go bi 
Nationalpark i Mongoliet. 
FARUM: Da det lokale tand
lægepar Raaby skulle på en 
længe ønsket ferie til Mongoliet 
spurgte de turleder Birgith 
Sloth, hvad de eventuelt kunne 
tage med ud til det fattige land 
for at hjælpe befolkningen. 
Svaret var børnesko! 

Og hvad gør man så? Da et 
barnebarn går i Farum Skov
børnehave var det meget natur
ligt at spørge børn og forældre 
her, om der måske skulle være 
nogle sko, som børnene ikke 

længere kunne passe. Om der 
var! 

Der gik helt sport i den for 
skovbørnehavebørnene, der 
kappedes om at komme med 
den største pose med sko. Da 
ægteparret Raaby så skulle af
sted på den store tur medbragte 
de ikke færre end 46 par bør
nesko, hvilket gav en ekstra 
vægt på 22 kg. 

Det blev en alletiders ferie på 
mange områder, og det blev 
turleder Birgith Sloth, som af1e-

verede skoene til børnene i byen 
Bayan Tooroi i Mongoliet størs
te og ældste nationalpark: Den 
store Gobi nationalpark, som er 
lidt større end hele Danmark. 

Børnene og deres familier bor 
tre dages kørsel - I. I 00 km - fra 
landets hovedstad, Ulaan Baa
tar, og 300 km fra nærmeste by. 
Børnenes fædre er biologer, 
men selv med en høj uddannel
se, er månedslønnen kun cirka 
180 kroner - og det skal en hel 
familie, hvor der oftest er fem 
børn - leve af. Det er ikke muligt 
at købe rigtige gode sko og støv
ler. Butikkerne derude har kun 
dårlige plastiksko, som er lavet 
i Kina. 

Derfor vakte de 46 par sko 

Her er nogle af de børn i Mongoliet, som har fået glæde af de 46 par sko fra Farum Skovbørnehave. 
De står foran en Ger, som er et telt, nomadefolket bor i. 

Kilde: Farum Avis, 1. sektion, 
47 årgang, nr 42, tirsdag, 17. 
oktober 1995. 

fra Farum også stor glæde. 
Birgith Sloth har efter afleve

ringen sendt et brev til skov
børnehaven, hvor hun fortæller 
lidt om det særpræget land og 
forholdene: 

- Børnene bor i byen Bayan 
Tooroi. Navnet betyder de store 
popler og kommer fra en lille 
skov af poppeltræer som vokser 
her. Ellers er der kun ørken, 
sten, sand og bjerge så langt 
man kan se. Om vinteren er her 
meget koldt (minus 40 grader er 
ikke usædvanligt) og om som
meren er temperaturer på over 
50 graders varme ikke usædvan
ligt. Det er meget tørt her -
gennemsnitlig falder der kun 50 
mm regn om året, fortæller 
Birgith Sloth. 

- De eneste husdyr, som rig
tigt trives her er kameler, så uld 
af kameler bruges, de spises og 
deres mælk drikkes. 

- Parken · er lavet her fordi, 
selvom der er et meget barskt 
klima findes her vilde æsler, 
mongolske gazeller, stenbuk og 
vildfår. Alle dyr, som man skal 
passe på ikke bliver udryddet. I 
området findes også den meget 
stærkt truede Gobi bjørn - kun 
30 er der tilbage - og de meget 
stærkt truede vilde kameler, 
som i hele verden kun findes her 
og kun 200 af dem. I bjergene 
her omkring findes sneleopard, 
som er en af de mest truede af 
de vilde katte. I Mongoliet er 
der måske 1.000, hvilket er halv
delen af jordens bestand af 
denne kat. Det var også her, at 
de vilde heste levede - desværre 
blev den sidste skudt i 1%8. 
Heldigvis var der nogle heste i 
zoologiske haver i Tjekkoslova
kiet, Tyskland og USA, og der
fra har venlige rige mennesker 
fået fløjet 30 vilde heste tilbage 
og har sat dem ud i Gobi
parken, fortæller Birgith Sloth. 

Hun har selv været med til 
·at planlægge og udarbejde et 
projekt, der skal redde Gobi
bjørnen. Gabi er en af verdens 
største ørkener, og samtidig den 
nordligst beliggende. Klimaet er 
som nævnt meget barskt, men 
området er meget smukt. Det er 
også her, al mange dinosaurer 
har levet eksempelvis oviraptor 
og den hurtige velociraptor, 
som mange nok kan genkende 
fra Jurassic Park. 
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Projekt ~l}adebørn" i Mongoliet 

Dansk Mongolsk Selskabs initiativ 
om støtte og hjælp til gadebørn i 
Mongoliet er nået så langt frem, at 
der allerede foreligger konkrete 
ideer til projektet. Der har været 
involveret mange forskellige per- , 
soner i denne "brain-storming"s- · 
fase. Der blev hentet inspirationer :-; -
og gode råd hos fagfolk, der ar- f. 
bejder med lignende problemstil
linger. Vi har drøftet med folk 
med konkret erfaring fra projekter 
i Mongoliet. Nogle af os, der har 
haft lejlighed til at besøge Mongo
liet, har besøgt børneinstitutioner 
for at danne os et indtryk af situa
tionen. 

Mongolsk Dansk Selskab i 
Mongoliet, som iøvrigt støtter vo
res initiativer, blev også involveret 
i det forberende arbejde, således at 
vi fik formidlet de nødvendige 
kontakter og relevante materialer. 

Dansk Mongolsk Selskab har 
desuden modtaget en kopi af et 
brev fra Den Mongolske Ambassa
de i Bruxelles, der anmoder Dan
mark om at støtte Dansk Mon
golsk Selskabs initiativ om at yde 
bistand i forbindelse med de vok
sende gadebørnsproblemer i Mon
goliet. 

NGO og kravene 
fra myndigheders side 

til organisationen 

Der stilles en række betingelser til 
en privat organisation, der søger 
offentlige midler for gennemførel
se af et projekt i et U-land. Da vi 
skal søge midler hos Danida, vil 
jeg efterfølgende skitsere meget 
kort nogle af de vigtigste krav til 
en NGO. 

En af de vigtigste grunde til 
opnåelse af Danida's støtte er, at 
projekterne er relevante for bru
gerne og bæredygtige på langt 

sigt. 
NGO's engagementer som væren
de betydningsfulde i styrkelsen af 
de lokale organisationer, der er 
med til at forøge en demokratisk 
udvikling i de forskellige lande. 
NGO'ers gode lokale kontakter og 
godt kendskab betragtes som en 
vigtig element i forhold til et 
bistandsprojekt. 

Fattigdomsbekæmpelse er et af 
de højt prioriterede områder i 
dansk bistandspolitik. Især bi
standsopgaver, der retter sig mod 
marginaliserede eller særligt udsat
te grupper, betragtes af Danida 
som støtteværdige. Projektbistan
den ydes til lande med en BNI pr. 
indbygger på under 1.855 US dol
lars. 

Det vigtigste og enkleste krav 
til organisationen er at denne skal 
have organisatorisk hjemsted og 
aktiviteter i Danmark. Organisatio
nen skal desuden have eksisteret i 
mindst 1 år og have mindst 50 
medlemmer. 

Organisationen må ikke have 
kommercielle formål i forbindelse 
med projektforslaget. Det kræves 
desuden, at organisationen skal ha
ve den nødvendige kapacitet, viden 
og velvilje i forhold til det ansøgte 
projekt. 

Ovennævnte er blot nogle af 
de krav og betingelser, der stilles 
til den ansøgende private organisa
tion. Derfor kræves der en del 
fodarbejde inden ansøgningen bli
ver afsendt til Danida, som skal 
vurdere om projektet er støttevær
digt og om organisationen opfylder 
betingelserne som bistandskyndig. 

Som nævnt tidligere [Ger(l5): 
23] ser hverken bestyrelsen i 
Dansk Mongolsk Selskab eller 
medlemmerne i den nedsatte ar
bejdsgruppe nogle forhold, der kan 
hindre for Dansk Mongolsk Sel
skab i at udføre en bistandsopgave 
i Mongoliet, der forvejen ikke 
bliver varetaget af andre organisa
tioner. 

Hvorfor bistand? 

Dansk Mongolsk Selskab skal na
turligvis ikke involveres i et pro
jekt for projektets skyld. Men når 
man tager i betragtning, at Selska
bet besidder et stort kendskab til 
Mongoliets nuværende udviklings
problemer, som kan underminere 
en sund og positiv udvikling af he
le det mongolske samfund, kan vi 
ikke sidde med hænderne i skødet 
og blot være tilskuere til den vok
sende elendighed. Vi har en del 
bistandskyndige medlemmer og en 
engageret og velvilligt indstillet 
medlemsskare, som tilsammen vil 
være med til at yde den indsats, 
der er så nødvendig i den vanske
lige udvikling. 

Ole Odgaard, som er en af vo
res aktive medlemmer og som ne
top er vendt tilbage fra Kina og 
Mongoliet var sød at anskaffe os 
en mongolsk fremstillet videofilm, 
der netop handler om problematik
ken om gadebørn i Ulaanbaatar. 
Filmen planlægger vi at vise for 
vores medlemmer i marts, hvor 
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den årlige generelforsamling vil 
finde sted. 

Marianne Haslund-Christensen 
har under sit besøg i Mongoliet 
sommeren 1995 besøgt de mongol
ske børneinsinstitutioner og har 
ved selvsyn konstateret de store 
behov, der er på området. 

Karl Emil Roll, der besøgte 
Mongoliet sommeren 1995, deltog 
i et medlemsmøde i Mongolsk 
Dansk Selskab, hvor der blev ud
trykt stort behov for hjælp på om
rådet. 

Ifølge de fleste jeg har haft 
mulighed for at tale med, vokser 
antallet af gadebørn, der har mi
stet voksen kontakt markant, og 
småkriminalitet og børneprostitut
ion er tilsvarende et tiltagende 
problem i de store byer. Mange er 
bekymrede over situationen, men 
på dette område er der ingen erfa
ringer og kapacitet til løsning af 
den type af nye problemer. Nye 
og tidssvarende pædagogiske- og 
opdragelsesmetoder synes at være 
påkrævet på dette område. Dels 
har de traditionelle og meget auto
ritære normer for opdragelse svært 
ved at opfylde funktionen, dels 
kommer mange nye udenlandske 
kulturpåvirkninger til Mongoliet 
via TV, film, og andet. 

Mange forældre har selv svært 
ved at tilpasse sig de nye tider, 
hvor der ikke findes nogen form 
for social sikkerhed for de mindre 
priviligerede. 

Lærerhøjskolens repræsentan
ter, som rejser tit til Mongoliet i 
forbindelse med deres skolepro
jekt, har haft mulighed for at mø

de gadens børn. De besøgte også 
børnenes opholdssteder, de såkald
te huller, og kunne berette os om 
årsager til problemernes opståen 
og det reele vilkår, gadens børn 
lever under i dagens Mongoli. 

Ifølge Ulla Ambrosius Madsen 
og Johnny Baltzersen fra Dan
marks Lærerhøjskole er det også 

tegn på opløsning af familiestruk
turen, som netop udtrykker sig i 
børnenes usikre tilværelse på ga
den. For de fleste børns vedkom
mende er det stedfar eller sted
mor, der er årsag til deres flugt til 
"friheden". Familiens rolle som 
det sted, hvor man fik mad, husly, 
varme og omsorg er ved at bryde 
sammen på grund af den voksende 
fattigdom. Både Ulla og Johnny 
bekræfter, at samfundet er op
mærksom på problemet, og at 
mange vil gøre et eller andet, men 
der er endnu ingen, der har en 
klar opfattelse af hvordan proble
met kan løses. I Mongoliet kender 
man til børnehavelærere, skolelæ
rere, "pædagoger" fra fængsler el
ler lignende steder (det er ofte folk 
fra politiet), men de kender ikke 
noget til socialpædagoger, som er 
uddannet til at tackle sociale pro
blemer. 

Ny start - nye tænkning 

Men på trods af vanskelighederne, 
er der så småt begyndt at dukke 
aktiviteter op i mindre målestok 
for at hjælpe disse børn, der af en 
eller anden grund er blevet hjem
løse, kriminelle eller forældreløse. 
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Mongoliet er nu inkluderet i ræk
ken af de lande, der underskrev 
FN's konvention fra 1990 om bør
nenes rettigheder. På det grundlag 
blev det indførelsen af en nye lov 
om børnenes rettigheder i Mongo
liet aktualiseret. Loven er i øje
blikket under en drøftelse i Det 
Mongolske Parlament. 

Et af de nye tiltag er etablerin
gen af Det Nationale Børnecenter 
i 1991. Centrets hovedopgave er at 
styrke og forsvare børnenes rettig
heder. Men Mongoliet har ingen 
uddannelsesmæssig, administrativ 
og anden erfaring på dette områ
de. Præventive socialpædagogiske 
foranstaltninger blandt børn mod 
kriminalitet findes der endnu ikke. 
Der findes ingen professionale ju
rister, der har specialiseret sig i 
børnesager. 

Centret samarbejder med Det 
MongolskeBørneradioråd, gennem 
hvilket der udsendes en radioud
sendelse "Børnenes stemmer". 
Programmet, som sendes spora
disk, giver børnene mulighed for 
at fremføre deres synspunkter om 
forskellige sager. Desuden arbej
der centret med informations- og 
rådgivningsopgaver for forældre, 
børn, lærere og jurister. Indførelse 
af ombudsmandsinstitutionen i 
Mongoliet er endvidere et af de 
opgaver, centret står overfor. 

For gadebørnenes vedkommen
de findes der et midlertidigt gade
børnsprojekt "Trust", der blev eta
bleret på eksperimental basis. For
målet er at afdække årsager til 
børnenes hjemløshed og forberede 
børnenes tilbagevenden til deres 
familier. Projektet gennemføres af 
Det Nationale Børnecenter i sam
arbejde med politimyndighederne. 
Der går dog rygte om, at Trust 
blev lukket på grund af uoveren
stemmeler i regnskabet. Derud
over er der åbnet et center for ga
debørn ved politiet. For nuværen
de kender vi ikke andet til centret. 
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Der blev desuden etableret en 
National Fond for Børn i slutnin
gen af juni 1995 på initiativ af pri
vate virksomheder, statslige og ik
ke statslige organisationer samt 
private personer. Formålet med 
fonden er at rejse finansielle mid
ler for aktiviteter blandt børn og at 
forbedre børnenes levevilkår. 

Af udenlandske organisationer 
er det engelske og norske Red 
Barnet involveret i mindre aktivi
teter. 

Nogle missionærer og andre 
private personer fra udlandet er in
volveret i små og individuelle vel
gørenhedsaktiviteter. Det fremgår 
for eksempel af artiklen "Gadebrø
drene er uadskillelige" (Holm 
1995), at en australsk nonne hjæl
per gadebørnene ved at byde dem 
på mad og vise børnene en almin
delig omsorg og interesse. 

Det er min klare fornemmelse, 
at alle disse aktiviteter er stadig i 
en fase, hvor tingene foregår spo
radisk og uden megen koordinati
on. I regeringens "National Pro
gramme of Action for the Deve
lopment of Children in the 1990's" 
er der fremført en del planer for 
forbedring af børnenes rettigheder 
og levevilkår indenfor alle områ
der. 

Programmet er en overordnet 
strategi, derfor beskrives der ikke 
detaljeret hvert enkelt område, 
men ressourceknaphed og mang
lende erfaring er uden tvivl betyd
ningsfulde hindringer for styrkelse 
af indsatsen overfor især særligt 
vanskeligt stillede børn og unge. 

Nogle tal 
omkring børn og unges 

levevilkår 
i dagens Mongoliet 

Af de 2.2 millioner indbyggere i 
Mongoliet er ca. 50 % børn og un
ge under 18 år. Omkring 40 % af 
alle børn lider af fejlernæring. 
87 % af enlige forældre lever un
der den officielle fattigdomsgræn
se. Ifølge regeringen lever om
kring 250.000 børn i fattige fami
lier. Omkring 50.000 børn har en
lige forældre. Der er 10.000 for
ældreløse børn. 52 % af dem lever 
uden egentlig omsorg og pleje, det 
vil sige mange af dem er hjemlø
se. Der findes kun et børnehjem 
for forældreløse børn på landsplan 
(1993). 
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Omkring 25.000-30.000 børn 
er handicappede. Siden den mon
golske demokratisering og mar
kedsøkonomi har ca. 100.000børn 
forladt deres skoleuddannelse. Ca. 
4.000 børn er registreret som ga
debørn. Det reelle tal skønnes at 
ligge meget højere. 

Arbejdsløsheden skønnes at 
ligge på ca. 20%-30%. 

Mongoliets BNP (bruttonatio
nalprodukt) skønnes af ligge et 
sted mellem 200-400 US dollars 
pr. indbygger. Så Mongoliet er ty
deligvis i krise og mangler res
sourcer til at tackle de eskalerende 
sociale problemer, herunder gade
børn. 

Projektets organisering 

Tallene er meget dystre og Dansk 
Mongolsk Selskab kan næppe af
hjælpe hele problemet på børne
og undgdomsområde. Men vi be
tragter hvert bidrag som et stort 
bidrag, når man ser problemet 
som helhed. Det kommer selvføl
gelig an på, om vi formår at yde 
vores bedste for at medvirke i løs
ningen af det konkrete projekt. 

Projektet vil koncentrere sig 
om følgende fire områder: 



(1) Direkte støtte til gadebørnene 
ved at skabe kontakt, træning til 
normalt liv, opfyldelse af nogle 
nødvendige behov for overlevelse 
såsom tøj, sko, mad, husly, facili
teter til enkelte sociale aktiviteter, 
med mere. 

(2) Støtte tiltag til familietræning 
og forebyggende indsats i familie
regi og trænining i forbindelse 
med gadebørns hjemvenden. 

(3) Opgradering af den eksistende 
institutions faciliteter (overnat
ningsmuligheder, spiselokale, køk
ken, med mere) og efteruddannel
se af institutionsmedarbejdere. 

(4) Opmærksomhed omkring og 
synliggørelse af gadebørnsproble
met. En debat om blandt andet be
hovet for pædagogisk og socialpo
litisk indsats på forskellige niveau
er via medier, nyhedsbreve med 
mere. 

Den mest ideelle ønsketænkning 
for projektet vil være at kombinere 
det konkrete socialpædagogiske ar
bejde på institutionen med et un
dervisnings- og uddannelsespro
jekt, der retter sig mod børn, så 
projektet kommer til at levere en 
helhedsløsning. Virkeliggørelsen 
af ideen kræver naturligvis en 
koordinering af indsatser med en 
uddannelsesinstitution. 

Alle disse aktiviteter kan 
Dansk Mongolsk Selskab ikke va
retage alene, selvom vi har en del 
af bistandskyndige medlemmer. 
Da vi i selskabet i forvejen har 
medlemmer fra Socialpædagogisk 
Landsforbund og Socialrådgiver
nes og Socialpædagogernes Pro
jektselskab A/S, besluttedes det at 
samarbejde med disse organisatio
ner, som sidder med en faglig vi
den og erfaring fra projekter fra 
Baltikum, Rumænien, Nicaragua 
og Danmark. 

Dansk Mongolsk Selskab vil 
være ansvarlig for styring, koordi
nering og kulturformidling i for
bindelse med projektet, mens den 
socialpædagogiske og administrati
ve indsats vil komme fra de nævn
te organisationer. 

Projektet vil blive gennemført 
i samarbejde med en eksisterende 
mongolsk børne- og ungdomsinsti
tution, muligvis Det Nationale 
Bømecenter, og projektet vil na
turligvis være tilpasset de særlige 
kulturelle, geografiske, samfunds
mæssige forhold, der er gældende 
i Mongoliet. 

Projektet vil ikke medføre 
yderligere økonomiske omkostnin
ger for det enkelte medlem af 
Dansk Mongolsk Selskab. Men det 
ville være en stor hjælp, hvis sel
skabet kan arrangere en indsam
ling af tøj, sko og andre nødvendi
ge material hjælp til børnene og 
den mongolske institution. 

Møder om emnet 

Er der interesse for at vide mere 
om gadebørn i Mongoliet, er der 
planlagt en række aktiviteter in
denfor den nærmeste tid. 

Som nævnt andet sted i bladet, 
arrangerer selskabet den 15. febru
ar 1996 et medlemsmøde med Ulla 
Abrosius Madsen og Johnny Balt
zersen fra Danmarks Lærerhøjsko
le om "Hverdagsliv, skole og børn 
i Mongoliet". 

På generelforsamlingen den 9. 
marts 1996 vil vi også give en ori
entering om projektet. Efter gene
relforsamlingen viser vi en forkor
tet udgave af dokumentærfilmen 
"Tue forgotten future". Filmen er 
optaget på videobånd. @ 

Bulgan Njama 
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I Ugevis havde jeg forgæves søgt 
Hertug Larsson i Urga. Der var 

ingen, der vidste, om han var fængs
let eller maaske dræbt, men jeg haa
bede paa, a t han havde reddet sig 
ned til Kalga;,, hvor han havde en 
Filial. Og det viste sig, at jeg havde 
regnet rigtigt. Da jeg ankom til Kal
gan, kunde den første Mongol, jeg 
spurgte om Vej, sige mig, hvor Her
tug Larsson boede, og jeg tog straks 
derhen. 

Jeg fik en hjertelig Modtagelse og en 
Fork laring . paa, h vorfor han var for 
svundet fra . Urga. H an havde været 
arresteret af det "grønne Politi" -
oven i Købe t fo r noget saa Jottcrlir.': 
som Hasai·dspil. L arsson var ganske 
v ist interesseret i Kortspi.J, men han 
var gammel Missionær og spillede der
for aldrig om Penge. T il Trods for det 
var h an blevet arresteret, og han Jiov
de siddet i Fængsel ti.I langt hen pa~ 
Natten, hvorefter han pludselig var ble
vet sluppet J,js med en alvorlig Forma
ning om aldrig mere at indlad e sig paa 
Hasa rdspil. Han var r asende! 

··· 1-·•-·-·-11-·1-•1-· 1-•1-·1-·~!J-••-·:· 
i i i Efter en eventyrlig og furefuld i 
i Rejse, hvor Haslund-Christensen i 
I
- oplevede et tragisk Møde med ,

1 den hvide Ataman, rejste han til 
i Kalgan, der var helt i Gener_o;il i 
j Fengs Vold. Manchurerne havde j 
'! forgæves løbet Storm mod dens i 
I 

kanonspækkede Mure og var paa '!_ 

el ilsomt Tilbagetog. Haslund-
1 Christensen kom for al linde "Her- I 
j lug Larsson" - og han fandt ham. i 
'! I Dag fortæller han, hvad delte j 

I 
Møde gav Anledning til, og hvor- -,
for han blev Nomade. 

i ! ·:·-·-1- 1•- ··-·•- ·1-·1-•l- •l- •l- Q- •l- ••.· 

Et Par Dage senere forsvandt Lars
sons russiske Husholderske. Larsson, 
der ha·vde en MistaQke om, at hun vor 
bleve t arresteret, gik flere Gange ti I 
Fængslet og spurgte d e r ussiske Myn
digheder, om hun var havnet der, men 
de nægtede det kategorisk. Efter tre 
Dages Forløb kom hun. imidlertid til 
bage - direkte fra Fængslet! 

H5NNING HASLUND-CHRISTENSEN 
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NU var Larsson altsaa havnet i Kal
gan-Filialen, og han blev m e.get 

henrykt over at se mig og rkke mmdrc 
henrykt over den L adning I_'elsværk, 
jeg havde med. Igagaardens fme Pels~ 
værk blev b ragt til Pelsmarkedet 1 

Tientsin h vor der blev opnaaet nogle 
meget s:U-uld{e P riser for det. De ome
r ilranske og e uropæiske Opkøbe.re slo
ges formeligt om det og overbØd hin
anden i een U endelighed for at sikre 
si.g de bedste Eksemplarer - til stor 
Fryd for L arsson og mig, der i Løbet 
at nogle Maanede r · t jen te meget store 
Penge hver i Forhold til vore Begreber 
om Peng-e! For Larsson betød disse 
Penge, at ha .1 havde bjærget det meste 
af den Kapital, han havde investeret 
Mongoliet. 

Denmocl havde han ikke Held med 
s:n Pony-Handel. Larsson havde kendt 
en Mængde Mongoler af det gamle Re
«imc o" været næ r Ven af den tidligere 
l(rig-sm'inister Danz·an, men det hjalp 
ham ikke nu, for Danzan var blevet 
henrettet, og mange af hons tidligere 
Mong·olvenner sad arresteret. Den nye 
Regering lagde ham alle mulige Hm
dringer i Vejen, og til Slut gik de saa 
vidt at de erklærede Eksport af Heste 
fra Mongoliet for et Regeringsmonopol. 

KAP. XVI 
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Takket være de store Beløb, der ind
kom for Salget af Pelsværket, ha:vde 
Larsson imid·lerlid reddet saa meget, 
at han med nogenlunde Ro kunde se 
sin Alderdom i Møde. Han havde slidt 
lroli.gt i det m~nge Aar for at naa 
saa vidt . 

* * * 
JEG havde ogsaa selv tjent en efter 

vore Forhold betydel ig Sum, og jeg 
glædede mig til at kunne bringe delle 
Sølv tilbage til Ig;igaarden, hvor vi 
havde saa haardt Brug for det, for :it 
vore Planer ikke skulde strande paa 
de glubske sovjretrussiskc Skalte- og 
Afgif.tskrav. Det gjaldt altsa<i for mig 
om al faa de indtjente Penge op til 
Kammeraterne paa Zobelsletten saa 
hurtigt, de t kunde lade sig gøre. Selv 
vilde jeg følge efter, naar de kinesiske 
Forretninger var bragt til en t ilfreds
stillende Afslutning. 

Jeg søgte og fik Forbindelse med 
Store Nordiske T elegra fselskab, og gen
nem dette hjemlige Firma med den 
store Ind1•lydelse lykkedes det mig at 
faa overført vor Kapital til hlq.1tsk i 
Sibirien, hvor m ine K ammer:ner for
holdsvis let kunde trække, hvad do 
havde Brug for. 

* * * 
DA Pengene var afsendt, begav jeg 

mig paa Karnvanefærd hjemefler 
via Kalgan og Urga. Det blev paa 
mange Maader de!1 besva!rligste a1f alle 
de mange Karavaneture, jeg indtil da 
havde forc:laget. Medens jeg var i 
Tientsin , havde jeg gjort en Del Ind
kpb af forskelligt, som jeg mente, vi 
kunde faa Brug for paa Jgaganrden, 
og blan::lt andel en Del :imerikanske 
Stamgrisc, som jeg rent tilfældigt var 
faldcl over. Dc:t var ikke nemme P;:is
sagerer - navnlig da der skulde med
bringes Foder li!· hele Turen. Desuden 
mecl[Ørle jeg en D21 Invenl;ir lil Ga:ir
dcn - 0ltsan11ncn Ting, som jeg reg
nede kunde blive os til G::tv!1 og frem
skynde vore Planer. 

* * * 
VORE transportmæssige Besværlig

heder var dog ror i?1tet ar regne 
mod de politiske Problemer. Vi havde 
del største Besvær med <Jl komme over 
den sovjetrussiske Grænse til Nord 
Mongoliet, men til sidst lykkedes det 
dog at faa Lov tH at fortsætte. Vi drog 
videre til Hovedstaden Urga, . men cl:i 
vi kom der, stod det mig hurtigt klart, 
at Udviklingen i Nord - Mongoliet havde 
taget en endnu alvorligere Vending, end 
jeg i mine dristigste Fantasier havde 
tænkt mig det. Sids t. jeg havde været 
i Urga, ha\'cle vi Udlændinge være t 
ta;ilt. Nu var <JJle Frt-mmecle bleve t 
udvist, o.g mange af dem var fprst slup
pet a,f Sted, efter at de i kortere eller 
længere Pc:rioder havde s!clclct fæng-slet 
i Urgas triste Fangcrum. 

Der V<Jr ikke een Udlc<cnding i hele 
Byen. Jeg var lige ved at tro, at mine 
Kammerater paa Zobelslelten og jeg 
selv var de eneste Udlændinge, der 
fandtes i den nye Sovjetstat. Og hvor 
længe vilde vi blive taalt'! Alt tydede 

"Hertug Larsson" og Haslund-Chri
stensen, fotograferet etter Anlcoms~en 
li! Kalgan og eller den nødvendige 

Omgang med Sæbe og Vand. 

paa, at de nøde var kommet ti1 at 
sidde rigtig godt fast i den hpje Sadel, 
QO' at de ikke havde tænkt sig at g.ive 
o; andre nogen Chance. Jeg h:ivde tid
ligere staac:: paa venskabelig Fod n~cd 
en De-1 indflydelsesrige, mere eller min
dre moderate Ung-Mongol ~r. men d:i 
j eg opsøgte dem i Ha ab om, at de kun
de hjælpe mine Kammerater og mig, 
viste det sig, al de alle som een h;ivde 
mistet deres ledende Stillinger ar der
med deres Indflydelse. Det saa tem
mellg haab]flst ud altsammen. 

* * * 
I den fpJgende Tid vandrede jeg for-

gæves fra del ene Regcnngsl.;;ontor 
til det andet for at forsøge paa at D·I?
naa en Tilladelse til at drage vj.dere iil 
Zobelsletten . Alle Vegne løb jeg Pan
elen mod en Væg. Enten vilde de slet 
ikke hØre paa mig, men nøjedes med 
at grine, naar jeg fortalte dem om min 
Situation. Eller ogsaa henviste de mi·g 
"venskabehgt" li.l et andet Kontor -
hvor jeg heller a.Jdr·i.g opnaaede noget! 

Det varede flere Maaneder, fØr de·t 
langt om længe lykkedes mig at opnaa 
en Audiens hos den nyvalgte Premier
minister. Han saa temmelig fjendtlig 
ud, da jeg traadte ind, men jeg lrnnde 
se paa ham, at han fØlle sig smigret 
ved , at jeg tiltalte ham paa Mongolsk, 
og efterhaanclen blev han rigtig venlig 
- maalt m ed de n Maalesto!<, jeg hav
de indstillet mig paa a t maatte an
vende. 
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Inden jeg forlod ham, fik han i hvert 
Fald fortalt mig, at Mongolerne intet 
havde mod os Danskere paa Zobelslet
ten eller mod vore Planer, men at de 
russiske Raadgivere ikke Ønskede an
dre Udlændinge i Mongoliet end russi
sk~ PartiJfæller. Han lovede imidlertid, 
at han vilde gØre, hvad han kunde: for 
os, og jeg tror virkelig, han holdt Ord, 
for en Uge senere Jy;kkedes d et mi.g at 
faa ar-rangeret et Møde, hvor jeg fik 
Lejlighed til a·t fremsætte vore Ønsker 
og .r:Øre Rede for vore Planer for de 
m ongolske Ministre og deres russiske 
Raadgivere. 

Mongolerne tog ganske aabenlys\ 
vort Pa1'li, og flere af dem tog v:innt 
vor Sag i Forsva1·, hvorimod Russerne 
>l·adig strittede imod. Resultatet blev 
følgelig et Kompromis: Man tilbØd os, 
at vi kunde forpagte det Land, vi ha'\1-
cle taget i Besi·ddelse, for et Tidsrum 
af 12 Aar. Hvis jeg paa Ekspeditionens 
Vegne vilde underskrive en saadan 
Kontrakt, skulde jeg faa Lov til at rej 
se videre til Ig.agaarden med det sam 
me, men i modsat Fald vilde jeg om
g;iaende blive ud•vist a,f L m1det. 

Nu var gode Raad dyre! Jeg spurgte 
dem, hvau der vilde ske efter de 12 
Aars Forløb, og om de vilde garantere 
mig, at vi lil den Tid kunde opnaa en 
Forlængelse af Kontrakten, der vilde 
give os en Chance for :it hpste L ønnen 
for de 12 Aars Slid, men det vilde de 
slet ikke ind paa. 

Under disse Omstændigheder fandt 
jeg F-or~laget saa vanvitligt, at j eg ikke 
havde Spor ;i( Lyst til at unders!uive 
deres Haanclfæstning. Je_g var sUd;:er 
p~1;i, at de - saa snart de havde lært 
vore Planer og Meta-der at kende -
vilde sende os ud af Landet, saa de 
selv kunde frJre det Arbejde videre, v i 
hnvde grundlagt. 

Jeg vendte og drejede mig, men da 
tie til sidst forl;.ingte et definitiv t Sva r, 
meddelte jeg dem, at jeg ikke havde 
Myndighed til al binde mine Kamme 
rater i en sJa vlgUg Slig, og jeg bCld 
d·crfor, om jeg maallc sende en ;if mine 
Mongoler op ti l Jgagaarden for at hen
te Chefen, Dr. Krebs, cb han v;ir den 
eneste der kunde træffe en Beslutning. 
Det biev alkrnaadigst tilladt, og en af 
mine mest betroede J\fongoler drog ar 
Sted med Ordre til at skynde sig saa 
meget som muligt. 

* * * 
DER er ingen Tvivl om, at Sende-

budet skyndte sig, men ikke desto 
.nindre gik der hele seks Uger, frJr Dr. 
Krebs naaede frem . I LØbel <Jf disse 
Uger blev jeg mere og mere o-vcrbcv ist 
om, al de Dr;}mme, vi havde drømt, da 
vi drog hjemmefra,· ikke kunde gaa 1 
Opfyldelse, saa længe det nu.værende 
Regime sad ved J\fagten. Delle St;rncl 
punkt fasl:holdt jeg ogs·aa, da Krebs 
kort efter gik ind paa de ~tillede Betin 
gelser. 

* "' * 
VED denne .'\fgprelse blev l g;ig~1::ir 

dens S!cæbne beseglet. I cle frJl 
gencle Aar blev F orhol·dcne deroppe 
mere og mere uudhoklelige for frie, 
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danske Mænd, og da de 12 ... '\ar var ud
løbet, blev den sidste Dansker udvist 
fra det Hj.em, vi selv havde fund et, og 
hvis Muligheder vi havde forud set og 
udnyt te t. Ungd ommelig Entusi;:wme, 
Vilje, Styrke og Energi havde trukket 
det korteste Slraa i Kampen mod po
litiske In triger . Al vor M~Jje og alt vort 
S Ji.rt havde ikke kunnet rmlde vore 
Drommcs Ga~rcl Men inden Danne
brog for si·::lste Gang blev Ii ret ned fra 
Zobcl slettens rankeste Fyrremast. hav
de jeg fattet nye og store Pl;mer om 
al IrJre vort gumle F lag paa Sejrstogt 
gennem and re Dele af det mægtige og 
eventyrlige Cen t ralasien. 

* * * 
UNDER mit s idste Besøg i Kin« hav

de jeg lru(.fet Videnska•bsmænd, 
der ha vde lagt Beslag paa mig i alle 
mine Fritimer for al spørge mig ud om 
Mongolerne og deres Skikke. J eg 
spurgte til Gengæl ::J dem, hvorfor de 
ikke meget hellere læste sig til disse 
Oplysninger i Bp·gernc, men til mi1: 
Overraskelse svarede de, at der ikke 
i flere Hundrede Aa r V<Jr skrevet en 
B (}g om Mo ngoliet og dels Befolkning . 
.Jeg havd e selv haft Marco Polo~ Rejsc
bcskrivclse1· med paa alle min e Rej ser, 
og det bavde tit og oilc und ret niig, 
i hvor hpj Gra·rl dC'l Liv, han bes!'1·ev, 
s lcmtc mej det Liv, Mongolerne le·vede, 
da vi kom dertil i 1923 - skønt Marco 
Polos Skildringer som bekendt v;:ir syv 
Aa rhundre:ler· gamle. Det var, som om 
Tiden havde siaaet stille. Incltil 1924 
h;:ivde sa mtlige Mongoliels Høvdi nger 
været direkte Efterkommere af de store 
Mongolkejse:·e, og Mongolernes Lcve
maade, Traditioner og Idealer havde 
været Reminiscenser af den Kultur, 
de havde tilegnet sig i clercs sv undn e 
Storhedstid. 

Nu \"ar den nye T id imidlertid kom
met som en all-Ødelæggende Storm 
over Landet. I <let Par A;:ir, j eg havde 
opholdt mig i Mongoliet, var der sket 
større og mere gennemgribende For
andringer end i <le nærmest foregaa
ende 500 Aar. 

Alle Mongoliets gamle HØvdinge
Dynastier var blevet s tyrtede, o~ deres 
Repræsent;:inter- dræbt eller foriagedc. 
De gamle Drag.ter og de gamle Tradi
tioner var lyst i Band, og den Ungdom, 
der skulde have tilegnet sig den gamle 
Viden for at bringe den v·idern til nye 
Slægter og kammende Generationer , 
lyt.tede i Stedet til Omverdenens hykle
riske Propa.ganda. Det ·\/'ar blevet straf
b;:irt ;it synge de gamle Sange og en 
Synd at lytte 1il <le Gamles Tale. Alle, 
der sad inde ved Viden om For.tiden, 
var ved at forsvinde. En Del var ble
vet dræbt, andre var kastet i Fængsel 
og Resten viar flygtet til Ødemadcens 
fjerneste Afkrog, hvor de var ved at 
hentæres <l'f afmægtig Sorg og Græm-· 
melsr . 

For hver eneste af de gamle, sorn 
clode crik en Del af den gamle, uerstat
l~Jiu~ Viden u igenkaldelig tabt. Det var 
kun" et Tidssp~irgsmaal, naar den sidste 
af den gamle Thl's Repræsentanter var 
gaaet til sine Fædre. 
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Mongoler kredser omkring en af Ur
gas mange Sobveroks, der indeholder 
Relikvier efter afdøde Storlamaer. Tu
ren rundt om Støtten skulde altid fore
gaa i So/hanens Retning. 

17 UNDE jeg som maaske var den 
.l"\.. eneste, d~r havde haft Lejlighed 
til at konstatere disse Fol"l10ld, roligt 
Jade det passere, uden at gøre et l''ors~g 
paa at gribe · ind·? Var det ikke mm 
Pli"t mod Omverdenen og mod Fre::i
tid~n at gøre alt, hvad der stod i mir: 
Magt, for at forhindre, at alt dette Stot 
skulde gaa tabt? . 

Svaret stod klart og tydeligt for mig. 
Planerne voksede frem Dag for Dag 
o" modnedes Time for Time. J eg skul
d~· ikke længere plØje Furer i den jom
frueli ge Steppe for at bryde Vej for 
en ny Tid. Den var allerede paa ha
sti" l"remmarch o.r havde faaet en 
voldsom og uforudset Udvikling, der 
ikke behagede mig. Jeg skulde i S~cdet 
opsøge den gamle Tid og dens sidste 
Repræsentanter i deres ensomt behg
gende Lejre og Tilflugtsslede_r . . Je~ 
skulde forsøge at vmde deres T1ll1d o" 
Fortrolighed og gøre Forsøg paa ;:it 
samle Viden om svundne Tider. 

Om Natten hørte jeg Karavaneklok
kerne. og deres betagende Klang kaldte 
paa Minder og lokkede med nye ~)p
Jevel ser. Jeg havde fundet en ny Livs
gerning. 
EHertryk - ogsaa i Urldrng - forbudt. 

·-~~--~-------------~---
LÆS I MORGEN: 

Pigen, der fandt Melodien. 
, " 
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Fortsættelse af Henning Haslund.
Christensens kronik i Politiken, 
26. maj 1937. Første del findes 
gengivet i GER(16):29-31. 

Den eneste del af Indre Mongolis 
høvdinge, der endnu troede på en 
ny og lys fremtid for mongolerne, 
var Teh Wang, Sunit-stammens 
unge energiske og dygtige leder. 
Sunit-folket græsser deres heste, 
kameler, kvæg og får lige på syd
grænsen af den store Gobi-ørken. 
Deres land er så barsk og øde, at 
det ikke lokker kinesiske krigsher
rer til eksploiteringsforsøg. Gobi
ørkenen ligger som en næsten u
igennemtrængelig barriere mod 
russiske fremstød fra nord. Det er 
samtidig så isoleret beliggende, at 
dets folk har bevaret sin selvtillid. 
Her ofrer man endnu ved gamle 
stenaltre fra shamanistisk tid. Fær
digheder i bueskydning og anden 
gammel sport holdes endnu ved li
ge. Men landets afsides beliggen
hed afskar det ligeledes fra den 
hjælp udefra, som var nødvendig, 
hvis dets unge leder skulle være i 
stand til at kæmpe for de allerede 
undertrykte mongolers sag. 

I øst, syd og vest rykkede den 
kinesiske kolonisation stadig nær 
mere. I nord, på den anden side 
Gobi, lå Nordmongoliet. Nord
mongoliet, der efter manchu-dyna
stiets fald havde løsrevet sig fra 
Kina, havde i årene omkring 1920 
været skuepladsen for de sidste 
blodige kampe mellem de fra Sibi
rien flygtende Hvide gardister og 
de Røde forfølgere. Efter at de 
Hvide var blevet tilintetrgjort, for
blev de Røde i landet for at udføre 
det omvendelsesarbejde, der i 
1924 førte til dannelsen af en 
mongolsk sovjetstat. Men inden 
Rusland var nået så langt i nord, 
havde de begået så mange over
greb mod mongolsk religion og 
traditioner, at en hjælp fra nord 

ikke betragtedes som nogen red
ning. 

I september 1931 okkuperede 
Japan Manchuriet, som de gav 
navnet Manchukuo, og placerede 
manchu-ædlingen Pu Yi som kej
ser over det land, der havde født 
hans folk. Samtidig bragte Japan 
alle de i Manchuriet boende mon
goler, eller ca. en tredjedel af alle 
mongoler under sin kontrol, hvil
ket nødvendigvis måtte stille hele 
det mongolske spørgsmål i en ny 
belysning. Forholdene under kine
sisk overhøjhed var da så fortviv
lede, at man anså en næsten hvil
ken som helst forandring for en 
forbedring. Mongolerne rettede 
deres blik mod detv nye håb fra 
øst. 

Snart galoperede unge mongo
ler, tilhørende stammerne i Man
churiet, mellem alle Indre Mongo
lis lejre. De bar japanske tapper
hedsmedaljer på brystet og berette
de om kampe, i hvilkle de ved ja
panernes side havde fordrevet de 
forhadte kinesere fra deres hjem
egn. De unge sejrsglade ryttere 
fortalte, at Pu Yi havde sluttet 
broderskab med den japanske kej
ser, og at mongollandet i øst var 
blevet givet tilbage til dets retmæs
sige ejere, der nu havde skabt et 
nyt autonomt Mongolland, Hsin
gan, hvis folk snart askulle befri 
og forene alle mongoler. 

I 1933 fordrev japanerne kine
serne fra den syd for Manchuriet 
beliggende Jeholprovins. De der 
boende Khochin-stammer kom un
der japansk kontrol. 

To år senere overtogjapanerne 
den russiske del af den transman
churiske jernbane. Tusinder af 
sovjet borgere måtte forlade Man
chukuo. Denne sovjet tilbagemarch 
fra Manchuriet, i hvilken der var 
nedlagt så stor russisk kapital og 
arbejde, tydedes af Østens folk 
som en ny japansk sejr. I Østen 
gælder det i langt højere grad end 
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noget andet sted i verden, at held 
er den største hjælp på vejen mod 
resultater. Mongolerne i Indre 
Mongoliet døbte japanernes til 
Naren Rung - Solfolket. 

Men i andre kredse hører man 
historier. Der fortalte man, at 
sandheden bag den japanske pro
paganda var den, at mongolerne 
kun skulle tjene som kanonføde 
og agitatorer for Japans imperiali
stiske march mod vest: at forhol
dene blandt de under japansk kon
trol stående mongoler var værre 
end nogen sinde, og at det japan
ske militærparti gennem, sin bro
talitet allerede havde bevirket, at 
mongolerne havde mistet tilliden 
til Japan som den magt, der skulle 
bringe redning. 

Rygterne fra Mongoliet mod
sagde hinanden. Kinesisk, japansk 
og sovjetisk propaganda kæmpede 
om magten i landet, og franord, 
syd og øst stirrede tre stormagter 
med had i blikket mod hverandre 
over Mongoliets en gang så fred
fyldte vidder. 

Mongoliet var blevet et af 
menneskehedens store urocentre. 
Hele verdens øjne rettedes mod 
det. Alt tydede på, at mongolernes 
fremtids skæbne nu stod foran sin 
afgørelse. Horrledes den skulle 
blive var svært at sige for den 
udenforstående. 

Da jeg i oktober 1936 forlod 
Hsinking for at begive mig ind i 
Hsingan-Mongoliet, ønskede jeg 
bare, at den forestående strid skul
le blive en kamp for og ikke om 
Mongoliet og dens udfald til mon
golernes bedste. Men hvordan ens 
fremtiden ville udarte sig, så ville 
det gamle Mongoliet, som jeg hav
de lært at holde af, og som var 
min arbejdsmark, snart være bor
te, og at opspore, hvad der endnu 
er tilbage af dette, var mit eneste 
rejsemål. @ 

Henning Haslund-Christensen 
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Rejsen til Mongoliet - Juli 1995 

Gensyn med - Mongoliet 
Efter 35 års fortællinger om Mon
goliet var jeg endelig nået derud. 
Meget spændt på om lovprisnin
gerne af både follc og landskab 
virkelig kunne leve op til forvent
ningerne, som både Hennings dej
lige beretninger fra 30'erne og fa
miliens begejstring for filmekspe
ditioner og guiderejser havde ef
terladt. For mig var Mongoliet, og 
ønsket om at komme derud, stærkt 
forbundet med den danske gård 
lgagården ved Egingol floden. 

Nu eller aldrig 
Så stor var min glæde, da Søren 
og jeg mødtes i lufthavnen i 
Ulaanbaatar med Tunga - Bulgans 
søster - Hanne og Anders Junger
sen, den nye konsul for Mongoliet 
i Danmark - vores gode tollc Bat
jargal og Lhagvasuren - formand 
for Mongolsk Dansk Selskab og 
medlem af den store Rural. Vi gik 
ombord i en af forsvarets store he
likoptere for at flyve de 3 timer til 
Bulgantal. Vores bagage var en lil
le rejsetaske og drikkevarer - lige 
dele vodka, vand og øl. Piloten 
bad os tage plads på en lang 
bænk, vi ledte forgæves efter sik
kerhedsbælterne. Benzinbeholde
ren lå langs den modsatte side. Så 
fløj vi lavt henover bjerge, tæt 
skov og grønne områder med store 
dyreflokke, over Erdenet, hvor en 
af verdenes største åbne kobbermi
ner findes. 

Vores store fugl begyndte 
pludselig at gå ned efter kun 2 1h 
times flyvning. Floden kom nær
mere. Da vi landede kom et ældre 
ægtepar med 6 børnebørn os i mø
de. Heste, hunde, køer og får del
tog i vellcomsten, som om vort be
søg havde været ventet. Piloten 
forklarede, at vi var gået ned for 
at spørge om vej. 

Fra V: Batjargal, Søren, Hanne& An
ders ved afgang til lgagården 1995 

Vi blev straks inviteret inden
for i ger'en, gæsterne sad til ven
stre, familien med de mange, gla
de børn til højre. Der var, som i 
mange andre hjem i Mongoliet, 
pinlig orden. Kufferter i mange 
størrelser lå stablet oven på hinan
den med familiens ejendele. Fine, 
nystivede, broderede borter smyk
kede hylderne, hvor familiebille
derne stod tæt. Fra ildstedet tog de 
tekedlen og skænkede gavmildt til 
os alle. Vi sad på sengekanten og 
alle vore bevægelser blev fulgt 
med interesse. Fra bedstefaderens 
fine teskål - en af de gamle af bir
ketræ og sølv - blev vi budt på 
arki. 

Vores besøg forstyrrede ikke 
deres sjælefred. De mente, at vi 
måtte være danskerne, der skulle 
være kommet sidste år, men havde 
meldt afbud. Nu havde de hørt, at 
vi nok kom i år. Når man betæn
ker, at afstanden fra deres ger ved 
floden til lgagården var mindst 50 

Foto: Marianne Hasslund-Christensen 

kilometer, må nyhederne være 
kommet frem på hesteryg. 

Mongolsk gæstfrihed 
er enestående 

Efter et kort besøg lettede vi igen 
og landede på sletten, hvor Chag
dar og Bimba bød os vellcomne. 
Søde små piger med store røde 
sløjfer i deres sorte hår og drenge 
på hesteryg samledes hurtigt om
kring flyet og fulgte os til Chag
dars hjem. Her blev vi budt vel
kommen med bolcher, curd, te og 
arki i den gamle teskål, som både 
Søren, Louise og Michael havde 
drukket af før. Koppen blev rakt 
frem på Chagdars hånd med den 
flotte blå hadak. Vi gav dem vores 
gave - en Royal Copenhagen skål -
der straks blev sat op ved husalte
ret til den anden muselmalede 
skål, cykelflaget fra Wonderful 
Copenhagen, fotos fra forrige be
søg og alle familieportrætterne. 
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En forunderlig følelse af at genfin
de danske spor igennem 70 år. 

Efter frokost sænkede der sig 
en vis mathed over forsamlingen. 
Græsset mellem husene blev en 
herlig hvileplads. Inden søvnen 
overmandede mig, kiggede jeg op 
på den dybblå himmel, græsstrå 
og blomster svajede i vinden, vore 
værtsfolks latter og snakken, hun
denes gøen i det fjerne. 

Da jeg vågnede en time sene
re, kunne jeg beundre den yngste 
søns flotte, friskfangede fisk fra 
flod. Var den mon vores aftens
mad? 

Skik og brug 
er jo forskellige 

Vi fik fisken til morgenmad, hvor 
den stolt blev serveret. Yoghurten, 
som vi drømte om til morgenmad, 
var sandelig en aftenspise. 

Vores to ger'er lå på "Dan
skerklippen" på stedet, hvor det 
sidste danske hus lå for mere end 

Marianne & Søren i Mongoliet 1995. 
De drikker gæret hoppemælk i en ger. 

60 år siden med udsigt til lærk og 
fyr. Stien bag om klippen førte 
ned til floden, hvorfra alt vand 
blev hentet - krystalklart - og 
yderst forfriskende. Hanne, Tunga 
og jeg gik derned med sæbe og 
håndklæde. En hurtig dukkert i det 
iskolde vand, 2-3 svømmetag for 
at ryste rejsestøvet af os og blive 
rene nok til at vandre i Paradisets 
Have. For paradis må være som 
her. Knæhøjt, frodigt, grønt græs 
med mange urter, små orange lil
jer, gule og røde valmuer, mar
gueritter og Mongoliets blå natio
nal blomst. Fuglesang, græssende 
dyr og rislende kilder brød den u
endelige stilhed. 

Langs væggen i den store ger 
stod hospitalssenge, et langt lavt 
bord med taburetter omkring stod 
i ger'ens midte. Den anden ger 
var køkken med ildsted, hvorfra 
duften af lam, urter og brød bred
te sig lifligt. Snart var vi igen 
bænket udenfor. Middagen bød 

Foto: Marianne Haslund-Christensen 
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først på lammeindvolde, og så re
sten af lammet flittigt ledsaget af 
vodka. Mørket faldt hurtigt på, 
myg og fluer svirrede omkring os. 
Smukke sange om kærlighed, mal
kepiger og heste, mange dejlige 
stemmer og en stor sangskat. 

Vores jul vil aldrig være den 
samme efter denne aften, hvor vi 
danske sang "Højt fra træets grøn
ne top" med hver sin Uniscrap 
lighter tændt. Senere fulgte "I sko
vens dyb stille ro" og "En lille 
nisse rejste". Men, men men, lad 
os lytte til de dejlige mongolske 
sangstemmer og gemme vore til 
omkring juletræet. 

Midt om natten vågnede jeg. 
Op gennem røghullet så jeg fuld
månen og de mange stjerner. 
Rundt om mig sov nye og gamle 
venner. Det var svært at lukke øj
nene igen. Stilheden og naturens 
styrke var overvældene. 

På "skovtur" 
Næste morgen gik det over 

stok og sten i landroveren på pic
nic 1 time fra lejrpladsen nær en 
helsebringende kilde, hvis vand vi 
drak. Vore værtsfolk var redet i 
forvejen for at lægge store sten i 
bålet - for senere at lægge stenene 
i store metal junger sammen med 
lammekød, salt, urter og vand, der 
så blev dampkogt på bålet. Fro
kostbordet var en falden træstam
me. Vi blev godt forkælet med øl 
og arki midt i denne frodige natur. 
Tilridende folk blev budt med til 
bords - med hestene bundet til et 
træ i nærhedem. Godt hestene 
kendte deres vej hjem - deres her
res tørst blev ikke slukket af den 
helsebringende kilde alene. Politi
betjenten, der havde sovet uden 
for vores ger, deltog også i skov
turen i fuld uniform med sin lille 
datter på 3 år ved hånden. Ind 
imellem fandt mongolerne helse
bringende urter i skovbunden, som 
de tog med hjem. 

13 
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Da vi sad rundt om bålet i 
skumringen uden for vores ger' er, 
kom en gammel mand ridende for 
at hilse på os - en aftentur på 11 
kilometer fra hans ger. Han havde 
mødt familien før og kunne stolt 
fortælle, at han havde fået brev fra 
Michael fra Danmark og i de sid
ste 3 år havde læst engelsk ved 
selvstudie. Vi kunne virkelig føre 
samtaler med ham og snakke om 
de mongolsk/danske bånd, der var 
blevet knyttet her. 

Ud og se på byen 
Tredie og sidste dag gik vi 

med Chagdar rundt i byen. Den 
store foderstofstation lå stille og 
forladt. Dårlige tider gjorde det 
kun muligt at have elektricitet lør
dag eftermiddag og søndag. Meje
riet var lukket og på hospitalet var 
de ved at lave et rørsystem til en 
central træbrændeovn. Lægen kla
gede over mangel på medicin og 
røngtenudstyr. Mangel på jod i 
vandet gav børn og voksne skjold
bugskirtelproblemer og deraf føl
gende vækstproblemer. I vesten 
tilsætter man jod til salt - en nem 
og billig løsning. 

Hos købmanden var der langt 
mellem varerne. Men mongolerne 
klarer sig længe med kvæget, der 
både giver kød og mælkeproduk
ter, og som noget nyt ser man små 
haver med kartofler og grøntsager 
blandt ger'erne. De samler gød
ning, der bruges som brændsel i 
ovn og komfur. 

Sommeren i Mongoliet var 
varm og solfyldt, men beretninger 
om vintervejret med temperaturer 
ned til - 40 grader giver stof til ef
tertanke. Mange mongoler prøver 
dog at overbevise os om, at vi bør 
besøge Mongoliet om vinteren, 
fordi det er så smukt. 

Ved vores sidste måltid i bir
kelunden, nær de to flotte ger'er, 
kom lamaen ridende. Han satte sig 

ved vores bord, tændte røgelse på 
en tørret kokasse, bad en lang bøn 
og endte så med at lade kokassen 
gå rundt til os alle. 

Da vi rejste, stod vores værter 
med en skål fyldt med hoppe
mælk, som de med fingrene sprøj
tede efter os - en velsignelse og 
ønsker om, at vi må komme tilba
ge - et ønske, vi alle håber skal gå 
i opfyldelse. 

Hjem med minder 
Beriget med gaver og indtryk 

fra nogle dejlige dage blandt gode 
venner, må vi sande, at tilværelsen 
i Mongoliet er barsk. Landet er i 
forandring efter 70 år som Sovjet 
Unionens lydstat. 

Elsebeth Andersen blev udsendt 
som Danida-rådgiver i landbrugs
spørgsmål til Mongoliet i 1993. 
Hun har tidligere arbejdet med 
tilsvarende sager i Bangladesh og 
i Afrika. 

Nogle mongolske landmænd forsøger 
at løse redskabsopgaverne i GER(l3) . 
Foto: Elsebeth Andersen, aug. 1995. 
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Nu råder demokratiet med sine 
byrder og friheder for befolknin
gen. En vældig udfordring efter 
det sovjetiske formynderi, som til. 
gengæld indebar hele nationens 
forsørgelse. 

Det er nyt for det enkelte men
neske at skulle tjene penge selv. 
Før arbejdede de på en statsfarm 
og fik løn hver måned, nu skal alt 
ske på eget initiativ. 

Imens helikopteren igen letter, 
ser vi ned for en sidste gang på al
le disse dejlige, smilende børn og 
gæstfrie voksne og ønsker for dem 
alle, at de svære tider snart er for
bi, at smilet i deres øjne må blive 
til smil over forbedrede mulighe
der i Mongoliet. @ 

Marianne Haslund-Christensen 

Marianne Haslund-Christensen er 
gift med Søren Haslund-Christen
sen. Hun har hørt om Mongoliet 
gennem hele sit liv med den fami
lie. 
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Julebrev fra Mongoliet 1995 

På denne 1. søndag i advent har 
vinteren omsider bredt sit hvide 
tæppe ud over "verdens største 
græsplæne". Efteråret har været 
mildt, omend vi havde en regulær 
snestorm den 22. september. Som
meren var som sædvanlig kort, 
men meget dejlig, idet vi havde 
forårets sidste og efterårets første 
sne henholdsvis den 28. maj og 9. 
september, så reelt er stepperne 
kun grønne i 3 måneder. 

Traditionen tro følger hermed 
beretningen om "årets gang i 
Mongoliet". Jeg kan se tilbage på 
endnu et år med masser af arbejde 
og udfordringer i projekterne ved
rørende "landmænd, køer og 
mælk", for som alle andre "pione
rer" kommer vi - landmændene og 
os ansatte - ud for uforudsete van
skeligheder, som vi må finde en 
løsning på. Til gengæld er glæden 
stor, når noget lykkes. Vi prøver 
at begrænse "gråden over spildt 
mælk", når tingene ikke går helt 
efter planen, så til trods for van
skeligheder er jeg stadig optimist. 
Jeg har meget god hjælp i min un
ge tolk, min chauffør samt særlig 
en kollega i ministeriet, ligesom 
mit "system" (ambassaden i Bei
jing, Danida i København, ekster
ne konsulenter) støtter og bakker 
op om projekterne og viser den 
fornødne fleksibilitet, hvilket jeg 
alt sammen sætter stor pris på og 
er taknemlig for. 

De nye landmænds evner og 
arbejdsindsats er selvfølgelig for
skellige, hvilket også kan ses på 
deres resultater, for i modsætning 
til under planøkonomien kommer 
forskellighederne nu klart frem, og 
der er kontant belønning til dem, 
der gør en ekstra indsats. Indivi
duelt har 3/4 af landmændene kla
ret sig godt, mens samarbejdet 
mellem dem omkring fælles mæl
kesalg og mulig etablering af an-

delsforeninger er vanskeligt. Det 
kniber med den gensidige tillid, li
gesom de har haft rigeligt at gøre 
med at vænne sig til en ny tilvæ
relse som private landmænd. Ti
den er for de fleste endnu ikke 
moden til at gå i gang med et for
pligtende og krævende samarbej
de. Og det er der i virkeligheden 
næppe noget at sige til. 

I år er yderligere to farme ble
vet opdelt i mindre private kvæg
brug efter den samme model som 
sidste år, så nu har vi mere end 
110 landmandsfamilier at samar
bejde med. Disse to farme ligger i 
det vestligste Mongoliet, som er 
meget forskelligt fra "den store 
græsplæne" i den centrale del af 
landet, hvor de andre 5 ex-farme 
ligger, da det har høje bjerge, sto
re saltsøer og decideret ørken. 

Jeg er meget glad for at have 
fået mulighed for at opleve dette 
særprægede og vanskeligt tilgæn
gelige område på alle tider af året, 
da vi har været derude fire gange. 
Turen foregår som regel med 
transportfly, hvor vi sidder på 
jernbænke langs siderne, men til 
gengæld går de ikke så højt op, så 
vi har en flot udsigt til det under
liggende landskab, og oplevelser 
koster jo stadigvæk en indsats. 

På mange måder er dette både 
det bedste og det sværeste job, jeg 
har haft. Det bedste.fordi jeg sæt
ter så megen pris på at arbejde di
rekte sammen med de nye land
mandsfamilier, fordi projektet er 
fornuftigt og praktisk og kan frem
vise synlige resultater, ogfordi det 
både bringer mig rundt i Mongoli
ets storslåede og smukke natur og 
i kontakt med så mange djærve 
mennesker. Det sværeste, fordi 
der ingen erfaringer er at trække 
på og alt skal afprøves for første 
gang, og fordi tingene også let kan 
gå galt - dårligt vejr, kvægsyg-

domme, foder-problemer, mælke
salg, individuelle uheld - hvilket 
kan betyde familiens økonomiske 
ruin. Dette er svært at bære, når 
jeg kender folkene og ønsker det 
bedste for dem. Jeg prøver at fin
de en balance i at brænde for sa
gen uden at brænde ud, for det 
hjælper jo ikke de mennesker, jeg 
arbejder for. 

Udover arbejdsrejserne har jeg 
haft 2 andre dejlige ture til nye 
steder i Mongoliet. Det har været 
et år med mange uforglemmelige 
naturoplevelser, hvor jeg har ople
vet nogle af landets fascinerende 
kontraster i nord, syd og vest. 

Den ene tur var i juli sammen 
med Kirstine, min niece, hvor vi 
mødtes i Beijing og tog med toget 
til Ulaanbaatar og derefter på en 
campingtur til den nordlige del, 
som kaldes Mongoliets Schweitz. 

Den anden tur gik til "kamel
festival" et sted i Gobi i oktober 
sammen med gode kollegaer fra 
ministeriet. Jeg er blevet meget fa
scineret af kamelens mange værdi
fulde egenskaber, så da jeg fik 
mulighed for at deltage i en "ka
mel-festival", måtte jeg slå til. Der 
var kåring af de bedste dyr, kon
kurrencer i kamel-relaterede akti
viteter, udstilling og salg af kamel
produkter samt væddeløb og tilrid
ning af unge kameler i bedste 
cowboy-stil. Stemningen var dejlig 
og oplevelserne fantastiske og an
derledes. Dagen efter var vi hel
dige at få en af udstillerne som 
guide på en flot tur længere sydpå 
gennem et meget varieret semi-ør
ken-landskab. Der så vi store flok
ke af gazeller og vilde æsler samt 
nogle få vilde får, som er meget 
sjældne. Jeg har forlænget min 
kontrakt med endnu et år. Jeg tri
ves og har det godt på alle måder 
i dette smukke land. @ 

Elsebeth Andersen 
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Den 8. Sebtsandamba Khutuktu 
En Levende Buddha i Mongoliet 

Den 8. Sebtsundamba K.hutuktu i 
Urga var en "Levende Buddha". 
Han blev også kaldet Bogd Khan 
eller Bogd Gegeen. Han var leder 
af den buddhistiske kirke i Mon
goliet og leder af den mongolske 
stat fra 1911 til 1924 med sæde i 
hovedstaden Urga. 

Den 8. Sebtsundamba K.hutuk
tu var selv af tibetansk oprindelse. 
Qing-dynastiets manchuer ønskede 
at mongolerne skulle samle sig 
omkring denne reinkanation. Man
ehuerne havde den opfattelse, at 
lamaismen ville gøre mongolerne 
til et fredligt folk, som ikke ville 
gøre oprør mod dem. Den 8. Seb
tsundamba K.hutuktu eller Bogd 
Gegeen havde levet hele sit liv i 
Mongoliet og identificerede sig 
med mongolernes interesser. 

Den 8. Bogd Gegeen havde li
ge siden sin barndom været utrolig 
klog, skarp og intelligent. Selv om 
han var den øveste lama, blev han Den 8.Bogd Gegeen og hans kone. 
tidligt gift og havde mange kvin-
der og drak gerne. 

Han havde mange forskellige 
interesser. Han havde et rigt bibli
otek af Østens bøger. Han samlede 
på eksotiske værdigfulde kunstgen
stande. Han havde en lille zoolo
giskhave med mange dyr, hvoraf 
nogle som elefanter og aber kom 
fra de varme lande i syd. 

Han boede i et 2-etagers hus 
om vinteren. Det var noget nyt i 
Mongoliet på den tid. I vore dage 
er hans hus blevet til "Bogd 
K.han's Palads Museum", et af de 
vigtige seværdigheder for turister, 
som besøger Ulaanbaatar. 

After hans ægtefælles død i 
1923 tog han sig en ung kone til 
trods for at han var gammel og 
syg. Selv døde han i 1924. 

Sebtsundamba K.hutuktu havde 
en stor ejendom, som hed "Den 

Store Shabi". Shabi-ledelsen admi
nistrede landet med de hyrder og 
dyreflokke som hørte til. Oversku
det gik til understøttelse af Bogd 
Gegeens hushold og religion. 

Den 8. Sebtsundamba 
K.hutuktu var en dygtig politiker. 
Han forudså at manehuernes Qing
dynasti snart ville falde fra hinan
den. 

På den årlige offeringsdag, l, 
juli 1991, som foregik i bjergene 
nord for Urga til ære for Bogd 
Gegeen deltog både adelen og al
mindelige mennesker fra hele 
Mongoliet. Aristokratiet, en blan
det gruppe af religiøse og verdsli
ge personer diskuterede dagens 
politiske situation med Bogd Ge
geen. Man talte også om mulighe
den for at opnå større frihed. 

"Nu er det tid til at gøre vor 
mongolske tro stærk, til at beskyt
te vort land, og til at udvikle en 
politik for at leve med en langva
rig fred og stor lykke," sagde 
Bogd Gegeen. Han gik igang med 
mange tiltag for at opnå Mongoliet 
selvstændighed. 

Hans stilling var meget vigtig 
for det monmgolske folk, fordi de 
i generationer havde troet på ham 
og på at manehuernes magt over 
Mongoliet en dag ville forsvinde. 
Kun Bogd Gegeen ville blive aner
kendt af alle som leder af et teo
kratisk monarki (En stat ledet af et 
religiøst overhoved). Den 8. Seb
tsundamba K.hutuktu blev hyldet til 
tronen med kontrol over både den 
verdslige og den religiøse magt. 
Han fik tildelt titlen "Den der er 
ophøjet over alle". 

Et parlament med 2 kamre og 
en regering med 5 ministerier blev 
grundlagt. Hele det mongolske 
folk ønskede at støtte Bogd Ge
geen. Men efter 1915 viste det sig 



at kun ydre Mongoli formåede at 
danne en selvstyre regering under 
Bodg Gegeen. Under hans rege
ring blev mange reformer og bety
delige forbedringer gennemf~~· 
For eksempel kan nævnes et nnb
tær akademi, en skole for europæ
isk medicin, et trykkeri, en sme
dje, et telegraf kontor og ~n kraft
værk til elektricitet. Kulnnnen ved 
Nalaikha nær Urga blev også åb
net i 1915. Den er stadig idag lan
dets hovedleverandør af kul. En 
Mellemskole blev startet i 1912, 
og året efter blev 1 O elever sendt 
på statens regning til videreuddan
nelse i Khiakta og lrkutsk, begge 
byer ligger i det sydlige Sibirien 
nord for Mongoliet. I 1911 grund
lagde man 2 aviser, "Urga Nyhe
derne" (Orgaa News) eller som 
den hed på mongolsk 'Niislel Khu
reenii Medee' og "Det nye spijl" 
(New Mirror) på mongolsk 'Shine 
Toli'. 

1921 var et vigtigt år for Mon
goliet. På det tidpunkt havde Bogd 
Gegeen forsøgt at fl gode kontak-
ter til mange lande. . 

I Nationalmuseet for Mongob
ets Historie er det 2 voksfigurer' 
en af den 8. Sebtsundamba og en 
af hans første koner, Dandogda
lam. Hun havde titel af "Mor for 
staten". @ 

Dasndendev Bumaa 

Bumaa er mongolog museumsin
spektør ved Nationalmuseet for 
Mongoliets Historie i Ulaanbaatar. 
Hun er uddannet historiker og har 
tildels sin uddannelse fra Moskva. 
Hun er gift med en mongol fra 
Siihbaatar Aimag. 

Den levende 
Buddha i Urga 

Buddhismen førsøgte man lige si
den Chinggis Khan's tid at indføre 
blandt mongolerne, men den satte 
sig først effektivt fast efter at Tu~ 
met-mongolfyrsten Altan Khan 1 
1577 var blevet buddhist. Han lod 
byen Hohhot bygge i Indre Mon
goli. Han fik besøg af Khalkha
mongolfyrsten Abadai Khan, som 
drog hjem og grundlagde 1586 det 
første kloster, Erdenezu i Ydre 
Mongoli. Buddhismen spredte sig 
blandt mongolerne. Khalkhamon
gol fyrstesønnen Zanabaz.ar. (1635-
1723) gjorde især en stor mdsats. 
Han grundlagde 1651 Gandan klo
steret i Urga på opfordring af Da
lai Lama. Han oversatte også man
ge tibetanske skrifter til mongolsk. 
Han var desuden en stor kunstner' 
som skabte mange pragtfulde gu
defigurer. 

I 1650 gav Dalai Lama titlen 
Javzandamba (Sebtsundamba Khu
tuktu) til Bogd (Den levende 
Buddha) i Urga. Han var det la
maistiske overhoved for buddhis
men i Mongoliet. Den første Bogd 
var mongol. Han blev de næste 7 
gange genfødt i Tibet på Qing-dy
nastiets befaling, fordi manehuerne 
ikke stolede på mongolerne. De 
følgende levende buddhaer ad tibe
tansk afstamning hed: 

(2) Javzandamba Luvsandam
biidonmi (1724-1757); (3) Ishdam
biinyam (1758-1773); (4) Luvsan
tiivdenvanchiig (1775-1813); (5) 
Luvsantsiiltemjigmed(1815-1841); 
(6) Luvsantiivdenchoijij.~~tsan 
(1843-1848); (7) Agvaancho111van
chugperenlaijamtso (1849-1868) 
(8) Javzandamba Agvaanluvsan
choij i yamdanzanvanchiig ( 1869-
1924). 
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Der fandtes en 10-15 levende 
buddhaer i det gamnle ydre Mon
goli. De blev anerkendt af man
ehuerne og sad på hvert deres klo
ster med tilhørende land, dyr og 
hyrder. 

Den 8. Bogd Javzandamba el
ler Bodg Gegeen udviklede sig til 
en anti-manchu leder, i direkte 
modsætning til Beijings forventnin
ger. Han støttede den anti-kinesi
ske modstand og blev 16. decem
ber 1991 udråbt med titlen "Den 
over alle" (elevated by all) som le
der af et mongolsk teokratisk mo
narki i perioden 1911-1921. 

Efter omkring 200 år under 
manchurisk styre dannede Bogd 
Gegeen sin egen regering. Sain 
Noyon Khan Namnansiiren blev 
udnævnt til statsminister. Da-lama 
Tserenchimed blev indenrigsmini
ster. Chan Wang Handdorj blev 
udenrigsminister. Dalai-Wang 
Gombosiiren blev krigsminister. 
Tiisheet Wang Chagdarjav blev fi
nansminister. Erdene Wang Nams-
rai blev justitsminister. . 

Allerede i 1914 med europæisk 
forbillede dannede man et Over
ting og et Underting. Hu~l. Ove~
tinget medlemmer var prmser, mt

nistre og andre adelige folk. Un
dertingent medlemmer var fra de 
lavere klasser. 

Den 1. november 1921 blev 
Bogd Gegeens magt begrænset til 
kun at være over religiøse forhold. 
Han forblev dog grundlovssikret 
monark til sin død i 1924. Han 
blev ikke genfødt. @ 

Rolf Gilberg 

Rolf Gilberg er dansk og muse
umsinspektør ved Etnografisk 
Samling på Nationalmuseet i Kø
benhavn med ansvar for de mon
golske samlinger. Han er ud~:t 
etnograf fra Københavns Umverst
tet. 

L===================================fl 
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Siihbaatar Aimag har fået navn 
efter national helten Damdiny 
Siihbaatar, fordi han er født dette 
sted. 

Siihbaatar Aimag ligger i det 
østlige Mongoli på grænsen til 
Indre Mongoli i Kina. Området 
består mest af en bakket græsstep
pe med et areal på 82.000 km2 el
ler dobbelt så stor som Danmark. 
Steppen ligger i en højde af 1.000-
1.200 meter overhavet. Det høje
ste bjerg er Shiliyn Bogd (1.877 
meter). Området er rig på minira
ler. Der er fundet jern, kul, tung
sten, zink, fluor, molybdæn og an
det, men der er ingen minedrift sat 
iværk. Men andre værdigfulde 
mineraler så som krystal, røgfar
vet kvarts, turkis og kalcedon 
(smykkesten) har man i mange år 
henter frem i området. 

Provinsens fastlandsklima 
svinder mellem +40°C og 
+40°C. Der vokser over 300 
slags planter, hvoraf en del kan 
bruges som medicin. I den vilde 
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natur kan man finde ulve, ræve, 
d:reren-antiloper, los, vaskebjørne 
og andre vilde dyr. 

Provinshovedstadenhedder Ba
ruun Urt og har et indbyggertal på 
ca. 13.000. Byen er provinsens 
administrative, kulturelle og indu
strielle center. Hele provinsen har 
en befolkning på 51.000 menne
sker. Det svarer til befolkningen i 
Grønland eller til en stor dansk 
provinsby. Befolkningen består af 
3 mongol folk: Khalkha, Darigan
ga og U:remchin. 

I det sydøstlige hjørne af 
provinsen ligger Dariganga vulkan 
sletten, som er overstrøet med en 
30-50 gamle udbrændte vulkaner. 
Mange af dem har stadig deres 
kegleformede udseende med krater 
i midten. Hele egnen er oversået 
med lava, og der ligger et fredet 
bjerg, Lhachinvandad. Det er be
boet af steppehjorte. 

Helt mod syd går landskabet 
over i ørken med store forekom
ster af sandkliter. 

Hovederhvervet er fårehold. 
Dog har man lidt landbrug om
kring hovedstaden. Provinsen kan 
producere føde (kom, kartofler, 
grønsager, hø og grøntfoder) nok 
til eget brug. Der er endda over
skud til at hjælpe naboen i syd, · 
som ligger i Gobi Ørkenen, hvor 
det ikke er muligt at dyrke så 
meget. 

Lokale håndværkere, især Da
riganga-folk i syd, er kendt i hele 
landet for deres dygtige cicelerede 
sølvsmedearbejder, der pynter te
kopper, sadler og andre daglige 
brugsgensfinde. Dariganga-sølv
smedene fremstiller også sølv
smykker dekorerer med turkis og 
koral til kvinder. 

I 1989 var der 1 uldvaskeri, 1 
mejeri og 1 murstensfabrik. En 
1/4 af arbejdsstyrken var ansat i 
industrien. Om det er sådan i dag, 
er der ingen oplysninger om. Den
gang var der 1 landbrugsskole, 18 
mellemskoler, 5 aftensskoler, og 
60 % havde en skoleuddannelse. 



Dariganda 
Navnet stammer fra den udslukte 
vulkan "Dar" i det sydlige af pro
vinsen. Vulkanen "dar" var et me
get helligt sted i gamle dage. Man 
kan stadig finde en obo på toppen 
af bjerget. Respekten for bjergene 
i området var stor blandt de lokale 
hyrder. Hver bakke havde sin 
egen beskytterånd. Folk var bange 
for at udtale navnene på de højeste 
bjerge, som også var de mest hel
lige, for på den måde at bringe u
lykke på sig selv og deres familie. 

På den måde blev navnet 
"Dar" tabu før i tiden. Overtroiske 
mennesker kaldte derfor bjerget 
for "Altan Chulun" (Gyldne sten) 
eller "Gonchig Sumu" (Barmhjer
tighedens gud). Man forsøgte at 
gøre bjergånderne venlig stemte 
med gaver, så de ikke udløste 
stenskred eller kastede andre ulyk
ker på folk. De fattige hyrder hav
de ikke råd til kostbare gaver. 
Man gav hvad man kunne undvæ
re, måske et redskab fra hushol
det, farvede sten eller småmønter. 
PÅ den måde voksede obo' erne på 
toppen af bjergene. 

Dengang fejrede man Naadam 
for foden af Dar Bjerget. Folk 
strømmede til fra hele Dariganga
området. Efter passende ofringer 
til bjerget kastede man sig ud i 
bueskydning, brydning og heste
væddeløb. Nu om stunder tror folk 
ikke mere på bjergånderne. 

Udsigten fra toppen af Dar 
Bjerget på en klar dag er meget 
smuk. Man kan se ud over de 
mange søer, som ligner spejle. 

Der er et sagn om en af søer
ne, Ganga. Den har også givet 
navn til egnen. Sagnet fortæller, at 
Chinggis Khan engang have sme
det et sværd på den flade top af 
Dosh Bjerget. Han dyppede svær
det i Ganga Søen for at afkøle det. 
Siden da har søens vand ord for at 
være helbredende og give kraft og 
mod til den der drikker det. 

Hestetyve 
Dariganga blev allerede under 
manehuerne i 1600-tallet gjort til 
et administrativt område. Egnen 
havde længe været kendt for sit 
stårslået græsland, som ligger re
lativt nær Beijing. Manchu-kejser
ne valgte derfor at lade deres heste 
og kvæg græsse der. Men disse 
"besættere" fortrød det efter nogen 
tid. I 1864 skrev den udsendte em
bedsmand (govenør) for området 
hjem til administrationen i Beijing: 

• Darigang er kendt for sine ty
ve. De lokale hestetyve er ikke en
gang bange for at stjæle kejserens 
heste. Alene i sidste måned blev 
der stjålet over 100 af de bedste 
heste. Den slags modigt tyveri kan 
kunforklares med disse mænds øn
ske om at vise deres dristighed.• 

Ikke alle dariganga'er turde 
stjæle heste. Kun 'sain-ers', altså 
modige mænd blandt de fattige 
hyrder turde. De stjal heste og 
kvæg fra de rige og gav dem til de 
fattige. 'Sain-ers'erne skjulte sig i 
Shiliyn Bog Bjergene. De svor 
hinanden troskab og sammenhold, 
og at intet skulle komme i vejen 
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for kampen for folkets lykke. De 
svor også uforbenholden lydighed 
til deres leder, Toroi-bandi. Det 
var øgenavnet på en dariganga
hyrde Nanzan (1834-1904), der 
var deres leder. Myndighederne 
udlovede en stor belønning til den, 
der fangede ham. Men alle forsøg 
på at fange Toroi-bandi mislykke
des. De fattige hyrdee skjulte i 
hemmelighed deres forguede helt. 
Selv var han hurtig og listig. 

Folket digtede mange sange 
om ham. Nogle af dem fortæller 
om hans kampe mod de rige og 
mod sociale uretfærdigheder. 

Hundredevis af tavse 
vidner til fortiden 

I Dariganga har arkæologer fundet 
mange stenfigurer. I 1927 fandt 
man 17 stenfigurer, der var 1 'h-2 
meter høje. De forestiller adels
mænd, som sidder på en trone. 
Den højre hånd hviler ved brystet, 
mens den venstre ligger på knæet 
eller albuen støtter på armlænet. 
Ud fra deres påklædning, frisure 
og anden udsmykning kan man se, 
at det drejser sig om adelens 
krigsmænd fra Chinggis Khans 
storhedstid i 1200-tallet og 1300-
tallet. 

Den tid frisure er blevet omtalt 
af både kinesiske (Zhao Hung & 
Shui Ting) og europæiske (Plano 
Carpini & Rubruk) kilder. Det 
stemmer overens med, hvad man 
se på disse figurer. Grave, som er 
fundet i nærheden, kan også date
res til denne periode. 

Det er interessant at man kun 
finder disse stenfigurer i det østli
ge af Mongoliet. Nogle af figurer
ne er udført med stor håndværks
mæssig kunden. Hvem figurerne 
forestiller, hvorfor de er opstillet, 
og hvem der har gjort det, ved 
man ikke. @ 

Rolf Gilberg 
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Rottens år 
19. februar 1996 - 6. februar 1997 

Rottens år er det første år i de 12 
dyrs cyklus i det kinesiske kalen
dersystem. Derfor regner man det, 
for det bedste tidspunkt at lægge 
nye planer og sætte ny udvikling i
gang. Det er et år med velstand, 
med muligheder og gode udsigter. 
Der er måske ikke megen aktivitet 
at se på overfladen, men dybt un
der den planlægges alle mulige 
former for forandring. Et løst ind
fald kan pludselig blive til en re
volutionær ide, for det er en tid, 
der syder af skabende aktivitet, en 
tid, hvor man får øje på nye hori
sonter og til sin overraskelse opda
ger, at der er tusind uprøvede mu
ligheder. Det er en god tid til at 
diskutere nye metoder, nye planer 
og omorganisere og genoplive pro
jekter. Senere kan der måske kom
me modstand og skepsis, men det 
er tiden til at skitsere nye planer. 

Internationalt set er Rottens år 
sjældent særlig bemærkelsesværdi
ge. Men historisk betragtet kan det 
godt tænkes, at begyndelsen til en 
voldsom verdensomveltning gøres 
i et Rotte år ved en tilsyneladende 
ligegyldig, men alligevel meget 
betydningsfuld handling. Verdens 
økonomien vil i almindelighed få 
et opsving. Priser vil gå op og ned 
på børsen og på madvarer. Man 
kan være heldig at tjene formuer, 
og det vil være et godt år for at 
forøge rigdom. Langtidsinvesterin
ger vil give gode afkast. Alle 
eventyr, som begynder i Rottens 
år vil blive gode, hvis de er godt 
forebredte. Lad være med at tage 
hanser eller unødvendige risiko for 
Rottens år er stadig en del af den 
kolde vinter og nattens mørke. De 
som spekulerer ukritisk og overvu
derer sig selv, vil ende op med 
nogle meget ubehagelige tømmer
mænd. 

Hvad helbredet angår, bringer 
begyndelsen på en ny cyklus for
nyet vitalitet. Mindre lidelser kan 
ventes at forsvinde, medens mere 
alvorlige går i ro. For kærligheden 
er det et godt år for næsten alle. 
De, de ikke har en partner, har 
udsigt til at finde en, og de, der 
lever i faste forhold, kan vente 
forøgelse af familien i form af 
børn eller børnebørn. 

Generelt vil det blive et lykke
liger år end ellers. Der vil ikke 
være mange eksplosive hendeiser 
med krig og langt færre katestro
fer end for eksempel i Tigerens el
ler Dragens år. Alligevel vil det 
blive et krydret år. Der vil dog 
være en del råben og skrigen, som 
dog kun være gøre lidt fortræd. 
De fleste vil have en god tid. 

Hvordan du vil 
klare dig i 
Rottens år 

Er du født i Rottem år, 
vil det går dig sådan: 

Det bliver et lykkelig år for 
den som er født i et Rotte år. Ti
den er inde til nye opgaver og ini
tiativer. Han/hun kan se frem til 
en forfremmelse eller forbedring 
af sin løbebane. Det er et godt 
tidspunkt for rotte-mennesket at 
flytte på, at begynde et nyt arbejde 
eller at få sig en ny partner. Øko
nomien vil være stabil og der kan 
fra uventet side dukke penge op. 
Helbredsmæssigt vil det gå godt. 
Man vil føle sig i form med kun 
få mindre problemer. Det vil være 
fornuftigt at være forsigtigt og 

gemme lidt af årets overskud, for 
Oksens år vil ikke blive så godt 
for Rotten. 

Født i Oksem år: 
Rottens år vil blive et nemt og 

lykkeligt år for Oksen. Held vil 
bringe gode resultater til hans/hen
des gøremål. Alle tidligere proble
mer synes at ville forsvinde. For 
Oksen med sit stille væsen vil det 
være bedre at invistere end at gå 
aktivt ind i nye projekter. Oksen 
vil få anerkendelse for sit arbejde 
og vil måske få en vigtigere stil
ling. Det kan forventes, at der vil 
være ting at fejre i hjemmet. Med 
hensyn til helbredet, vil der være 
forbedringer undervejs, sær for 
dem, som har problemer med led 
eller knogler. Uheldigvis vil den 
romantik, som begynder i Rottens 
år, ikke holde længe. 

Født i Tigerens år: 
Det bliver ikke noget særligt 

lykkeligt år for Tigeren. Især vil 
Tigeren klare sig dårligt i et Rotte 
år. Tigeren vil opdage at der er 
knapt med penge eller at de holdes 
borte fra en. Det ser dog ud til at 
blive et godt år, at gøre sig be
mærket i erhvervslivet og i sel
skabslivet. Begge områder vil dog 
tære stærkt på Tigerens energi. In
vesteringer vil dog med tiden 
komme igen med renter. Tigeren 
vil kun blive belønnet, hvis han/
hun er forsigtig og tålmodig. Tige
ren skal undgå impulsive handlin
ger og være lidt tilbageholdende i 
sit udsyn. 

Født i Harens år: 
Det bliver et roligt, men ikke 

få godt år. Ingen overraskelser, 
ingen store problemer, men heller 
ikke så udbytterig, som Harren 



kunne forvente. Det er vigtigt at 
holde godt øje med økonomien. 
Der kan komme lidt problemer 
med helbredet, måske risiko for u
lykkestilfælde. Udviklingen vil 
være jævn, da der ikke synes at 
kunne forudses problemer hverken 
på arbejdet eller i familien. Det er 
året, hvor det vil være godt for 
Hareren at lægge fremtidsplaner, 
at sætte nye planer igang eller at 
købe en ejendom. Dog kun hvis 
investeringerne holdes på et rime
ligt lavt plan. 

Født i Dragens år: 
Det bliver et godt år for Dra

gen, både med hensyn til helbre
det, kærligheden og arbejdet. Det 
er det rigtige tidspunkt at begynde 
nye aktiviteter. Det gælder om at 
kunne udnytte de mange mulighe
der, der vil dukke op i årets løb. 
Penge vil flyde til, men blot en 
dårlig forretning vil kunne gøre et 
grimt indhug på Dragens resurser. 
Han/hun vil kunne slappe helt op 
uden problemer og den almindeli
ge overordnede præstation vil væ
re god. Der vil ikke være væsent
lige problemer hverden på arbejdet 
eller i familiem. 

Født i Slangens år: 
Det vil blive et aktivt år med 

gode fremskridt. Nye muligheder 
og chancer vil opstå. Slangen vil 
forbedre sin levevej. Der vil være 
kreative perioder og andre, som er 
stille og begivenhedsløs. Det kan 
blive et år med både gode og dår
lige dramatiske begivenheder. Det 
financielle udnytte vil netop dække 
årets tab. Det er en periode hvor 
man hverken skal låne eller udlåne 
penge. Det vil være en god ide at 
se at få ordnet uløste problemer, 
så Slangen kan få mest mulig ud 
af det meget fine Oksens år, der 
følger. 

Født i Hestens år: 
Det bliver et vanskeligt år for 

Hesten. Der kan vises sig penge
sorger. Det er et år, hvor Hesten 
hverken skal låne eller udlåne pen
ge. For Hesten vil der være ulyk
kelig kærlighed og familieproble
mer. Det er vigtigt at undgå kon
forntationer, især med loven. He
sten skal også passe på sit helbred. 
Det er tilrådeligt ikke at løbe no
gen unødvendig risiko. Hesten skal 
generelt være forsigtig, standhaftig 
og tålmodig. 

Født i Fårets år: 
Det bliver et godt år for Fåret. 

Gaver og gevinster kommer fra så 
mærkelige kilder som spil, lotteri 
og den slags. Der vil ikke være 
sygdom eller større problemer. 
Det er mulighed for styrkelse af 
forretningsforbindelse, forbedring 
af ens erhverv og private venska
ber. Hjemmelivet vil blive fredligt 
med muligheder for romantik og 
social medgang. 

Født i Abens år: 
Det bliver et lykkelig og hel

digt år for Aben. Det bliver et år 
med nye forslag og nye ideer, med 
opfindsomhed og vækst. Fysisk er 
Aben helt på toppen. Penge kom
mer fra uventet side. Det er et 
godt tidspunkt at låne penge. Det 
er en særlig god tid for at forbedre 
sin arbejdsmæssige og sociale stil-
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ling. Der kommer nye medlemmer 
i familien. Problemer bliver hur
tigt og nemt løst. Aben bliver fej
ret eller set efter af indflydelsesri
ge personer. 

Født i Hannens år: 
Det bliver et vanskeligt år for 

Hanen, som vil blive tvunget til at 
tære på de opsparede reserver. Det 
vil Hanen ikke kunne lide, fordi 
pengene bliver få. Der vil ikke 
være megen støtte at hente blandt 
venner, eller de vil svinge en, hvis 
man søger deres hjælp. Hanen skal 
være varsom med at indlade sig i 
nogen form for partnerskab, uan
set om det gælder forretninger 
eller kærlighed. Der vil være 
hovedpine i hjemmet og ubehag 
med helbredet, fordi Hanen er 
tvunget til alene at løse sine egne 
problemer. Det bliver et år med 
megen betænksomhed og beher
skelse. 

Født i Hundens år: 
Det bliver et pragtfuld år for 

Hunden. Han/hun vil få medgang 
i forretninger og på arbejdspladsen 
eller vil få ekstra indtægt fra inve
steringer. Det er dog ikke et godt 
år at låne penge i. Helbredet vil 
være fint, men der vil komme 
nogle problemer i hjemmet eller 
med børnene. Året vil bringe 
vækst. Hunden bør undersøge alle 
muligheder, fordi det er en meget 
gunstig periode. 

Født i Vildsvinets år: 
Det bliver et år med usikker

hed. Problemer på arbejdspladsen 
og i hjemmet er uløste. Vildsvinet 
vil miste noget, som han/hun troe
de, at de havde sikret sig. Han/
hun vil klare at overvinde proble
mer og vanskeligheder, men be
kymringerne vil tynge ham/hende 
ned og give modgang med færre 
muligheder for fremgang. @ 

En jysk Vismand 
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Dhjengis Khan lejren i Ulaan Baator 
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--~,tF":?'~.~· """'"""'"""'°""""""""""""'°" 
~:/,~ Yderligere oplys-

ning, program og 
tilmelding hos 
MARCO POLO på 
telefon: 3313 0307. 

Jubilæumsrejse i Mongoliet ØiP 
Det er i år 100 år siden, at en 
af Danmarks store opdagel
sesrejsend e blev født. Hen
ning Has lund,Christensen 
(1896 - 1948) gjorde s tore 
opdagelser i Mongoliet og er 
den direkte årsag til, at Na
tionalmuseet i København 
har en af verdens bedste 
mongolske samlinger. 
100-års jubilæet skal fejres 
med en eventyrlig ru ndrejse 
i Mongoliet. Turen begynder 
i Kina. 1 Peking når vi at se 
Den sto re Mur, Minggravene 
og Den forbudte By, inden vi 
flyver til Mongoliets hoved
stad, Ulaan Baator. Vi 
besøger Dhjengis Khan lej
ren og ser udstillingen af 
dragter, telte og vogne. Vi får 
lejlighed til a t deltage i den 
75. Naadam festival, der vil 
være særlig festlig med heste
væddeløb, brydning og 
bueskydning - Mongoliets tre 
foretrukne sportsgrene. 

Vi kører med jeep mod 
sydøst til Khara Khorum, 
som var landets hoveds tad i 
det 13. århundrede. Mange 
steder er der ingen veje, men 
kun sandede hjulspor. På vej 
sydpå gennem Gobiørkenen 
forvandles steppen og store 
dele af ørkenen til et over
vældende blomsterflor, hvor 
nomadernes heste, kameler 
og yakokser græsser. Step
pen er også ri g på vilde dyr 
som det årvågne murmeld yr, 
traner og ørne. Vi møder vil
de flokke af gazeller og khu
laner - det as iatiske vildæsel. 
Nætterne i \' ild marken til
bringes i s tationære ger-telte 
eller i medbragte telte. Hos 
nomaderne smager \'i på de 
lokale specialiteter som 
mongolsk ost og gæret hop
pemælk. 

I nomadelejren Duut Man
.khan - Det syngende Sand -
bor vi i to nætte r. Vores lejr 

ligger ved en frodiggrøn 
oase med udsigt til sandklit
ter, som er mere end 300 
meter høje. I den sidste 
udløber af Altai bjergene 
besøger vi en gletcher i 
Gribbekløften . På vej mod 
Ulaan Baator besøger vi 
Bayan Tsag, der er et af de 
spændende steder for fund 
af d inosaurer. 

I Ulaan Baator skal vi 
besøge Gandan templet, den 
sidste konges vinterpa lads, 
Zanabazar Kunstmuseet og 
Det Natu rhistoriske Muse
um med de store dinosauer
skele tter. Turen slu tter i 
Ulaan Baator. 

Flyvning med SAS og -
Mongo!ian Airlines 

Afrejse: 7 juli 1996 
Hjemkomst: 25 juli 1996 
17 dage /15 nætter 
Pris: ca. 24.000 kr. 
Eneværelse tillæg: 2.500 kr. 
Rejseleder: Birgith Sloth 
Alt er inkluderet i rejsens 
pris til Mongoliet. 
Nå r rejsen er betalt, ska l der 
kun tænkes på lommepenge. 

Ring efter detaljeret 
beskrivelse af denne tur. 

HENNING HASLUND-CHRISTENSEN 
Hos Marco Polo Tours har 
Henning Haslund-Christen
sens rejser en særlig betyd
ning. Vores Bethsy Holk 
kendte ham, da hun var helt 
lille.-Han kom hos hendes 
farfa r - en anden af Dan
marks store opdagelsesrej
sende, Congo-fareren Albert 
Christophersen. Albert Chri
stophersen var rejsefælle for 
den verdensberømte Stanley 
fra 1879-84. Han var den 
første hvide mand, der fuld
førte den meget barske tjene
ste hos Stanley. 
Henning Haslund-Christen
sens eventyrlige liv som 

opdagelsesrejsende var 
præget af hans impone
rende sindsro og et ukue
lig t personligt mod. Midt 
under en mongolsk stam
mes blodige fejde mod 
japanere færdes han frej
digt i begge lejre for at 
frigive liget af en fældet 
åndemaner - Den fem
skæggede Shaman - hvis 
enestående dragt og 
maske var hans hedeste 
attrå. Det farefulde togt 
lykkedes ved snedig list, 
og den femskæggedes 
pragtfulde udstyr befinder 
sig nu på Nationalmusee t. 

Henning Haslund-Christensen (t.h .) med 
sin onkel Albert Christophersen 
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Blandt steppens 
nomader 

Oplev de grønne mongolske vidder, hvorfra Chinggis Khan og 
hans rytterfolk i 1200-tallet erobrede det meste af Asien. På 

de endeløse stepper græsser nu hyrdernes flokke af får, geder, 
kvæg, kameler og ikke mindst heste. Bo i de mongolske runde 
filttelte og stil tørsten med gæret hoppemælk. Oplev mongol
ernes store gæstfrihed og se de mange solbrændte smil. 
På rejsen besøger vi udover hovedstaden Ulaanbaatar også 
Karakorum, hvor Chinggis Khan havde sin hjemstavn. Et af turens 
højdepunkter bliver besøget på "Danskergården" i det nord
vestlige Mongoli, som blev grundlagt i 1923 af blandt andre 
Henning Haslund-Christensen. Vi deltager i festlighederne i 
forbindelse med Haslund-Christensens 100 års dag. 
Rejsen foregår samtidig med den årlige Naadam-fest, hvor de 
traditionelle mongolske sportsformer (hestevæddeløb, brydning 
og bueskydning) er i fuld gang. Vi rejser med jeep over steppen, 
hvor vejen ofte ikke er mere end et hjulspor. Til gengæld er man 
hele tiden tæt på den pragtfulde natur. 

Dag 1. Afrejse fra Koben
ha,·n ,-i n i\·[osk,·a. 

Dag 2. Anko mst til 
~longoliets hO\·edstad 

Ula;,111h~1;.1tar om morge nen. Efter ankom
sten indlog<:rcs gru ppen p ~l et pri,·at hotel. 

Dag 3. H eldago tur i Uban baata r. De n 
s tarte r YCd mindesma:•rket for de faldne 
soldater i 1921. Derfra e r der ud .s igt m·r r 
hele Tula dalen. \'i bcsogcr den n~ ntrale 
plads, la ndets nade. lwor der ::-:tfl r e n sta t
u e af he lten S hukc Bator for::rn parlamen 
tet og teatret. Vi besoger det naturhi sto ri
ske museum. kun stmuseet, Ganden 
klosleret ng m~'t s ke en munke.skol e. Om 
aftenen g<\r v i en tur i teatret. 

Dag 4. Vi fly,·er fra Ulaanbaatar til 
Karakorum, Chinggis I<h a n's gamle hov
eds tad. Den er der dog intet tilbage af, 
men på stedet li gger derimod det smukke 
klos ter Enlene-zuu fra 1586. Vi overnatter 
i de mongol ske, runde filttel te, "ger", fire i 
hvert tel t. 

Dag 5. Fra Kharakhorum laver vi en hel
dagstu r gennem et smukt landskab til 
Orhon nodens \'Un dfald. Her s pi se r vi 
frokost i de t gronne. Bagefter vandrer vi 
en tur. Vi korer tilbage til I<ara korum og 
overnatter i et ger-hotel. 

g~ir l ' ll tur i byC'n og se r pa f'o l kelin~ t . 

Dag 8. l j CL'P fra :\Ioron til "Da nskcrgi.l r
clcn '' i I3ughant:11. Det tage r e n S-10 t imer. 
Q,·crna tn ing i ge l'. 

Dag 9. i\Icns ,.i er ved "Danskcrgc1rden", 
skal \'t opleYe den nationn!c fes tdag. 
Nad :i.:i.m. De n fejres især med hes tL'\·a"d 
delob, brydning og bueskydning. 

Dag 10. Heldags udf1ugl til Hov;;ego l soen. 
'·;\Jonglicts bl:\ pe rl e", p~ 2.760 kvadrat
kil urnetc r. Den er en af ,·erd cn:S sto rstc 
fers k,·a nd ~~oc r. \'i holder picnic i den 
s mukke nat ur og t.ngc r tilbage til '·Dnn
skergå rd en". 

Dag 11. Vi ser pil la ndbrugsdrift, kne
gnd, heste og prod ukt ion nf mæl k og ost. 
Besogcr en mon gol sk familie for at smage 
på gæret hoppemælk og spise fårekdd, 
slebrt på varme sten. 

Dag 12. I jeep tilbage til Moron. 

Dag 1:3. Med fly fra Moron til 
Ulaanbaatar. 

RUS LAND 

···).. .. 
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Dag 14 . Heldags tur til 
Terclga, 70 km ost for 
Ulaanbaator. Stedet h a r en 
spændende og flot natur, 
og er et yndet udflugts
sted for mon golerne. 

Dag 15. Fridag og rescrvc
cl3g. Der er mulighed for al 
h a ndle, opleve gadeJi,·et, 
gå p:'1 fl ere museer eller i 
templ er. 

Dag 16. Flyafgang midt pli 
dagen. Ankomst til 
I\.Joskva , h vor vi overnat
ter. 

Dag 17. Furm idclags fl y til 
l\obcnlrn\·n , hvor vi an 
komm e r ved middagst id. 

N.Il. P:-1 g rund af ressour
cemangel og de t lid t til
fæ ldi ge transpo rtsyste m i 
l\ Iongo lict efter kommunis
mens fald . kan der ikke 
garnnteres ror at dag:-pro
g ra mmL'l hli\·cr pft den 
mad e og i den r rekkcfolgc, 
su m her er hc,:;;kre\·ct. Del 
vil bli\·c en meget u s:c <l
van lig rej se. h,·or improvi
sati onen er en del even 
tyret. 

i 
0 
2 
C\ 
0 r--m ... 

Yderligere oplys
ning, program og 
tilmelding hos 
TRA VEL LIFE på 
telefon: 3315 5744. 

Afrejse: 1. juli 
Hjemkomst: li. juli 
Pris: ca. kr. 20.000,-
Priscn inkludere r fl y, landarrangement, 
o\·ernatninger med h elpens ion. 
Prisen er base ret på min. 10 deltagere. 

· · : ~:~ :·• Ulan Bator Dag 6. Om formiddagen besoger vi en 
mongolsk hyrdefamili e på steppen. Der er 
mulighed for at ride en tur på deres heste 
og drikke gæret hoppemælk. Om eftermid
dagen flyver vi tilbage til Ulaanbaatar. 

Khara Khorum 

Dag 7. Med fly til Moron, so m er hoved
stad i Hovsegol Aimag. Det er en smuk 
provins med skovklæ dte bjerge, sto re 
græssletter, mange soer og vilde dyr. Vi 

MONGOLIET 

KINA 
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Mongolia Safari 15. juli 1996 

Forfatteren Jørgen Bitsch ar
rangerer igen i år en safarti 
til et meget eventyrligt om
råde i Mongoliet, som han 
og hans gruppe har patent 
på. Tilmeldelse haster, da 
rejsen er ved at være ud
solgt. 

Forlang brochure hos: 
Jørgen Bitsch Safari, 
Clausholm, Drødhøjvej 9, 
8420 Knebel, Danmark. 
telefon/fax: 8635 6035. 

Det store eventyr 
i Mongoliet 

Hvert år i juli måned leder Jørgen 
Bitsch en safari til det ukendte 
mongolske paradis ved Gungin 
Sum. I Mongoliets hovedstad 
Ulaanbaatar ser vi blandt andet 
skeletter af de gigantiske dinosau
rier, alene navne som Tyrannusau
rus og Dinosaurus Rex virker im
ponerende. 

En anden dag aflægger vi visit 
i Gandan-templet, Det arbejdende 
Tempel. Det er fuld af mongoler, 
der drejer bedemøller og ofrer til 
tempelguderne. Lamapræsterne 
kommer gående med røde kapper 
og store gule hatte. Tempeltjene
ren bringer store kobberkander 
med kummis og smørte, bibliote
karen bringer hellige skrifter i 
form af løsblade bundet sammen 
mellem to træstykker. Går man 
ind i templet, hører man lamaerne 
mumle rituelle bønner, blæse i 
øredøvende horn og slå på store 
trommer. Med et er man ført år
hundrede tilbage i tiden. 

Men disse "turistattraktioner" 
er intet sammenlignet med den 
ekspedition, vi skal ud på til 
Gungin Sum, prinsessens tempel. 

En gammel fabel fortæller, at en mon
golsk prins, som var på besøg i Bei
jing, blev forelsket i en kinesisk prin
sesse. De blev gift og tog til Mongoli
et. Men der kom ufred. En kinesisk 
hær drog til Mongoliet og røvede 
prinsessen med til Kina på et tids
punkt, da prinsen var bortrejst. Da 
han kom hjem og opdagede, at hans 
kone var borte. Han red straks med to 
mand de ca . 1.000 km til Beijing, 
stormede ind i kejserens palads, hug
gede vagterne ned og tog sin prinses
sen med hjem til Mongoliet, før det 
kinesiske bureaukrati fik samlet solda
ter. Ved gentagne senere skærmysler 
med kineserne var prinsessen på mon
golernes side. Hun blev så folkekær, 
at for at beskytte hende mod bortførel
se, blev der bygget et tempel til hende 
"bag de store floder, og bag 'lagka
ge'-bjergene i en lund med store ce
dertræer." 

Det er ruinerne af Gungin 
Sum, prinsessens tempel, der er 
vort mål. En tidlig formiddag be
gynder vor færd i en stor terrain
gående bus, der kører os til mon
golhøvdingen Dembkes lejr, hvor 
vi bliver installeret i fine jurter og 
møder ægte mongolsk gæstfrihed 
og venskab. 

Næste morgen kommer ekspe
ditionsudstyret. Vi rejser videre 
med en stor og solid lastvogn og 
en jeep. Fra tidligere ekspeditioner 
har vi erfaring for, at de kan sidde 
fast i floder eller sumpe. Derfor 
medbringer vi også to yakkærrer 
og en halv snes heste. Således ud
rustet er vi sikre på at komme 
frem. Når lastvogn eller jeep sid
der fast, læsser vi den vigtigste del 
af bagagen på yakkærrerne og ef
terlader chaufførerne og noget 
mandskab til at få bilerne fri . Det 
kan tage en dagstid, men fri kom
mer de altid. 

Imens jubler vi af begejstring 
over at vandre eller ride gennem 
det himmelske landskab. Her er 
blomster i en mængde, der ikke 

overgås af nogen dansk have. Vi 
oplever dansende traner, skrigende 
glenter og morsomme murmeldyr. 
Når vi er heldige, ser vi ulv, hjor
te og den store brune bjørn. 

Landskabet bølger blidt med 
små bakker og bjerge, der på 
nordsiden, hvor solen ikke udtør
rer jordbunden, har en paryk af 
lysegrønne lærketræer. I dette her
lige landskab rejser vi vore telte 
med den store jurte i midten. Den 
er beregnet til spisestue. Men vi 
foretrækker i regelen at spise i den 
frie natur, hvor vor kok i kridhvid 
kokkeuniform serverer lækre retter 
for os. Derefter er der lejrbål af 
duftende lærketræ, en flaske går 
rundt, og vore mongolske hjælpere 
kommer og synger for os. 

Efter at have vandret eller re
det i en ugestid gennem en vild 
natur, hvor vi ikke engang møder 
en mongol , når vi til ruinerne af 
Gungin Sum under de store ceder
træer. Fablen om Gungin Sum er 
blevet til virkelighed. 

Jørgen Bitsch 
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Grethe Koch er 
Santalmissio
nens 2. udsendte 
til mongoliet. 

Den 29-årige Grethe Kock rejser i denne måned til Mongoli
et for Dansk Santalmission. Her skal huh hjælpe fåre-og 
gedeavlere og undervise ansatte i landbrugsministeriet i en
gelsk. 

Grethe Kock er uddannet som agronom på Landbohøjsko
len med får og geder som speciale. Hendes opgave i Mongoli
et bliver at fremavle dyr med bedre egenskaber og få malke
gederne til at producere mere mælk. Samtidig skal hun også 
forsøge at forbedre dyrenes sundhedstilstand. 

Hun skal arbejde for Dansk Santalmissions samarbejds
partner i Mongoliet - den internationale missionsorganisati
on Joint Christian Service, der i øjeblikket har 20 missionæ· 
rer i Mogoliet. De er alle engageret i sprogundervisning, 
afvænning af alkoholikere, børnearbejde i slumkvarterer og 
litteraturarbejde. Grethe Kock bliver Santalmissionen 2. ud
sendte til Mongoliet. 
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Rejse 

Midten af 
Mongoliet 

Uge 28-29-30 (afrejse/hjemkomst dato er endnu 
ikke fastlagt). 

3-ugers rejse i Chinggis Khans storslåede land 
med de uendelige grønne stepper, bjerge, floder, 
søer og skove - alt samlet i Archangai. Her er 
byerne få og små. men spredt i landskabet ligger 
nomadernes filttelte. Deres kultur er enestående -
århundrede gammel og stadig livskraftig. Vi op
lever den på turen, som foregår i jeep kombine
ret med vandring i udvalgte områder. Overnat
ning i enkelte hoteller og medbragte telte. I star
ten og i slutningen af turen bliver der nogle få 
dages ophold med sightseeing i Mongoliets h~
vedstad Ulaanbaatar og i Kinas hovedstad Bei
jing. Begrænset deltagerantal. 

Anslået pris: 19.000 kr. som inkludere transport 
(fly/tog/jeep) samt overnatning og forplejning i 
Beijing og Mongoliet (dog minus drikkevarer). 

Leder: Anita Garbers. 
Yderligere oplysning, pro
gram og tilmelding på 
telefon: 3122 3729. 

Foredrag 

Hold 34: MONGOLERNE - Steppens nomader 
Ved museumsinspektør, mag.scient. Rolf Gi lberg. 5 onsdage 14.15-16 (613- 1014). 

Klem t inde mellem Rusland og Kina ligger staten Mongoliet med 2 mill ioner indbyggere. 
En stm del af mongo lerne lever stadi g som nomade r. Hyrderne passer ftir, geder, kvæg, 
kameler og heste. Ti l trods for befolkni ngens ringe større lse havde mongolerne under deres 
berømte leder Chingis Khan i 1200-ta llel kontro l over det meste af Asien, som også blev 
ku lture lt påv irket af dem . I 1990 forlod Mongoliet e t kommunisti sk styre og indførte 
demokra ti. Det har nu ma rkedsøkonomi og kæmper med at til passe sig nye tider. 

Nationalmuseets store udst illi ng »Mongolerne - steppens nomader«, der slu tter den 5. maj, 
markerer I 00-å ret for Henning Has lund-Christensens fødse l. Han ind samlede i 1930-rne de 
ca. 2.500 genstande, der danner g rund lag for udstil lingen. 

Mongolernes historie - fra Chingis Khan ti l Kublau Khan med Marco Polo i 1200-tallet 
(6/3). Livet på steppen - nomadernes li v ( 13/3). Mongolernes re ligion - shamanisme og 
buddhisme (20/3). Mongolernes nye histori e - Mongoliets fr ihedskamp i det 20. århundrede 
(27/3) . Omvisning på Nat ionalmuseets mongol udst illing ( 10/4). 

Forelæsningerne finder sted i Købmagergade 46, auditorium 7. Adgangskort kr. 195,
(65-pris kr. 155,-) fås på Folkeunivers itetets kontor, Købmagergade 52, 1150 København K. 
Ved fremsendelse af check eller indbetali ng til postgiro 7 00 42 65 refereres til H O LD 34. 
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Kender du mongolske genstande? (4) 

I GER(15) blev der stillet 3 
opgaver. Her kommer svarene. 

OPGAVE 6: svar 
De 3 genstande er te-plader, eller 
"murstenste", som de kaldes i dag
lig tale. Man fandt hurtigt ud af, 
at te, som det pulver vi alle ken
der, ville smuldre bort, når det i 
poser hang og daskede i månedsvis 
på ryggen af kameler. Man nåede 
simpelthen frem med for lidt te. 
Der var et stort spil. Derfor fandt 
man på at pulverisere teen og 
presse den til en hård plade. Så 
kunne man også blande noget af 
den dårligere te i. Pladerne blev 
fremstillet i nogle få forskellige 
størrelser, så et vist antal passede 
til et kamellæs. Ofte blev mur
stenste brugt som værdimåler. Et 
dyr kunne være værd så mange 
murstensteplader og et andet et an
det antal. På den måde kunne man 
handle uden at have rede penge. 

OPGAVE 7: svar 
Opgave 7 viser 2 genstande, en 
tordenkile og en klokke. Begge 
dele bruges samtidig af lamaer ved 
visse religiøse ceremonier. Red
skaberne holdes i hver sin hånd. 
Det er nok nogle af de religiøse 
redskaber munkene oftest bruger. 

OPGAVE 8: svar 
I et lille hylster ligger en jadering. 
Den bruges til beskyttelse af tom
melfingeren ved bueskydning. 
Man spænder buestrengen med 
tommelfingeren. Jaderingen hjæl
per med til at holde på buestren
gen og den beskytter tommelfinge
ren, når strengen svipper tilbage. 
I Mongoliet spænder man ikke bu
en med pege- og langfinger, som 
man gør i Europa. 

OPGAVE 6: ·Disse 3 genstande ® 
(R. VI -6 a-c) er kobt i Hai lar hos 
Solen-mongoler i 1937. 
Hvad hrnges de til? 

OPGAVE 7: Disse 2 genstande 
(R. Vll -228 og R. Vll -229) er k"bt 
hos khorchin-mongoler i dd nord
ø~t lige InJre Mongoli i 1937. 
Hvad brui:,:c:s de til? 

® 

f-- I f ,....._ -------1 
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OPGAVE 8. Dette hylster indehol
der et v1gt1gt redskab (R 302). 
Hv.uJ hruges det til? 

OPGAVE 9: spørgsmål 
Denne genstand er fra Chakhar 
indsamlet i 1938. Den findes ikke 
på Nationalmuseet, men er den del 
af den samling, Haslund-Christen
sen sendte til Paris. Hvad bruges 
dette instrument til? 

OPGAVE 10: spørgsmål 
Denne genstand (R.1-42) er købt i 
1938 i 'I:!lmet af en Khalkha-mon-
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gol lana fra Ydre Mongoli. Hvad 
bruges tingen til? 

OPGAVE 11: spørgsmål 
Denne genstand (R.1-48) er købt 
på samme tid som opgave 10 og af 
samme Khalkha-lama. Hvad bru
ges tingen til? @ 

Rolf Gilberg 
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Dansk Mongolsk Selskab 

Medlemmer: V ed årets begyn
delse var der 125 medlemmer, ved 
årets afslutning var antallet kom
met op på 140 medlemmer. Med
lemmer geografisk fordelt på 
regioner: 

København 66; Sjælland 21; 
Fyn 6; Bornholm 1; Jylland 30; 
Grønland 3; Norden 4; Europa 1; 
Mongoli.& Kina 3; !alt 135. Des
uden er der 5 institioner som er 
medlem: 
Associated Danish Enterprise, 
Danmarks Journalisthøjskole, 
Danmarks Lærerhøjskole, 
Dansk Santalmission, 
Joint Christian Service. 

Bestyrelsen: 
Bestyrelsen har holdt møder 

for at planlægge selskabets aktivi
teter. På et bestyrelsesmøde blev 
det diskuteret om Dansk Mongolsk 
Selskab skulle forsøge at få NGO 
status for på den baggrund at kun
ne stå for projekter i Mongoliet. 
Der blev nedsat en gruppe under 
Leif Petersens ledelse til at under
søge sagen nærmere. Disse under
søgelser blev fremlagt på et møde 
20.juni. Bestyrelsen syntes, at 
resultatet virkede så lovende, at 
der var stemning for at fortsætte 
arbejdet. Når der er konkrete op
lysninger nok, vil sagen blive 
fremlagt på en generalforsamling. 
13. marts holdt bestyrelsen møde 
med Mongoliets statsminister. 

Besøg af mongoler: 
Den mongolske statsminister 

Jasrai med sit følge på 16 deltage
re besøgte København i anledning 
af det internationale møde, Det 
Sociale Topmøde, i marts. Der 
blev tid til et møde med Dansk 
Mongolsk Selskabs bestyrelse efter 

at have set den mongolske udstil
ling på Nationalmuseet. Statsmini
steren var glad for det arbejde, 
Dansk Mongolsk Selskab udfører. 
Der blev blandt andet talt om, at 
få hjælp til en film uge på museet 
med mongolske spillefilm. (Den er 
nu planlagt til 3 dage først i marts 
1996). 

I weekenden 11-13 august hav
de København besøg af en mon
golsk sang-og-danse gruppe med 
10 medlemmer på gennemrejse fra 
Finland til Tyskland. Der blev tid 
til et kort besøg i mongol-udstillin
gen på Nationalmuseet. Det meste 
af weekenden tilbragte de unge 
mongoler på Strøget, hvor de i de
res flotte farverige dragter optråd
te med sang og dans. Det gav en 
tiltrængt indtægt. Besøget var for 
kort til man at kunne nå at indvol
vere selskabets medlemmer. 

I perioden 1. oktober - 15. de
cember havde Nationalmuseet be
søg af 2 mongoler, Bumaa og 
Enkhchimeg, begge medarbejdere 
fra Nationalmuseet for Mongoliets 
Historie i Ulaanbaatar. Begge var 
i Danmark på Danida-legater for 
at lære om museologi. 

Dashdendev Bumma (36 år) er 
uddannet historiker og ansat som 
museumsinspektør. Dugersuren 
Enkhchimeg (34 år) er uddannet 
etnograf og har ansvar for de et
nografiske samlinger i museet. 
Begge har fået en del af deres ud
dannelse i Moskva. En del af sel
skabets medlemmer har mødt de 2 
damer ved Selskabets møder. De 
medbragte en samling nye tegnin
ger, som blev solgt til medlemmer 
på medlemsmøder, samt ved en 
udstilling på hovedbiblioteket 
Holte første uge i december. 

Generalforsamling: 
Lørdag, 18. marts 1995, kl 15, 

Danasvej 30: Ordinær generalfor
samling. Anita Garbers blev valgt 
til dirigent og ledede mødet på 
bedste vis. Formanden og kassere
rens beretninger er omtalt i GER 
(13):29-31, referat fra selve gene
ralforsamlingen findes i GER(14): 
30-31. 

Kontingentet på 100 kr blev 
fastholdt. 

På valg var Bulgan Njama, 
Leif Petersen og Klaus Ferdinand 
samt begge suppleanter Bent Gyn
ther og Gudrun Lefmann. Alle 
blev genvalgt. 

Under eventuelt kom der for
slag om at gøre noget for de hjem
løse børn i Mongoliet, måske i 
samarbejde med SOS-byer. Der 
blev nedsat en arbejdsgruppe til at 
se nærmere på mulighederne for at 
hjælpe. 

Generalforsamlingen sluttede 
med at den nye konsul for Mongo
liet, Anders Jungersen, blev præ
senteret. 

Medlemsmøder: 

Møde 17: Tirsdag, 24. januar 
1995, kl 20, Danasvej 30: Rolf 
Gilberg fortalte om "Mongoliets 
historie". 18 tilhørere. 

Møde 18: Lørdag, 18. marts 
1995, kl 15, Danasvej 30: Ordi
nær generalforsamling. Bagefter 
fortalte Gudrum Lefmann om 
"Blandt vildheste i Mongoliet". 
Aftenen sluttedes med en middag 
for medlemmerne, hvor Søren 
Haslund-Christensen holdt tale i 
anledning af Dansk Mongolsk Sel
skabs 5 års jubilæum. 30 tilhørere. 
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Møde 19: Lørdag, 29. april 
1995, kl 20, Danasvej 30: Antro
pologen Nils Finn Munch-Petersen 
holdt foredrag om "Naturfrem
mende turistudvikling i Mongoli
et". 25 tilhørere. 

Møde 20: Lørdag, 20. maj 
1995, kl 20, Danasvej 30: Arki
tekt Jan koed gav foredrag med 
lysbilleder om "Mongolsk bygge
skik og arkitektur". 20 tilhørere. 

Møde 21: Lørdag, 14. oktober 
1995, klokken 15-17 på National
museet, indgang Ny Vestergade 
10: Hofmarskal Søren Haslund
Christensen og generalkonsul An
ders Jungersen fortalte om deres 
rejse sommeren 1995 til Mongoli
et, hvor de blandt andet besøgte 
den gård, danskerne oprettede 
1923 i Bulgantal. 35 tilhørere. 

Møde 22: Lørdag 11. november 
1995, klokken 15-17 på National
museet, indgang Ny Vestergade 
10: Ole Odgaard var netop vendt 
tilbage efter at have etableret og 
administreret dansk bistand til 
Mongoliet i perioden 1992-1995. 
Han fortalte om det danske bi
standsprogram, dens resultater og 
samarbejdet med mongolerne. Ef
ter foredraget viste han lysbilleder 
fra sin rejser i Mongoliet. 20 til
hørere. 

Møde 23: Lørdag, 9. december 
1995, klokken 15-17 på National
museet, indgang Ny Vestergade 
10: Det var meningen, at Tarab 
Tulku, formand for Dansk Selskab 
for Tibetansk Kultur, skulle kom
me og fortælle om den tibetanske 
buddhisme med særlig henblik på 
Mongoliet. Tarab Tulku blev syg, 
men sendte i stedet tibetaneren 
Ngawang Lobsang, som fortalte 
meget intere&sant om-lamaismen. 
Han er forfatter til bogen "Tibet -

mit usynlige fædreland" udgivet af 
Munksgaards Forlag 1991 (80 si
der). 15 tilhørere. 

GER: Dansk Mongolsk Selskab 
har i årets løb udsendt GER(13), 
GER(14), GER(15) og GER(16), 
hver på 32 sider i A4-format. Det 
er redaktionens linie at bringe bå
de gammelt og nyt stof om mon
goler og Mongoliet. PÅ et redakti
onsmøde 22. februar blev det be
stemt, at GER layout-mæssigt 
skulle ændres fra en 2-spaltet side 
til en 3-spaltet side for at få bedre 
muligheder for at indplacere bille
der. Gamle artikler bliver bragt så 
tæt på det udseende de havde, da 
de i sin tid blev bragt. Kun hvis 
forlægget er for dårligt bliver de 
skrevet om, og kommer i 3 spal
ter. 

GER(16) er et sær-nummer 
med indholdsfortegnelse til 
GER(l) - GER(15) samt er forteg
nelse over. hvad der er skrevet på 
dansk. og hvad der er skrevet af 
danskere om mongoler og Mongo
liet. Redaktionen vil være glad for 
at modtage rettelser og tilføjelser 
til denne liste, da den senere på 
året skal overdrages Institutet for 
Studiet af Mongolsk Kultur i 
Ulaanbaatar. 

Kontingentbetaling 1996: 
Med Ger(l 7) tilsender vi alle 

medlemmerne et girokort for kon
tingentindbetaling for 1996. Vibe
der venligst alle medlemmerne om 
at betale kontingentet hurtigst mu
ligt uden yderligere rykning. Iføl
ge vedtægterne fristen for mang
lende kontingentindbetaling er 
højst 2 år. Efter denne frist kan vi 
slette medlemmet fra medlemsre
gistret. Denne tidsfrist er alt for 
en lang periode, hvilket giver unø
dig administrativ arbejdsbyrde 
.s·amt medfører ekstra omkostnin
ger til selskabet. 
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Bestyrelsen har derfor besluttet 
at ændre denne frist til et år, såle
des at medlemmer, der ikke beta
ler kontingentet i 1 år, bliver auto
matisk slettet fra medlemsregistret. 

For 1995 'svedkommende var 
der mange, der ikke betalte kon
tingentet i over et helt år, hvilket 
betød, at vi måtte sende til de 
medlemmer 2 og i værste tilfælde 
3 rykkere. For nogle medlemmers 
vedkommende var det ikke muligt 
for os at spore deres nye adresse. 
Så derfor vil vi meget gerne mod
tage besked om adresseændring og 
skriftlig meddelelse om udmeldel
se. Det ville lette vores arbejde 
fremover. Det er det enkelte med
lems pligt at sørge for, at Selska
bet har den ritige adresse. 

Desuden vil vi gøre vores 
udenlandske medlemnilr opmærk
somme på, at når der bliver over
ført penge fra udlandet, skal der 
betales et administrativt gebyr på 
posthusene. Det betyder, at Sel
skabet ikke modtager det fulde be
løb. Bestyrelsen mener ikke, at det 
er selskabet, der skal betale disse 
gebyr for pengeoverførsler. Der 
har været en del tilfælde tidligere. 
Dog sker det sjældent. 

Kontingentet følger kalenderå
ret, og medlemmer, der har til
meldt sig som nye i årets anden 
halvår, har krav på at modtage al
le blade, udgivet det pågældende 
år. Hvis vi ikke har flere blade 
forsøger vi at genoptrykke d; 
manglende eksemplarer hurtigst 
muligt. 

Kontingentet er årlig fastsat til 
100 kr. for medlemmer i Danmark 
og i Norden og til 150 kr. for 
medlemmer fra det øvrige udland. 

Man kan også købe løse blade 
og det koster 20 kr. pr. blad. Men 
vi foretrækker et medlemsskab 
fremfor salg af løse blade, da vi 
ikke er et kommercielt foretagen
de. @ 

Rolf Gilberg, formand 
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Regnskab for Dansk Mongolsk Selskab 
perioden 1. januar 1995 - 31. december 1995 

Indtægter 
Kontingent 
Rente 

Fest 
Salg af Ger 

Udgifter 
Forbrug af porto: 

lager primo 
+ køb 
- lager ult. 

Kuverter, papir 
Lokaleleje, mv 
Gebyrer 621,50 

Årets resultat 

Aktiver 
Kasse 
Giro 
Porto 

Balance 

Passiver 
Egenkapital: 
Primo 1995 
+ årets resultat 

Balance 

Resultatopgørelse 

15.025,00 
149,37 
685,50 
279,00 

306,00 
4.567,50 

995,25 

506,25 
905,70 

5.911,70 

Balance 
1. januar 1996 

18.417,30 
10.227,17 

16.138,87 

3.878,25 

10.227,17 

744,20 
26.905,02 

995,25 

28.644,47 

28.644,47 

28.644,47 

Regnskabet bringes i dette nummer af bladet med det forbehold, at det endnu ikke er revideret af Finn Munch
Petersen. På generalforsamlingen vil der foreligge et revideret regnskab med Finn Munch-Petersens eventuelle 
rettelser og bemærkninger. 
Selskabets økonomi har det som altid fint. Der har været et overskud på kr. 10.227, 17 og formuen er således 
vokset til kr. 28.644,47. 

Leif F. Petersen, kasser 
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Medlemmer af Dansk Mongolsk Selskab 
Albertsen, Lise 
Ammonsen, Gerdi 
Andersen, Elsebeth 
Andersen, Kjeld 
Andersen, Margit 
Andersen, Marianne 
Andersen, Robert 
Andersen, Susanne Møller 
Andreasen, Andreas Dalgas 

Baltzersen, Johnny 
Bangsholm, Erik & Lene 
Bendixen, Mette 
Bendtsen, Elsebeth 
Benwell, Ann Fenger 
Berg, Benni 
Bitsch, Jørgen 
Bjerg, Jørgen 
Blechingberg, Ib 
Brummerstedt, Hans Chr. 
Bruun, Ole 

Christiansen, Finn 
Christensen, Vagn Bjerre 

Dahl, Carsten 
Dalcomyn, Peter 
Detlefsen, Claus 
Diener, Peter 
Duus, Valdemar 
Dwinger, Ida 

Elklit, Jørgen 
Enghoff, Aksel 
Eder, Annette 
Evans Thomas Ffrangoon 

Ferdinand, Klaus 
Frandsen, Jutta 
Frederiksen, Kurt L. 
Funk, Ingelise 
Færch-Jensen, Sten 

Galtung, Erik 
Garbers, Anita 
Gerike, P. 
Gilberg, Rolf 
Gram de Olveta, Lene Gudmann 
Grandt-Nielsen, Amy 
Greve, Inger Mosbæk 

Gundersen, Signe 
Gynther, Bent 

Halved, Charlotte 
Hansen, Bodil Kem 
Hansen, Ebbe A. 
Hansen, Jens Asger 
Hansen, Jette Juul 
Hansson, Agneta 
Hard, Judith 
Haslund-Christensen, Marianne 
Haslund-Christensen, Michael 
Haslund-Christensen, Søren 
Haubroe, Lotte 
Hauser, Michael 
Hellum, Feyhan 
Hofman, Freddie 
Holm, Kirsten Gynther 
Holm, Lene 
Husum, Ib 
Højer, Lars 

Janhøj, Else Vedel 
Janhøj, Thomas 
Jensen, Kurt V. 
Jensen, Rolf 
Jespersen, Morten 
Johansen, Jytte 
Johannsen, Maj-Britt 
Jubl, Jørgen 
Jungersen, Anders 

Kaufmann, Anne 
Kjær, Nen Maria 
Kløft, Jan 
Koed, Jan 
Joint Christian Service 
Kock, Find 
Kristensen, Eyvind 
Krogh, Tove 

Larsen, Leif Richter 
Larsen, Niels Henrik 
Lauritsen, Grethe 
Laursen, Bjarne 
Lefmann, Gudrun 
Lund, Dorrit 
Lynge, Hans Anton 

Magnusson, Magnus & Tove 

Malmberg, Søren 
Mangor, Inger S 
Munch-Petersen, Finn & Jytte 
Munch-Petersen, Nils Finn 

Nielsen, Anne 
Nielsen, Annemette 
Nielsen, Hanne 
Nielsen, Jørgen Due 
Nielsen, Lene 
Nielsen, MajBritt 
Njama, Bulgan 
Nysom, Ove 
Nyvang, Jytte 
Nørgård, Ellen 

Odgaard, Jonna 
Odgaard, Ole 
Olsen, Elsebeth 

Pedersen, Carsten Ivar 
Petersen, Leif F. 
Poulsen, Kristian Pablo 

Rasmussen, Henning 
Roll, Carl Emil 
Rønsholdt, Ole 
Raaby, Eigil og Ulla 
Raahauge, Lise 

Sand, Anette 
Schelde, Astrid 
Sloth, Birgith og Lars Eriksen 
Smådahl, Kirsten Julie 
Solongo, Naran 
Sonne, Ole 
Stæhr, Michael 
Sørensen, Aksel 

Thomsen, Gerner 
Tho~n, Thomas 
Thybo, Søren 

Vivike, Henri 
Vestergaard, Kaj Wiirtzen 
Walkvist, Hakon 
Wilhelmsen, Charlotte 
Woods, Anita 
Wulff, Niels 
Åbenhus, Ole 
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