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Besøg fra Mongoliet 

I 1997 har der været mange mon
goler fra Mongoliet på besøg i 
Danmark. I det fleste tilfælde har 
Dansk Mongolsk Selskab først fået 
oplysninger om gæsternes komme 
under deres besøg eller når de var 
rejst. Det har ikke været muligt at 
organisere medlemsmøder i Dansk 
Mongolsk Selskab på grund af den 
korte tidsfaktor. Bestyrelsen ar
bejder på at få udviklet et bedre 
netværk, så oplysninger om besøg 
fra Mongoliet kan nå frem til 
Dansk Mongolsk Selskab i tide. 
Frederiksborg Amt's forvaltning 
for Uddannelse, Erhverv og Kul
tur havde i 14-25 september 1997 
besøg fra Darkhan: 

Hr. Yondongiin Vandansuren, gu
vernør for Darkhan-Uul Aimag. 
Hr. Peljiriin Bayaras, viceguvenør 
for Darkhan-Uul Aimag. 
Fru J. Batdulam, Manager of the 
Provincial Foreign Affairs & Coo
peration (tolk). 
Fru S. Gerel, Expert, EC/Tacis 
Coordination Unit, Ulaanbaatar. 
Hr. Dernidochir, Direktør for Bro
ker Company, Darkhan-Uul. 
Hr. Ganhold, Direktør for "Sheep 
Skin Goods". 
Hr. Davaagav, Direktør for Elek
tricitetsværket i Darkhan. 
Hr. Dashbalbaryn Davaasuren, Di
rektør for "Monto Trade" Co. 
Hr. Dugree, Direktør for firmaet 
"Mazaalai". 
Hr. Batmunkh, Direktør for "Dar
khan-Sergelen", Publishing and 
Trading Co. 
Fru Delger, ansat i landbrugskon
toret. 
Hr. Bujntsog, politiker. 
Hr. Bazarsad Bolor, formand for 
"Oil Supply Co" i Darkhan. 
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Samarbejde mellem 
Danmarl~ og Mongoliet 

Året 1998 kan også blive året, da den danske hjælp standser, skri
ver Søren Haslund-Christensen. Netop i Mongoliet har danskere i 
75 år gjort en stor indsats, og et større hjælpeprogram, der skal 
hjælpe det store og fattige land over skiftet fra partistyre og plan
økonomi til demokrati og markedsøkonomi, bringes i fare. 

Søren Haslund-Christen
sen, hofmarskal, general-· 
major har ledet ekspeditio
ner til Centralasien og 
Mongoliet 

Standpunkt 
Søndag 
JP DEN 26. OKTOBER 1997 

PÅ CHRISTIANSBORG Slot 
er der indtil jul en spændende 
udstilling, hvor man kan følge 
eventyret om den unge prinses
se Dagmar, der i forrige år
hundrede rejste til Rusland og 
blev kejserihde og var med til 
at fremme dansk indsats i Rus
land og i Centralasien. 

Hun var ikke ene om at vælge 
en fremtid i det store land mod 
øst. Tusindvis af danskere -
landmænd og mejerister, køb
mænd og telegrafister og andre 
eventyrere - valgte dengang at 
prøve lykken i Rusland og Sibi
rien, og mange gjorde på den 
måde Danmark større. 

Forholdene æ ndred es dra
matisk med Første Ve rdens
krig og Revolutionen i 1917. 

I 1918 blev hendes søn - den 
nye kejser - og hele hans fami
lie myrdet i J ekaterinenburg, 
og enkekejserinde Dagmar sad 
som fange på Krim ved Sorte
havet . En ung dansk officer og 
læge, Carl Krebs, blev fra Ge
sandtskabet i Skt. Petersborg 
sendt med Røde Kors' hjælp til 
enkekejserinden, før hun måtte 
flygte fra Rusland. 

I borgerkrigsårene efter revo
lutionen, hvor Sovjetunionen 
afløste zarens Rusland og tvang 
de mange danske ud af landet, 
blev Mongoliet, der ligger syd 
for Sibirien, et ikke unaturligt 
m å l for en ny generation af dan
ske pionerer. 

Allerede fra begyndelsen af 
dette århundrede· søgte danske 
selskaber og forretningsfolk fra 
Kina at komme ind på det mon
golske marked. 

Store Nordiske Telegrafkom
pagni lagde en telegraflinie 
gennem Mongoliet. En linie, 
som i zartiden og i sovjettiden 
forbandt Rusland og Kina med 
verden og gav indtægter til 
Danmark. 

En jernbanelinie gennem 
Mongoliet blev projekteret af 
en dansk ingeniør. 

Det dansk-kinesiske handels
kompagni Andersen & Meyer 
havde kontor i Mongoliets· ho
vedstad. 

Mange danske missionærer 
virkede i Mongoliet, · også som 
lærere og læger. 

I 1923 drog Carl Krebs med 
fem unge danske til Mongoliet 
for at starte e n dansk forsøgs
gård, Igagårde n på Zobelslet
ten i Nordmongolict, tæt på 
grænsen til Sibirien. Den sene
re opdagelsesrejsende Henning 
Haslund-Christensen var e n af 
de unge danske. Man havde af
taler om gårdens oprettelse og 
drift med den daværende uaf
hængige og neutrale mongol
ske regering. 

Både fra mongolsk og fra 
dansk side forudså man fordele 
af samarbejdet. Man kendte de 
gode danske resultater fra Sibi
rien. Mongolerne var glade for 
det danske initiativ, som de 
ventede ville vise vejen for ud
viklingen i Mongoliet. 

I 1924 kom kommunisterne 
til magten i Mongoliet ved e t 
kup, og i løbet af få år blev det 
klart, at det nye styre ikke øn
skede at fortsætte samarbejdet 
med danskerne. De unge dan
ske måtte forlade gården og 
Mongoliet, som snart blev et 
lukket land for vesterlændinge. 
Kun Carl Krebs blev på Zobel
sletten til 1936, hvor også han 
til sidst blev tvunget til at forla
de Mongoliet. 

I 1968 anerkendte Danmark, 
som et af de første vestlige lan
de Mongoliet, som omsider var 
blevet medlem af FN, men lan
det var fortsat i mange år et af 
de mest hårdt styrede lande i 
Østblokken, stærkt domineret 
og økonomisk afhængigt af 
Sovjetunionen. 

I 1985 blev det efter mange 
års forsøg omsider muligt for 
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mig at besøge Mongoliet. Målet 
var at få lov til i 1986 at gen
nemføre en filmekspedition, 
som skulle følge i min fars fod
spor i Centralasien og også lave 
optagelser på Zobelsletten. 

Der var stadig store sovjeti
ske hær- og flystyrker statione
ret i Mongoliet, og konfrontati
onen mellem Sovjetunionen og 
Kina var markant. Det var ikke 
muligt i 1985 at få lov til at be
søge "den danske gård" på Zo
belsletten. Igagården var blevet 
til en stor statsfarm med ca. 
2000 medarbejdere, ca. 13.000 
køer, 13.000 får og 5000 heste. 
Med sovjetisk støtte havde 
mongolerne videreført den 
danske ide. Det var muligt at 
drive storlandbrug med hus
dyrhold og mejeridrift i Nord
mongoliet. 

Spørgsmålet var og er at få 
produktionen transporteret til 
og afsat på markederne i Rus
land og Kina. 

Hans Kongelige Højhed 
kronprinsen var i Mongoliet i 
1986 som medlem af filmekspe
ditionen, men det var endnu 
ikke muligt at få lov til at filme 
på Zobelsletten. 

Men tiderne var ved at ændre 
sig, og Sovjetunionens indfly
delse reduceredes hurtigt. 

Gorbatiovs Glasnost og Pe
restrojka bredte sig fra Sovjet
unionen til Mongoliet, og i 1989 
og 1990 var et politisk og øko
nomisk systemskifte på vej i 
Mongoliet. 

De russiske soldater var ble
vet trukket tilbage og på den 
næste filmekspedition i 1990, 
hvor kronprinsen også var 
m ed, fik vi lov til at filme på Zo
belsletten. 

Resultatet blev en TV-udsen
delse om "den danske gård" og 
fremtidsmulighederne for 
Mongoliet efter et systemskifte. 

Under opholdet på Zobelslet
ten fik vi mange beviser på, at 
den lokale befolkning havde 
bevaret mindet om den danske 
gård og samarbejdet med dan
skerne i 1920'erne. Især Carl 
Krebs og hans virke som læge 
blev fremhævet. 

Gården var endnu organise
ret som en statsfarm og blev 
styret hårdt af partiet fra cen
tralt hold. 

HofmarskaHen og kronprinsen efter rejsen ARKIVFOTO 

Men lederen, Chagdar, som 
selv var medlem af partiet og 
parlamentet, var klar over, at 
de kommende år ville give pro
blemer på gården og bad om en 
genoptagelse af det dansk
mongolske samarbejde og støt
te til gårdens og egnens over
gang til de nye tider. 

Fra regeringsside blev disse 
ønsker støttet mere generelt, og 
kronprinsen fik et brev med 
hjem til Udenrigsministeriet, 
hvor man officielt anmodede 
om en genoptagelse af samar
bejdet. 

Det kommunistiske parti, 
som gennen tre generationer al
ene havde styret alt i det 
enormt store land med en be
folkning på lidt over to millio
ner, blev over en periode tvun
get til at afgive magten. 

Flere nye partier havde fået 
lov til at vokse frem, og der 
blev gennemført valg, overvå
get af internationale observatø
rer. 

Neutral åbning 
I det nye parlament blev flere 

af de nye partier repræsenteret, 

og en ny samlingsregering 
overtog styret. En ny forfatning 
og nye valglove blev vedtaget, 
og i løbet af de følgende år blev 
et parlamentarisk demokrati 
etableret bl. a. med støtte og 
rådgivning fra Danmark. 

Indtil sammenbruddet i Sov
jetunionen havde Mongoliet 
fået meget omfattende økono
misk støtte fra den store nabo 
mod nord. Mongoliet var nok et 
selvstændigt land, men så snæ
vert politisk og økonomisk for
bundet med Sovjetunionen og 
de øvrige østlande, at de fleste 
opfattede Mongoliet som en del 
af Sovjetunionen. 

Mongoliet har store naturrig
domme, og der findes store 
mængder kul, kobber og andre 
mineraler i undergrunden. Der 
udvindes kul og kobber i store 
åbne miner, hvor mange frem
mede har haft arbejde. 

Sovjetunionen leverede til 
meget lave priser olie og gas i 
store mængder til Mongoliet, 
som til gengæld ikke søgte at 
lokalisere og udvinde de olie
og gasforekomster, som man 
mente fandtes, især i de områ
der, som lå nærmere Kina. 

Søndag den 26. oktober 1997 
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Hele energiforsyningen, alle 
maskiner og maskindele til den 
voksende industri og til hele 
transportsektoren kom fra Sov
jetunionen. Ved Sovjetunio
nens sammenbrud blev alle 
disse forsyninger afbrudt, og 
Mongoliet gik i stå. 

Nu skulle alt dette købes til 
verdensmarkedspriser og 
fremmed valuta. 

Man kan roligt sige, at den af 
mongolerne ønskede overgang 
til frihed, demokrati og mar
kedsøkonomi med en neutral 
åbning over for omverdenen 
fik store vanskeligheder i over
gangsperioden i 90'erne. 

Der er fastlandsklima, og i 
disse år var vintrene koldere 
end normalt. Millioner af hus
dyr og tusinder af mennesker 
døde af kulde. Danmark var 
som eneste land hurtig med en 
katastrofehjælp i form af olie-
indkøb til de værst ramte områ
der. Denne umiddelbare og 
hurtige hjælp rørte mongolerne 
dybt, og de vender ofte tilbage 
hertil med taknemmelighed. 

I årene efter 1992 har Dan
mark fulgt op på det mongol
ske· ønske om samarbejde og 
støtte. 

Danmark har ønsket at støtte 
demokratiseringsprocessen 
bl. a'. ved at støtte udviklingen 
af en fri presse. Grund- og efter
uddannelse af mongolske jour
nalister og mediefolk gennen
føres af Danmarks Journalist
højskole. Der er etableret et 
uafhængigt trykkeri i hoved
staden, hvor der trykkes blade 
til alle partier. 

Uddannelsesniveauet var 
højt i Mongoliet, og Danmark 
har satset på at støtte og udvik
le undervisningssektoren og 
omstille den til de nye forhold. 
Danmarks Lærerhøjskole har 
gennemført programmer, der 
skulle forny den mongolske 
grundskole, efteruddanne · læ
rere og udvikle undervisnings
metoder og lærebøger til de 
specielle mongolske forhold. 

Sundhedspolitikken er ble
vet støttet bl. a. med medicinle
verancer og tuberkulosebe
kæmpelse. Også gadebørn sø
ger man at hjælpe. 

På landbrugsområdet har 
man fra dansk side medvirket 
til en omorganisering og priva
tisering af mejerivirksomheder 

i nærheden af hovedstaden. 
Støtte til etablering og udvik
ling af andelsvirksomheder har 
også været på programmet. 

Hjælpen Inå fortsættes 
Mongolerne har hele tiden 

ønsket at kunne samarbejde 
med omverdenen og Danmark 
på lige fod, og opnå aftaler om 
produktion, eksport og import 
til fordel for begge parter. Den 
støtte, de nu får og er taknem
melige for, ønsker de snarest 
muligt afløst af mere alminde
lige handelsforbindelser. 

Stor var derfor også glæden, 
da den danske udenrigsmini
ster i 1996 som den første euro
pæiske udenrigsminister be
søgte Mongoliet med en større 
erhvervsdelegation, som fik 
etableret mange og gode kon
takter og lagt et grundlag for et 
positivt handelsmæssigt sam
arbejde. 

Mongoliet har en veluddan
net og målrettet befolkning 
med en kultur, som på mange 
områder minder på vores. 

Både danske forretningsfolk 
og bistandseksperter fremhæ
ver Mongoliet som et godt sam
arbejdsland, hvor Danmark og 
danskerne har et godt ry og ny
der stor respekt helt tilbage fra 
dengang, man grundlagde for
søgsgården i 1920'erne. 

Der er store muligheder i det 
enorme lancl med de mange 
ressourcer og en central place
ring m ellem to af fremtidens 
økonomiske kraftcentre. 
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Der er nu også fundet olie i 
Mongoliet og det ville være 
trist, hvis der ikke også i den 
fremskridtsperiode, som ven
tes, også var unge danske, der 
vil være med til at gøre en ind
sats og tage en chance i det 
fremmede. 

Men den kritiske. periode i 
Mongoliet er ikke o~Jrstået. 

Danmark har plarilagt at ind
stille hjælpen til Mongoliet 
med udgangen af 1998. Mongo
liet beder om, at hjælpen for
længes endnu et par år. 

Og ude på Zobelsletten, hvor 
den danske hjælp til Mongoliet 
startede i 1923, og hvor man tog 
initiative~ til at forny samarbej
det i 1990, har man endnu kun 
sat m eget lidt til den danske 
hjælp. Det , man bad om, var 
energi i form af et mindre kraft
værk og støtte til, at det nu pri
vatiserede husdyrhold kan gø
res rentabelt. Man vil have 
hjælp til, under de nye forhold, 
at kunne producere og afsætte 
tidssvarende mælke- og kødva
rer af høj og ensartet kvalitet til 
de nye markeder i Kina og Rus
land. 

I 1998 er det 30 år siden Dan
mark anerkendte Mongoliet, 
men som planerne ligger for 
øjeblikket, kan det også blive 
det år, hvor den danske hjælp 
til Mongoliet ophører. 

Formålet med støtten var at 
hjælpe det store og fattige land 
over de problemer, som skiftet 
fra et partistyre og planøkono
mi til demokrati og markeds
økonomi indebærer. Overgan
gen har været vanskelig og har 
taget længere tid end beregnet, 
men den danske indsats kan 
mærkes og har haft den ønske
de effekt. 

Mongolerne beder om, at den 
danske hjælp fortsættes, til de 
selv kan klare problemerne. 

Det var faktisk også målet for 
de unge danske, som for 7 5 år 
siden startede en forsøgsgård 
på Zobelsletten. Det ville være 
synd ikke at fortsætte dette ar
bejde, til mongolerne selv kan 
videreføre det. Især da der er 
store opgaver og måske også 
muligheder for fortjeneste for 
den nye generation af unge 
danske, der som pionerer skal 
være med til at føre Danmark -
og måske også Mongoliet - ind 
i det næste århundrede. 

~OD 
~ 

MORGENAVISEN JYLLANDS-POSTEN 
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Imponerende udstilling på Experimentarium i Hellerup OD 

D D 

Doktor Dino og det 

I to uger har den 
internationalt anerkendte 

palæontolog 
dr. Rinchen Barsbold fra 

Videnskabernes Akademi 
i Mongoliet og hans 
assistent knogle for 

knogle samlet 20 ægte og 
omkring 80 millioner år 
gamle fossile skeletter 

af dinosaurer. 
Et kæmpe puslespil. 

JPKØBEMIAVN 

Af ASGER WESTH 

Cateful står der med massive 
sorte bogstaver på den lange 
række af solide trækasser. Gul
vet er et stort organiseret rod af 

· fjedre, limtuber, pensler og 
værktøj . Her er lederen af Det 
Palæontologiske Center ved Vi
denskabernes Akademi, Ulan 
Bator, i Mongoliet, doktor Rin
chen Barsbold, og hans assistent 
i gang med et - for en ikke ind
viet - uoverskueligt puslespil. 

Fire trailere med 20 fossile 
skeletter af dinosaurer blev for 
to uger læsset af på Experi
mentarium. Kun doktor Bars-

store 
uslespil 
Det komplette skelet 
af den lille kødæder 
Oviraptor er dr. Rinchen 
Barsbolds favorit. Han 
er overbevist om, at 
Oviraptoren var et 
varmblodigt og højt 
udviklet dyr med en 
intelligens som vore 
dages rovfugle. 
Foto: Lars Bertelsen 

Dinosaurer, æg & unger, 
Experimentarium i Hellerup 
fra fredag den 3. oktober-
13. april 1998. 

bold og hans højre hånd kan og 
må samle de uerstattelige for
tidsfund. Og det er noget af et 
pillearbejde. 

Hver trækasse rummer bun
ker af knogler, kranier og ryg
hvirvler, der stump for stump 
omhyggeligt er pakket ind i be
skyttende skumgummi. 

I 30 år har den gråhårede vi
denskabsmand studeret dinos
aurer og hvert år deltaget i ud
gravninger, primært i Gabi ør
kenen, hvor han var med til at 
opdage dinosauren Gallimimus. 
Denne sommer var han af sted 
igen og kom tilbage med nye 
fund . 

Mandag 29. september 1997 
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»Det her er den ægte vare. Det 
er rigtige skeletter, ikke afstøb
ninger,« siger han og peger rundt. 

På gebrokkent engelsk gelej
der doktor Barsbold roligt rundt 
blandt de skeletter, der er ved at 
skyde i vejret på det afspærrede 
areal. Hans opmærksomme 
mørke øjne aflæser gæstens 
kropssprog og interesse med et 
tålmodigt og til tider overbæ
rende blik. 
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»Ud fra vores omfattende 
fund kan vi se, at dens hjerne 
var meget større end hos Tyran
nosaurus Rex,« siger doktor 
Barsbold. 

Han mener, at den ofte stereo
type fremstilling af dinosaurer 
som aggressive Qg dumme er 
forkert. 

»De var kvikke og højtudvik
lede dyr. Nogle af dem var selv
følgelig dumme, det kan man se 
på størrelsen af deres hjerne
skal, men de udviklede sig. Jeg 
mener, at Oviraptoren var lige 

så intelligent som en af vores 
dages rovfugle .« 

Dokt.pr Barsbold bygger ud
sagnet på funtl i Gobi ørkenen. 
Her fandt man i 1920 'eme for 
første gang en Oviraptor i. nær
heden af en rede med æg. Ægge
ne og reden mente man stamme
de fra den planteædende Proto
ceratops, der menes at have 
været et af de mest udbredte dyr 
for 80 millioner år siden. Den 
nye dinosaur fik navnet Ovirap
tor - æggetyv. En vurdering, 
som eksperterne i dag spøg~',:. · 

Den brøler, den bevæger sig, og den er kæmpestor. Robotten af en 
brutal Tyrannosaurus Rex, der står og tramper på en bil, er det første 
syn, som møder publikum på Experimentarium. Foto: Lars Bertelsen 
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fuldt kalder et biologisk justits
mord. 

I 1993 gjorde man Gobi ørke
nen nenilig et helt unikt fund . I 
en rede med æg fandt man et fo
ster af en Oviraptor. Et andet 
fund af en Oviraptor, der 
skræver over en rede , har radi
kalt ændret opfattelsen af dyret. 
Rederne stammede ikke, som 
man først troede, fra Procerat
ops. Det var Oviraptorens egne. 

Sociale dyr 
»De havde en social adfærd, 
som vi kender den fra fuglene ,« 
siger doktor Barsbold, der er 
overbevist om, at Oviraptoren 
var varmblodet. 

»Vekselvarmede dyr som kro
kodiller forlader deres æg. De 
beskytter dem ved at opholde 
sig i nærheden, men de ligger 
ikke oven på æggene,« siger 
han. 

Der er lige så mange teorier 
som uløste gåder om din osau-

Denne artikel har været trykt i 
JPKøbenhavn 29 . september 1997 
Den gengivet her med tilladelse 
fra Asger Westh og JPKøbenhavn. 

I anledning af Dino-udstillingen på 
Eksperimentariet i Hellerup har 
Dansk Mongolsk Selskab for ar
rangeret et særligt besøg tirsdag, 
den 25 . november 1997, klokken 
19-21. Normalt koster det 69 kro
ner at komme ind i Eksperimenta
riet for en voksen. Dansk Mon
golsk Selskab har fået en rabatord
ning til 35 kroner per person, når 
vi kommer i samlet flok . Det er 
vigtigt for os at vide, hvor mange 
der kommer, derfor skal man mel
de sig til. Det kan man gøre ved 
at sende betaling til kassereren 
(Hans adresse står side 2). 

rernes liv, men videnskabsfolke
ne bliver hele tiden klogere. 
Som noget af det seneste har Dr. 
Barsbold og hans folk fundet en 
rede med 15 dinosaur-unger. 

»Det er megetmystisk. De 
kigger allesammen i samme ret
ning ligesom fugleunger. Jeg 
håber, at de sidste fund, vi har 
gjort, giver mulighed for at se 
på dinosaurernes familieliv og 
sociale adfærd med nye øjne. Og 
for første gang er det nu muligt 
at identificere delikate stoffer af 
æggenes skaller,« siger han. 

Gen-teknologiens muligheder 
Et åbenlyst, men måske lidt 
useriøst spørgsmål, presser sig 
på. Har doktor Barsbold set 
Steven Spielbergs film Jurassic 
Park? 

»Of course. Men kun den 
første ,« siger han. 

»Den var meget interessant . 
Den første og den bedste film, 
der er lavet om dinosaurer. Spi-

elberg havde allieret sig med 
eksperter, og filmen gav et godt 
billede af det, vi ved om dino
saurernes udseende og adfærd,« 
siger doktor Barsbold. 

Jurassic Park bygger på en hi
storie, hvor fortidens kæmper er 
blevet genskabt via avanceret 
gen-teknologi. En realistisk mu
lighed? 

Dr. Barsbold trækker på skul
drene, retter sig op og folder 
hænderne på bordet foran sig. 

»Teoretisk set er det et uhyre 
interessant spørgsmål. Jeg ved, 
at japanske og russiske forskere 
via gen-teknologi forsøger at 
genskabe mammutoksen ud fra 
et fund af et nedfrosset dyr med 
kød og hud. Dinosaurerne leve
de meget tidligere, og hidtil er 
der kun fundet fossile skeletter 
og fostre , hvilket gør det meget 
svært. Men måske bliver det 
muligt engang i fremtiden. Man 
ved aldrig.« 

Udstillingen lukker lige efter 
Påske i april 1998, Anden Påske
dag er mandag, 13 . april. Profes
sor Barsboldt kommer så igen til 
Danmark for at være med til at 
pakke Dino-knoglerne, som skal 
sendes tilbage til Mongoliet. 
Dansk Mongolsk Selskab har alle
rede fået et forhånds tilsagn om, at 
han gerne vil holde foredrag om 
dinosaur i Mongoliet. Et sådant 
møde kunne forventes at foregå 
lørdag, den 18. april 1998. 

J>inoer duperer publikum 
Særudstillingen dinosaurer, æg & unger på Ex
perimentariet i Hellerup er allerede en publi
kum succes. Over 100.000 mennesker har de 
sidste fem uger rejst 80 millioner år tilbage for at 
møde dinoerne. Tyrannosaurus rex, der knuser 
en bil, har været det ubestridte midtpunkt for 
publikums opmærksomhed. Men også den kæ
leglade Apatosaurus har lokket folk ind i Ex
perimentariums fortidsjungle. (GS) 
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Zanabazars eneboerkloster genindviet 

Det siges, at Ovorkhangai er en af 
de mest maleriske aimag'er. Det 
er ingen overdrivelse, når man 
tænker på dens uspolerede natur, 
de talrige mineralske kilder og 
springvand, de tætte skovområder 
og ikke mindst de historiske levn, 
hvor det mest berømte uden tvivl 
er klostret Erdene Zuu, bygget i 
1585 på det sted, hvor det mon
golske imperium havde sin hoved
stad Kharakhorum i 1200-tallet. 

En tilsvarende betydning har 
klostret Tuvkhen omkring 50 km 
nord for kurstedet Khujirt. Place
ret, som det er, på toppen af et 
bjerg er Tuvkhen-klostret så godt 
som utilgængeligt. 

Alligevel har troende og nys
gerrige turister fundet vej til top
pen ad en ujævn sti, der snor sig 
op gennem en tæt nåleskovsbe
voksning. At tage turen til fods er 
et besværligt og tidskrævende fo
rehavende, idet klostret er opført 
på toppen af et klippeparti, der 
rejser sig 2.500 meter over havets 
overflade. Kun biler med firhjuls
træk kan klare turen. 

Klostret består af to små træ
bygninger, der trykker sig mellem 
store kampesten. Genopbygningen 
begyndte så sent som i 1992. Klo
sterbygningerne blev ødelagt af 
kommunisterne under den antireli
giøse kampagne, der fejede hen 
over landet i 1930eme. I sit køl
vand efterlod den i tusindvis af 
summarisk henrettede lamaer og 
mere end 700 ud af 734 ødelagte 
buddhistiske templer. 

Man kan spørge sig selv, hvor
for det lille Tuvkhen-kloster oppe 
mellem træerne på bjerget ikke 
blev sparet. De første bygninger 
blev opført i 1683, da Mongoliets 
første teokratiske hersker, Onder 
Gegeen Zanabazar, gjorde dette 
sted til sin eremitage. Det var her 
i 1683, at han skabte de 96 skrift 

tegn, der indgår i Soyombo-skrif
ten, hvoraf det første tegn findes i 
gult på Mongoliets nationalflag 
midterste blå felt. 

Særlig interesse knytter sig til 
tre fodaftryk, der befinder sig på 
en hængende klippe beliggende ca. 
60 meter over et lille fladt jord
stykke længere nede. Det ene er 
afsat af en traditionel mongolsk 
støvle, det andet af et lille barn og 
det tredje af en hest. 

Ifølge Shagdarsuren, den unge 
klosterlama på stedet, fortæller le-

genden, at det var på denne klippe 
Zanabazar blev indviet. En nær
mere undersøgelse af aftrykkene 
viser, at de hverken er huggede el
ler mejslede i stenen. 

Inden for klostrets område er 
der i klippevæggen et lille hul, 
hvor der netop er plads til en per
son. Det er i denne hule, Zanaba
zar og de andre lamaer, der levede 
efter ham, mediterede i fredelig 
afsondrethed fra den øvrige ver
den. 

Der er to brønde, hvor vandets 
farve i den ene er gråt og i den 
anden brunt. Ingen ved, hvorfor 
farven på vandet i de to brønde er 
forskelligt, skønt de kun ligger 5 
meter fra hinanden. Man kan ikke 
lade være med at undre sig over, 
hvor brøndene får deres vand fra. 
Der er kun 8 meter til toppen af 
klippen. Vandet har ingen mulig
hed for at blive i brønden. 

Ikke langt fra klostret er der et 
interessant fyrretræ, der er forbun
det til et andet træ af en gren. 

Ifølge Damdinperenlei, en an
den af klostrets lamaer, er træerne 
mere end 300 år gamle. Han si
ger, at det var i grenen, der for
binder de to træer, at Zanabazar 
plejede at tøjre sin hest. 

For tiden er der kun de to la
maer til at tage sig af klostret, og 
de siger, at mange lokale troende 
og få turister aflægger besøg. 

På et tidspunkt var der om
kring to dusin lamaer ved klostret, 
og både Shagdarsuren og Damdin
perenlei ser gerne, at unge lamaer 
kommer til klostret, der blev taget 
i brug og indviet i august: udeluk
kende for midler indsamlet blandt 
lokalbefolkningen. 

Ch. Burenbayar 

Oversat af Jan Koed fra The Mongol 
Messenger, 39(324):8, 24. september 
1997, Ulaanbaatar. 
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Vore Karle holder Hvil i Saatiden. 

l':tgcrne i StcdC'l for Kanel (som vi 
og:>:1a rnangkue). Dej li;; fcu, I< uld 
~lungolma::lk ( megd fC'dere cnu Jer· 
seym:dk) lraadlc i Stedet for Øl 
med Sukker i. Am1':11 Rl'l .var rislet 
Oksd unge med smeltet Srnnr og 
rislet •. l.lowic" (IJuwie, en Slag:1 
l!rnd hagl i Fedt, var vor s:c1h·an· 
hi.;c J~r:;tat ning ror Kartofler). 
Ovenpaa Kaffe' fra Irkul:;k mr<l 
I 'an<lckager. Vi 11n:o;lcerlc hinanden 
gi:rdclig Jul ved en, glimrende .In· 
le punch, sum Corgsl rn111 havde de· 
si ilkrd af tlan:;k Bra'.ndevin, kinc· 
:-i::I< ~ukkcr (en ~la;.:s I\ and is) og 
l:osmcr. !:)aa havde vi Juletræ, sang 
J ule11al111er, Juleposten delles ud og 
1;avcrue kom frem. Jq~ l:cnule en 
a I <Ir. l'lantauurcs, so111 jeg ha vt.11~ 
111cu hjcinmcfra sum Julci;avl.! - og 
saa I;ik 1.h:r en Tid, hvor jei; nol1 
tror, de flestes Tanker gik tilbage 
til Danmark - i hvert Falcl var ucl 
Julen i Danmark, der blev Samtale· 
emnet llesten af AClencn . Saa filt 
vi Te med Klejner og gik saa i 
Seng. 

Det daglige Arbejde 
begynder 

Julen blev fejret i tre D:q;c, oi; 
del lykkedes os omsider al Caa for· 

klaret de Mongoler, der havde slaael værk og kunde endda hejse l\:ran· 
sig ned i Nærheden mecl deres Jur- :;en p:rn cl nyt lllokhus. 
ler.al del var "llorrhung" lil Ære Vi havt!e et udpræget l"asllands
for Gud. S:unlicligl viste vi <lem Ju- ldima paa Zobelslellen. Om Vinlc· 
le! ræcl. Del \'nr <le vildt begejstre- ren ofte over 40 Graucrs }\:uh.le, 
de ror, lroun del. nl. del ilckc var men Foraarel bcgync.ile allerede i 
særligt udstafferet med Pynt. 4<lc ' r'cbruar, og Sommeren var meget 
Juledag havde vi u::æ<lvanli;; m:ingc varm mcu over 30 Graders Itcamur 
Ga:sll'I' i ,,llorrclnin ,en": To r.lorc , mit.IL paa Dagen. 
l~aravancr 01; en Masse Mon;;olr.r I 
kom !ur at s:clgc E;;crnskind, en<l· Den Jængse[sfuldt \'Cntede 
videre handlcde vi us til 1:11 Del !-læ· 
dcl1vrn, en Trn:kokse o;; en !-)lagte- ' Regn. 
ol1sc. ~0111 jC'g maall<' slai.;t c Oar<·n 1 D l I l 'de 1·1 k "' ft . 0 . bc 1 • . e s wr c l e paa "ne om 
c · '-'1 · <'• paa gyni le llverdag.~li· I Vinlcrcn, mcu saa meget des knrri· 
v<'l. paa Buli;unlal. I l·'l l' · s l'd • . gere n u ... ej;nen 1 ommcr 1 en. 

horl efter Nylaar drng Da·. hrC'hs Vi ltundc gaa i Uger o:; Maaueuer 
o;:; I la:;lund af Sl<·d nwd C!I l(:u·a· o;:.: sul:kc !;ir R~gn -· o;; frygte for 
\ ':1111· Lil cl lllarkC'd i Ku::so:~ul for Afgro<lcn; men kom dC'n saa ende· 
al sæli:I.! Varer oi.: kuh•! ~kind. O;! li;;, var <ll'l ogsaa lil Gavns. Io:n 
jeg- drog med en k·jl' l lkslckar:1va· ::)unamcr, <la \'i lænc:e havde skollcl 
11e Syd paa lil l'l I...anaaldusler, "1~11· forvcnl ning::ftil<I\. mod dt::11 :ikyfn 
rilcjc", dllT l\orn. Jq;" var hwll' Himruei, l>l'gyndlc del cnddi,: a: 
1 8 Dage, de :u1<lr·e guul en Maanl'd. dryppe l'n Art.en ved ~)olncdgan~. 

Efll'r I fjemlw111;;len 1~il1 jl';! ::ta·akr. Vi ln;~ den 111cd l!o mell al 11111111111! 

i Gani.: med al i.;urc H.l·dsl1ab1·rnc i i !-)1•n;; 1h:11 Arten. Det. var ucjligl 
~Iani.I Lil Furaarcl. DcsucJcn 111a:.1l t.- al lwP~ den Pj:rnkl·n, som \'i havde 
Jei.: se efter Des:clningcn, 7 I J. ::>:l· ;:.:1al'I. oi:; vcnlcl i lan;;c Tider. 
oi.: 2 'l'ra:lwkser, pa;;se F:cldC'rnc 1 Vi 1'11111 jo da om::;ider i !)eng· o;.: 
!:)koven oi; i.:ivc en llaam.I med i iik hei.;y11dl al ":;pi111h~". 11w11 dd 
Uy:~sericl. Inden l•'chruar havde \'i 1.tt.·11 ild;\~ I il nw1;c;1 Sovn il\'11 Nat 
indhq;nel iall !iGUO Kvadralml,lcr - - ·;i h:l\'lk iklw la·nl1t. paa, al 
Joru med et 3 Alen hoj1. Planke- .lordla;.;l'l d ll'rha:111dc11 blev ge11-

1K1r:l,lodl. 
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leligl i111~lrcngende, :>elv om vi Landmand:;liv paa Steppen. 1 J.la ,i<·:.; havuc :;ovd 1:11 'l'illl•', lw- ho ul Cll 1.kjlig langslrakl Middag. 
;:y11dl~ .11.·;: al. 1r.;rl'kc F11;..:I i;::hnh·11. Vi rykkelle ud, saa :mart Jorden Temperaturen midt paa Dngen vnr 
.k;! rJyl ll'rle !llar!r;n;::cn 1:.:J paa \'ar fri for l•'rost - af Sted med to 110:.;el hnjrrc c11d behageligt. 1"r01 
c;ulvcl; lll('ll 1..lo:l hh:v 1:11 birl. Fri~I. Vogne rncd Telt og Plove og lksle , l~lokkcn Hr om Formiddagen til J•:I. 
jq~ holdl. mig tor tlc'r •. k;.: 111aall<: o;; Oliser. D.~11 for::;I (' Da~ gik med ~ l:;(termiddag- v01r del ab:mlul be
flyllc. jrg vcu ildn· 11\'or mani~·.· at 1:1a ·i elt<'I. i·eJsl, 1:o1rnellluj 'pal<· ltai.;di;:;sl al opholde sig i ~kyggen, 
(:an;..:1•, iml..:n j1·;; fandl mi;.: cl\ lur kd ud, lave lfammelslojer og en cler kun<ll! 111a11 da nojcs med w. 25 
l'll'l.. henne ved Ovnl'll. :-ic11erc paa lilie lm.lhq:ning, hvo~· vi kunde <lri- Grader. Da~cn blev <log- iltlce af den 
Natten maalle vi op oh flytte ruudl : ve Ile:>le og Okser md om Morge- Grund lil en 8 Timers Arbcj<lsdac;. 
med J..m.lboel. En :;tor l\assc mcJ

1 

nen og fange ('.cm. Den forste Ti<l Vi var, som nævnt, oppe 1\1. •1. og 
13oger, l\lc<lieinkassen o;:: Ammuni- var vi kun tre !\.land, lo Russere og Arbejtl!;da:;cu slutt.'cl1.: fur:>l Kl. u, 
lion:-;kas~;en maallc vi jonglere med jeg. Senere fik jeg I lj:clp af <le lo es; uen var· slrc11s:;. Dcaudcu var tier 
adskillige C..:ange. Del var nu slel andre L:111dma:11d. Dagen begyndte andn: Ti ni:· al 1•a:;.•.;;,. Vi var paa 
in;.::en ltcdclii; Nat, !{egnen:'! Virk- mcJ fon;kdligc Morgengerninger. egen l\o::il. 11.aadyn·rrc skulde tages 
nin;; var enorm. N:cslc Dag skod I i~",~c:w og Okserne blev <lrevel 11111 Moq;cnen inden Solop;.:ani; paa 
Kornel med K:rmpefarl ." :;amm-::n, Mor;.:c.1madcn lavet og <le sydlige Bj!'rgskrnanin;.::er, Fiskc-

Der lcom mere sikre Titler for sp;:;t, 0 ;; .k;.: \'ar som 11.e~cl endda nettene f)l; ll.11sen1e til:it•H Li~.ade 
vurl Lan<lbru;_~. rla vi fik lagt en ude al pn;\•ia.nlcr<: med I31>sscn paa ~lf1rge11 og Middag, o:.; !)del ••.i o;.; 
Dæmnin;.:: over <len ene Flo<larm, NaHken lan;.::; me<l Floden eller ne- an<lre Ting ku11<lc ogsaa e.

1 
c;;

1111
: 

saa vi kun<le overrisle Markerne. Se- de o;, pille Laksene af Nelle!. for imellem tr:eugc Lil et lille Eflenivn. 
11er1~ fik vi cn:lo;:: Javel c11 primitiv Dag-ens cgl~nllige Gcrnini; begyndte. Om Aftenen var der ikk1! Tid· Lil 
Va11d1Jll>llc ved delle Anl:q:. Jeg- sorgcde for Kod og Fiskemad nogen Ting, thi saa snart Solen gik 

.JonJb1111de11 paa Zobcblcllen var haaJe til os i Lejren og dem del'- r.ed Lag Bjergene, t1lev del morkl. Vi 
meget l<alkholdig, og Gra:svegela- hjemme i NylJ)'l,;llen. Til Gengæld fandt og:m:i, del v01r J•asscn<le Sen
lion<'n ri;;l blan::et 111ed Dælgplan- sendte clc os saa Mel, Gryn oi; S01ll, gclid. Saa :>narl Teen var :>llyllet 
l~r. V;kl:er, A!il.l'ag-el, Stcnldover oi; Smor og M;c!k. I ned oi; Bro<lene Lil den n;esle D:r.i; 
Fla<lt>ælh . .Mil fornte ArlJej<lc Lcslo<l Dd \·ar el ~ril Liv drru<le paa lagt. til _Bagning i Asken, blev d<'r 
i al læ::;ge den ~;cjge Steppe under ~l1:ppcn i cli;l lille Telt; men unæg- llo 1 Lejren. Den e11esle Lyd i Af. 
Ploven. 
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.'vfo1111olrn hat1dc rn 
f)a/lrr. scim han var 
/,ilden paa ~t kom-
111c ;if med. Jeg kun
.fe f.ia licndc til Ko-
nr /or 20 Dollars. 

tenens Stilhed var Sneppernes m:cr
kelii;c snurrende oi; flnjlenuc · Lyd, 
r.aar de floj rundt om Redepladser
ne, og en Gang imellem cl Skrig fra 
en Trane eller en Ugle. 

Med Ajuakokscn for Ploven. 
Del er iklce saa lige til at bryde 

1000 Aarn Gr:csrnark op ug b ve 
bel1Vcm Saahc<l. Del giver Smede
muRkler i hujre Arm, for Pi:;kru 

kc 'llel hcdsle l~r.d:• lc1h al va:nn·~ 

lleslc til for; for del andel er lrc 
Heslc værre al korc med r.nd lo, og 
rndelii; er garnk I k::'Le mrrc egl'n
sindigc end unge . .IC'!; ldaredc d<'I 
alene de fumle Dage, mcn i;;1a kom 
<ler en Tiu, da lksll·ne var omm•~ i 
Iiringen, i llyggcn. paa Laarcnc (af ; 
Skaglerne) og i Munden - da maal· 
le jeg have llja:lp. Saa gik del og
saa - sdv om FurC'n ikkt• blev h<'lt 
lige. 

Dc1111c Farlr;;:d h,jalp Mongr>lcrn~ 
os uu~ rnrd al reu11crre. De var \·ant 
I il al drage ud hvert Efteraar u;:: 
plyndre Musenes Vinterforraad af 
Jtndd·~r o~; forskclligc Fro, f. t·: ks. 
Vikker. Del kalulc de for "J\liha· 
nn". Nu meldte der sig fem fattige 
l\lu11g:1lrr for al samle l\liharin paa 
\'cire Kornstykker. \'i fik drl halve 
af <let, <lr. samlede, minus rll'l, de 
i;nod os for. :.len l\or 11el kc>lll dof! 
allrufa!s i Mcnneskcmu11ue. 

Primitivt Mejeribrug. 
skal svinges kraftig~ og til over de Dc folgcnde .'\ai· voldt<' Landbrn· 
slonneu<lc Ok~er, hvis man :;kal .ha· ,::cl naturligvis færre Jksv:crlighe
ve noget bestilt. Men del Arli::Jde. , tier: llll'll der vi~te sig <lc)g s~adig 
vore AJuakolrncr 11ræslere<lc stod 1 

• • , • \'or SI~ ~m~ck1· n~ ·1 rl>c ·,Jc·cl~ for· . ' · \ anskclu.;lac:dcr. De lan;.:e l orkqu.:· .• " "" ' • .I •c 

oi;saa Muul med cl r:o<ll Spand Ile- · . J k - d 11 . k b trinli.~t oi; skaffede os C'n hd lille . nor er un e l ,,"~ i: æ nesvangre 
sle. Lad være, al clcr skulde en f li l l) 1 U' · l r··-1 l'ksl nforlJ·c·neslc vcu al slaa lin . . or os e:i, o.; u1 c .-rul t '" ·· · • 
M.md til al trække dem, oi; der var · (r11 1\Jon~okrnc. De st.illedc llei;lc 
•t . 1 f vi ogsaa mrd ud i ~nas:cdrn. l\lær-
" aR mcu al aa dem frem; <le loi; og Folk til lta ;1clirhed og v1 J\lar.ki· 
derc:s La:s for deres ArbcJ·dsdah 0 ,, kclig nok var lfrr ilikc en ·~nc·slr · ..... c· ,.., I I 1 .I . lll'll . !-iaa <lclle vi 1 losten. 
f ·111·'L ~elv I' ( · I' 't 'd N l .raan11urv 11aa ,,o.Jl• 3 ellen, ua v1 • u w 'Ol en I • n 1 en. æ:c1 c Da vi fik indrellel cl Jshu!!, hvori 
Morgen vur de friske igen. Jl' f; '"'" kC1111; men :;aa :mart Landbruget \'ar vi kunde samle Is fra Floden om 
forreslcn ogsaa brugt Heste. Hel· i Gang, flokke<les rlc i Tusindvi8 i 
digvis havde vi faacl kobl en garn- · Nybygden. 
mel "Russer''. Den ha vue jeg- i Fu-1 Foruuen disse srnaa IX'vin~cdc 
ren oi; saa lo Moni;olhesle vcu <lrn l~m·erc~ salte Husene stor Pris r•:ia 

I :!ndcn C:nde ar Hammelen. Del Cl' vo1 l l\1Jrn. Graaspu r\'cne noj1·dl·S 
, nogle Gange mere besv:uligl c:nd al dug i hvert Fald mt:: :li i;pise saa 
. kore selv Ilingsteplage til i Dan- 1:1e~d dr' k11nd..: paa !'lleclcl. !\luse· 
111ark. Jo'or del fon;I c t•r en Plov ik- 1n' derirnC1rl lug noget med :;ii; hjem 

--· lil Vinlc1·forraad . 

Vinteren og opbevare den om Som· 
mcren, gik jeg i Gang med Mejeri· 
lirugcl. 

.Jeg lavede en lille O;;t hver Dag, 
undtagen Son<la;:;, oi; k:rrnede Sm1•r 
hver tredie Dag. Ga11skc visl ofre· 
de jeg en Masse 1'1a:lk og Tid 
dis:;e O:ile li! ingen Nytle. 

13 
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Mejcrila!re havtle jeg nveJl ud, os 
I :oge11 ha vtle jeg :;olgl, da .ir.i:: V>< ·· 

fa!rtli~ meJ tlcn paa LnnJhru~::-"lco· 
h:u -- 1u:11 1·eg11cuc Jci:: aldnri 1.1cJ 
al (aa Brui; for. t•u :-•.ml jc;; uden 
at ane, hvilken Temperatur og Fus· 
I ighed:;grad de forskcllii;c Oslc 
~ k:il have til Lagrini.;. Men jei.; ~aa 
t:J <lem hver Dag. om <le ":;norkc<lc" 
dier revnet.le oi.; hvad de:r nu ellers 
kan :;ke. Det knl'b <le for!lte Gange 
med al faa J\lælken ren, Ostene v;ir 
,;o lavet af Faarem;i;lk for en stor 
IJel, o~ den er ikke alliJ helt fin. 
Da jq;- fnnul paa al cenlrifu;.;ere 
O).: lilandc Flode i Skummetmælken, 
gik del uc<lre. 

Foruden Landb:ugcl i;a·1 Kvæg· 
:ivlcn, Pelshandlen, Jagtturene og 
:•tlskilli;;e lange l{cjser os nok at 
bestille - men derom senere. Nu 
\'il jei.; fortælle lidt or:i lnJbyggcr
nc i del si ore Lan<l, vi var komme I. 
lil al leve i. 

Til F cm-Te i en Jurtc. 
Del gik ikke altfor hurtigt med 

al l:cre Sproget. J\lon1:;olsk l'r ikke 
:-;aadan al J.1lx: til; men dtcr!iaan· 
dm kunde jeg do:; tale med de Ind· 
fNile, og tilsicJ:;L lærte je:; oven i 
l·~.1lJcl ::I i-l:r:'lc cJc Lil;ctanskc Skr;fl. 
tl'~11. !':la F..;:lt kur.de la:sc <lem. Del 
~; ,1.1 \':l'ldii; konl ud, syntc:; jeg. 

Vi :;l,icJ p;,i.;i en ~od Fod med de 
lnrlfødle. i\l)('rC"de en af dl'! forstc 
Dai::e reel j eg ud med de andre· h'.o · 
lonister for at se, om vi kunde fin · 
<k nogle Naboer. Det gik rask hen 
over Slet ten l'n Timeslid; men saa 
blev vore Heste pludi<clii; tossede. 
De havde f:iacl Øje pnn en Tebum . 
c11 mongolsk l lesteftok, der gik og 
græssech~. og nu vilde de hen til de· 
n ·s F'r;cnder. Det var kun en lille 
Tabum, blot cl Par Hundrede He
slC'. Pua Bulguntal er der nemlig 
l:un faltige .Mongoler; thi den lrnnr· 
d~ Vinte1: for nogle Aar siden deci
meredC' llcs tenes Antal. Men det 
van'!' ikke mange Aer, før det bli
w·r ucdr·c; der er Masse r· af Føl. 
1 l t: r gik Heste i alle mulige Farver, 
raske Dyr, so m ikkl' . hlev hrugl 
ll\'er Dag. Omsider fik ~fongokn, 
:;r,m CJ<:dc Tahumrn , Oje paa o~ . 

Han var· kravlet ned af llc<:ten og 
laa oi.: hagle sig i S<1len . Nu ko m 
han farende i vild Galop med Ur
i.;aen over Nakken. Urgacn er en 
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Mongol mrd sin l?idrlrrs/ . 

t ynct Slang paa 10 m , der er forsy - j ne11 fandt Tr;ckoppc rnc frem, og cf. 
n r: t med en Lokke . Instrumentel er tC'r at der vur kastel nogle Draaber 
b<: :-q::net til at fani.;e en Hest, som fil hver Vc,rdcn~hjnrne og no;;le 
er løbet bort fra Flokken. Men man Drnabcr ind i lid en , blev der ost op. 
f<•rtæller. al .Mongolerne ogsaa bru
gi:r den, naar en Ulv vover sig ned 
paa St(·ppen. 

"San, ~an", hil~te .Mongolen, og 
mine Fæller svarede: "San tÅ.m'!r
ka n. a San ". Derefter ful,,,,te de ufra
\'ii:;C'l ig'! Hil sne r. Spor~smaal og 
Svar. Oversat er det : Hvorhen ;ig-
1 i:-r Du Dig-? Hvorfra kommer Du? 
llvad lwddcr Du '' Jeg haaber dit 
hva·g l'r ra~kt og Handelen god. 

Da tid var i Orden, pcgerlL• han i 
rirn l~et ning , hvor hans Jurlc var, 
idel lian sa;;<lc: "Va:rsaagod , vil I 
ii;lte have T e. Snart var vi ved fio-

li~ c n. C'l lille, rundt !"ilttelt, som 
r11an n ;esten maalle kravle 
l\n ;~e ne for at komme ind i. 

pan 
Men 

Folkene var gæstfri. Saa snart vi 
l'ar kommet til Sæde pna Hæders· 
pladsen foran Husalter·et, satte Ko
ne n Teen over paa del aalme Ild
sted . Forsl fyldte hun Gryden halvt 
nw d Vend, dcrpau tog hun nog et, 
der lignede en Mursten . Del var de11 
:-aakaldte 1'egletenste, en sammen· 
pre~11et Teblok, som man bruger 
overult i Mongoliet. Hun skmbedl' 
~ua meget som en Spiseskefuld i 
Gryden, kom Faarernæll< i, lidt Ki· 
nesersoda, lidt Smør og lidt Mel i. 
Da det var lrn:;t. var "Teen" færdig 
oi; serveredes lige fra Gryden. Ko-

Tyve Dollars for en Kone. 

Gud e rne havde faael deres. Nu 
kunde vi Mennesker roligt tage fat. 
D. v. s. jeg var nu ikke heil "rolig" 
\cd Blandingen den første Gang. Se
nere vænnede jeg mig til den, og 
navnlig da jeg ogsaa havde vænnet 
mig til at bringe min C"en J\ r jok 
(Trækop) med, hvor jeg<> færd edes, 
ko m jeg til al sætte Pris paa J\lon· 
golernC!s Gæstfrihed og Traktement. 

Mens vi drak Teen i den gæ:itfri 
Jurte, spurgte vor Vært os ucJ paa 
det ornhyggcligslc. AI Folk er ny:i· 
gerrige i en saadan Udorken, er jo 
llllC'l Under. Da han fik al vide al 
\'i var tre Mænner uden Ko~er 
l'pidsede ran Øren . Han ha vue net: 
op en Datter, som han var kilden 
pna at komme nf med. J lan lilbm.l 

I 
hende billig! d . v. s . ikke lig<' 
straks. Del var først, da hun mær· 
kede, at vi ikke var Liebhavere, ni 
Pl'isen gik ned ad. Saa havde vor 
Passivitet bragt. ham saa lungl ned, 
n l hnn lrnn forlangte en Hest 0" 

1 il!!ldst forlangte han kun :!O' Dol~ 
lars. Da vi stadig ikke reagerede. 
begyndte Mongolen .al blive gnaven. 
Saa valgte vi at fortrække, mens vi 
endnu kunde skille11 som Venn<'r. 
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l'\aar vi hverken sagde Tak for Te 
eller l<~arvel. skyldte!:! det ikke no· 
grn Fortrydelighed fra vor Side; 
men det horer ikke til god Tone i 
lJ rjan-chaj. 

Vi vendte atter Hestene hjemad. 
Af Sted gik det over Steppen til del 
gamle Spor, der angiver Karavane· 
\"ejene til Dairen-Dark-Kureen. Her 
fik vi Øje paa en lille Stentavle med 
nogle Inskriptioner og symbolske 
Billeder, omgivet af Lotusblomster 
-en 13illecl::itotte til den sælsomme 

Guddom, der lever i Mongolernes 
sælsomme Sjæl. 

Ved Siden uf lua en Stendynge, 
C•pslaaet ved al enhver netlroende, 
der var kom mel forbi, havde kastel 
sin Sten dertil. 

Vi standsede en Stund. Saa gik 
det videre tværs over Flodens Vand 
fn1 den brændende Sol ind under 
Lærketræernes Skygge, hvor Spæt· 
lt·rnc og Mejsene la vede Musik som 
Trommer o~ Piher. Snart var vi 
hjemme. i;;u1 og• ~ik attC"1 ·· : C:.111..;
med al svinge Svoben ovt·r Okser· 
nc. 

En mongolsk V crdensborgcrs 
Ankomst. 

Strak!:I da jC'g kom til Urjan· 
chaj, syntes jeg !llongolcrnc var 
nogle forf:crdC'lii; ;::rimme, lavbene· 
de og- smudsige Skabningrr: men 
det varede ikke længe, for jeg væn· 
1~ede mig til deres Udseende, og cf
tcl'lw:inde n naac<le .k;:: saa vidt, at 
jeg kundC' mo<le fl.la~nd , som jeg li· 
gefrem vilde gaa med til al kalde 
flotte og pæne. Smudsigheden lærte 
jeti nu allerførst at ~e bort fra: for 
i det Klima og under de Forhold, 
man lever i i Urjan-chaj, vasker ir.an 
~ig ikke mere end hnjst nndvendigt. 

Af de lavestst:rnende Indbyggere, 
Sojoterne, er der ikk t• man;;e til
bage i Mongoliet, og je;:: er nær ved 
at tro, at ogsaa Mongolerne gaar 
deres si kre Undergang i Møde. Der 
er ikke mange Procent, som ikke 
lider af veneriske Sygdomme, Bor
nefodslernes Antal er ringe o~ Bor
nedodeliglH:den stor. Familidorhol
dene 'blandt Mongolerne er ret ind
viklede. De ugifte Kvinder faar li ge 
:ian ofte - eller sjældent - Børn 

I som tic gilt'-, og selv om en gift Ko· 
nc faar et Barn, er det aldel es ikke 
givet, at hendes Mand er Fader til 
det. Ilornene er fo r Resten li;::e vel· 
komne for det. 

Enkelte fru gtba rc Familier findes 
dog e ndnu . De sælger saa af Over· 
sk ude\, d . v. s. de modtager en Be
taling af en anden mindn· bor·ncrig 
Familie, tier aJoptcrcr eornenc. 

Selv om cll· smai '. Mongoler e r 
Yelkomne, lavC's der dog ikke stor 
Stnahej ved deres Ankomst. Fami· 
lien nojes med at holde et Pai· Faa
reskind og nogle gumle Stykk(!r 
Filt i Beredi<kab !il at :1vube den 

' L!!!:. :. ,f'l .-\ .·'.'.' i:i;;l'n ~rd rr:~::t!!': ·. 

Den ene Kone hj :dper den anden -I . 
: og efte r et Pai· Dages Forloh er r-10-

i drrcn i Rei;len paa Renen,• igen . ~r 
tier noget i Vejen, tilkaldes Medicin· 

' manden. Hvis del er 11ogel alvorligt, 
tilkaldes desuden L:tmaer for al go· 
1·e 13esværgelsc r. I3arnet fodes i Jur· 
ten. Det vaskes ikke, men l1•rres lidt 
af med en Klud og svøbes i cl Faa
reskind med Ulden ind mod Krnp· 
pen, ud C' n om l:cg;::cs et Stykke Fill. 
oi; del hele hindes s11mmen med et 
Stykke Haaneh. Saadan en lille ny· 
fodl Mongulungc e r ikke appc· 
titlig. Del lille mal11ropre Ansigt. 
med I-!aaret sammcn\'okset til en 
Kage, kan dog se helt veltilfreds ud . 
Skindene, som Barnet svøbes i, va-

Det mongof5ke 

Flag. " Ulan-Toki", 
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skes ikke. Bliver de tilsvinede, skri
ger Ungen, og der man skiftes og 
":;ives tø rt paa". Det snavsede ~)kind 
skrabes, rystes og læg:;es til Tor· 
ring for at vær·e klar til næste Gang. 

Naar Barnet e r forlt, gaar der 

I Bud til Klosteret til Lamaerne. De: 
finder i deres Bøger et Navn til Un· 
gen, og er det en Dreng, finder de 
ud af, om Iran sknl være Lama. Er 
Forældl'cne ikke tilfredse mt'd Nav
net. find er de selv pa:-i et., <le sync·s 
bedre om, og Forældrene <!!' 11\1 hc!· 
ler ikke l:cngere saa ivrige efter, at 

I 
deres Born skal blive Lamaer. Re
geringen har gjort Lamabestillingen 
mindre eftertragtet ved at tage fle· 
re af deres Privilegier fra dem. Pi· 
genavne ug Drengenavne er ens -
ganske faa Undtai;elser har jeg 
hnrt om. 

I Mon golid er det absolut en For·· 
del al komme paa Svær<lsitle11 
l i~e fm <lt•n Tid, Barnet begynder 
al kunrw san~e. lag-es der mere Hen
syn til Dreng crH.I Pige. 

Sygdom og Død. 
Ligesom der ikke kræves noget 

sturi·~ lJd8lyr ved en Fodscl, ::iaale
Jl"J ; -'l'dn:1· ..:11 '.\·lu11gul-Li1;f.t-nl ht:l
ler ikke nogen Anskaffelse af Kiste 
ell!'r lignende. 

Mongolerne betragter ikke Doden 
paa samme Mande som vi. De har 
det ikke sna meget med Sorg. Er 
!'n Mongol nanet op ovc>r Støvets 
Aar, er dct i sin Orden , at han dør 

ja, det er snarere upassende, 
hvis han ik ke gør clC't. Vil Gu-

l derne ikke have hum, da c>r der 
Cnmd til at hcfrygtC', at et eller 
a:1det ikke C'r som det burde værc. 

Nnturligvis er det "bekl:ige ligt" , 
naar en ung 11rbejds<lygtig J:rr:c>r 
C'!ler Kvin de læggC'r sig til at do. Det 
e:r jo et Tab for vedkommendes Fa
milie, mer. dog ikke noget at græ
tle over. 

Er en Mong-ol syg, t ilkal<lcr man 
fo rst en " Emtk-h11ng" (Meclicin
mandl. og- lidt er han i Stand til al 
1'j:t'lpc>. ! lan li:i r furskcllige Medici-
11"1· mest 1:1\'C'I af ind,~ : 11nlcde 

l'l :rnl<'r -· og rllcn; 1~i\'C' r han l'a-
1 i1 •11te11 •.' I ~lyld<•' 1':1pir nwd lih1» 
1:111 ,;!11· F"ru111lart·r· :1t l~·g;~c l' :t:r . 
l\: 111 l·:m1 k·h1111;.:•·11 il<k1' hja·lpl' , g: r:ir 
d!'r 1 l:id l'f'l 1· 1· I .:1 m:l\'r, >1•:i111 lw111-
11H· r n:~ lwldr•r ~. t <•rt ~pek: :1k e l i 

, .Jurll'n tn cd fnl':< kr: lli~·· :-.111:-;ikin~I ru-
' . . nwnlrr, ' ' Oll\ Trornrncr, ~~ : PkkC'nC'r, 
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Syv unge Danske clrog i fl ar cl I 9 23 til M ongoliel for 

der, paa den næsten øde Zobelslette, al 
Dann1ark. Paa Grund af den politiske Uro 
rnislyki?.cdcs del dristige Kc:lonisationsf orsøg cf ler 

skabe cl Ny 
Østen 

fem 

Aars Forløb. En af f(olonislernc, Gaardejcr Eril?. !s
ager fra Boslct i Ry fortæller her i en Række Artik
ler 01n de unge Dansl?_crcs Nybyggerliv paa den øde 
Slelle. Det er tilf orladcligc, sanddru Beretninger, der 
l1ar Bud viden om. il~kc mindst Lil den danske Ung-

L::iarh<'n!lflojl !'r O;.! hvad <le 1111 1'1-
l••rs nn•111..- k:111 vaT•' pa: : ~l'nd1• til 

I .1 ·.ili!!l11"d•·11. 11;.: ops1·11d1•r l:i11~:(' ti
lu•t anslw f{"111\l'r. "Noni ' ' k:il1h·~ 

di:!. l\:111 d!'l lwllcr ild«' lt,i:t ~ lp<', •·1· 
dl'r i11!1·I al ~:till<· <•p. Snn11r<' Ti
dl·I' sl:t:i r dl'! r" j!. ll11dc·n ( ' I' :ir o; : 
til d1.•n sta·rk<•sl<'. 

\ ' i fik ofl·· 1:.·s11•: :1f 1·11 f\11111;.::111 
, ·,·ti N :1vn ( :ong<·r;: :1. ~. id~;t t· (:an~ 

j1 ·;.: s:1:1 h:tm, \':11· h :111 sl11j nJ.! hn

-.1. ·11111', mrn ung- opl:t!'. l I il Sp"f~. 

I fan lwrn !lom sædvanli:::; for at faa 
!'1i: en Sludder, <'n Cigar<'I oi:: en 
Kop Te. Da jeg spurgte til hans Be
findende, svarede han, at det var 
egentlig rigtig skidt. - Om kort 
Tid er jeg dod, sagde han og illu
strerede, hvordan det vilde komme 
til at se ud, ved at stikke Tungen 
ud af den ene Mundvig, skære An
sigt O;:! vende det hvide ud af Øj
nene. San slog han sin sædvanlige 
hæse Lal ler op og gik ud til sin 
Hest , salte sig op og red bort i 
Galop. 

Vor Hestetaburn gik i de Dage 
ikke langt fra Gongeraas Jurtc, o~ 
jeg korn derfor til ned ad den 
Kant. Nogen Tid efter traf jeg <'n 
Aft1:1• Lamaen Ojur-GraLtjc oi; Slc· 
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dom. 

j dets Medicinmand. De red bort fra. 
Jurten. - Jo, det v11r skidt med 
Gongeraa. Nogle Aftener senere 
hørte jeg Trommens Bum! Bum! 
Bum! langt ude paa Steppen, og 
jeg sna, at Forhænget for Jurtedo
ren var rullet ned, og der var lagt 
en Ramme udenfor Døren. Del be
tyder, nt en ligger syg i Jurten, og 
er det samme som "Besøg forbudt". 

Samme Aften talte jcg med hans 
Datter Nandil, som var for Hjem
g:rnen<lc med Faarenc. Jo, hendes 
For var meget syg og dode nok 
snart. 

Der gik igen nogle Dage. Ram
men laa stadig for Døren, og saa 
forlod det, at Gongeraa var dnd. 
Den Aflrn var jeg igen ude al dri
ve Hestene hjem, og modtc en af 
SC1nnerne, der horn ridende sammen 
med Gjur, som han havde været op
P<' nt hc11lc. 0<'11 Nat hlev rier gjort 
<·11 lwl Del for r:ongeraas ~j : rl. For-
11d<'n <:j11r-Gn1htj<' var <'ndnu 111 
Lama<·r - - IJawnnj<'mmar og ,1". 

111111 i fuld Virk~nrnhcd. Fra Snl 
;;ik """ · !il ~;ni !;tod op. o~ IJ(f"n :;:ia 
r.i c· :;:c l som :1 I :~i\·" sig Tid ti I :1 l 
drikkc <'11 l\•rp Tf' , nomm<'<lc <k 
11d<' n Ophold l"onr.\dd:igcn dtc1 

\:ti' j('g opp<' ad Floden for al h<"n · 
t <' I f,1 . n~ modt<' rb Sc•lln<'nH', ~: · im 

~.1;1 nn;.:<•1 J,,, .\•a:igcd'• 11<1 , mrn ~nl;-

1.•dc •W•T l!<·k ·"11!'i::;ld. \l i vrf\~fr . 

•k rl•· s:1·1h·:: 11li;.:<' !lilscni:-r, n;:: jr;;: 
fik :il \'irl1-, :ti rlr. ai;:tt•<fr :-ti;:; I 11 
Orl11d1 :akt1n·1·;i , <Id nærmt'::<'.c Lt" 
:;1 :11,loslt' I', 

I 11n·sfr S<>mlags1111111111C,,-: 
1~·11 mCl'rkdin /tegrm.:c/sc. -
/,amncr11c foar !/ugl 111<'<1 
(,'rrrinltcdc11. - llestet11vcu. 
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Naadam-bryderne får deres dell velsignet før kamp 

Den mongolske nationalhelt, 
champion-bryderen B. Baterdene 
er kendt for sin del! i blødt læder. 
Den traditionelle mongolske dragt 
er en del! af Naadam festligheder
ne ikke kun for tilskuerne men i
sær for bryderne. Det er blevet en 
tradition, at brydere, som deltager 
i Naadam brydnings konkurrencen 
på national plan, hver år anskaffer 
sig en ny dell. Der er 512 brydere 
på dette niveau. Når den nye dell 
er syet, sørger man for at en 
buddhist lama velsigner den. Mon
goler mener , at en bryder kan ikke 
deltage i kampene, hvis ikke hans 
dell er blev renset. 

Bryderne har ikke deres dell 
på, mens de bryder. Der findes en 
særligt brydedragt, som sidder 
meget snævert til kroppen. Drag
ten består af et par stramme buk
ser i stil med badebukser, og en 
stram overdell med lange ærmer 
og åben for til. Sagnet fortæller, at 
en gang i gamle dage deltog en 
kvinde i disse brydekampe uden at 

give sig til kende som kvinde. 
Hun vandt. Alle bryderne blev 
forbavset og overrasket, da hun 
stod frem som kvinde. For at man 
kan vide, hvem man er oppe i
mod, blev det bestemt, at brystet 
skal være åbent, så man kan se 
om det er en mand. I øvrigt delta
ger kvinder ikke i brydekampene i 
Mongoliet. 

B. Baterdene, som har vundet 
den højeste brydergrad, champion, 
de sidste 10 år ved nationale Naa
dam festligheder i Ulaanbaatar, 
har dannet kult med sin læder dell . 
Han begyndte for ca. 5 år siden at 
optræde i læderdell. Ofte ses han 
dog i vinrød dell med et tykt bæl
te, hvori han viklet sin bryder
dragt. Bryder dragten er rød eller 
blå. Baterdene har rød overdell og 
blå bukser. Men en bryder kan og
så bære farverne omvendt, eller 
være helt i rødt eller i blåt. Der er 
ingen andre faver som bruges til 
bryderdragter. 

Når bryderne kommer ind på 
kamppladsen, stiller de op på 2 
rækker overfor hinanden. En oprå
ber fortæller publikum om den en
kelte bryders kvaliteter, mens han 
danser svævende rundt som i en 
ballet omkring sin hatteholder. De 
andre, som ikke nævnes, står pænt 
stille og ser barske ud indtil det 
bliver deres tur til at blive annon
ceret. 

I august 1997 mødte jeg Bater
dene i hans ger ved Naadam fest
lighederne i det sydlige Hentii Ai
mag . Baterdene udstrålede ikke 
kun styrke, men også en stor ro , 
og var et uhyre venlig menneske, 
som man straks kunne lide. Han er 
meget interesseret i den mongolske 
kultur, og virker lidt som en kul
turhero , der er med til at bevare 
de gamle traditioner i en ny og 
moderne verden. Han er kendt af 
alle i landet, akurat som de bedste 
fodboldsspillere er det i Dan
mark. © 

Rolf Gilberg 
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GADEBØRNSPROJEKTET HAR NU ENDELIG FÅET NAVN 
- OG GAVN. 

Af Finn More//. Socialpædagogisk rådgiver. 
U/aanbaatar oktober '97. 

SCENE 1: 

Der kommer en flok teenagere 
slentrende tværs gennem hal
len på skole nr. 70 i Ulaanbaa
tar. 14 drenge og 4 piger. De er 
mellem 13 og 19 år gamle. 
Nogle af dem har kasketter på, 
med skyggen drejet ned over 
øret eller helt om i nakken. 
Nogle bærer store skovmands
skjorter, som de har krænget 
ned over skuldrene. Lidt non
chelant ser det ud. Lidt frækt. 
Ikke provokerende. De smiler 
imødekommende men lidt 
afventende. De er på vej til 
undervisning og arbejds
træning i de lokaler som ligger 
for enden af hallen og tilhører 
DAMOST. 

Man kunne måske kalde dem 
en slags bløde BZ' ere. De 
udgør ikke nogen subkultur, 
men de bor og opholder sig et 
sted som ellers står tomt, fordi 
ingen andre ønsker at bo der. 
De bor i nogle afsnit af Ulaan
baatars fjernvarmekanaler. De 
er et næsten logisk produkt af 
den hovedkulds indførte mar
kedsøkonomi (demokratise
ring?), som har medført fattig
dom og familiesammenbrud i 
visse dele af den mongolske 
befolkning. Disse gadeunge er 
ikke fortabte. Ikke endnu. 
Deres øjne fortæller ikke om 
tomhed og desillusion. Endnu. 
Men deres liv og fremtidsud
sigter er kummerlige. 

Forældre og pårørende er 
afskrevet som uduelige. Skole
gangen er afløst af overlevel
sesgøremål som ofte omfatter 
småkriminalitet, voldsomheder, 
prostitution, tiggeri og snifing. 
De er ikke forbrydere! De er 

ikke en bande. Men de kan blive 
det. Lige nu har de lyst til at 
komme på DAMOST-centret og 
få undervisning i mongolsk og 
engelsk, istandsætte og male 
skoleborde og -stole, male med 
på et stort vægmaleri og produ
cere egne småvideoer. Den lyst 
har de haft 4 eftermiddage hver 
uge i de sidste par måneder. Og 
idag har de så fået at vide, at 
DAMOST via funsraising i Dan
mark og støtte fra UNDP her i 
Ulaanbaatar har skaffet dem et 
lille hus at bo i. Det lunede. 
Udenfor falder temperaturen 
støt for hver dag der går. 

Denne gruppe unge er ikke 
helt almindelige gadebørn . De 
er ældre end flertallet. De ser 
ikke umiddelbart så forsømte 
ud, som de billeder af gade
børn der gør sig bedst i medi
erne. De er skrappe og drevne 
til at udnytte alle muligheder 
for at gøre livet på gaden tåle
ligt. Ja, i visse henseender 
kan de li ' gadelivet. Det er 
mere spændende, og rarere 
end at være ugleset og få tæv 
i et skolesystem, som endnu 
ikke har sagt farvel til pæda
gogisk begrundet vold . Med 
deres lederskikkelse Toldmon i 

spidsen udgør de en styrende 
faktor i Ulaanbaatars centrum. 
Gruppen af yngre gadebørn er 
bange for dem. Ser måske 
osse lidt op til dem. De ladnin
ger af velgørenhed , som med 
jævne mellemrum vælter ind 
over gadebørnene, blir' under 
Toldmons ledelse omfordelt og 
afhændet efter junglens 
uskrevne love. 

ldag ser de friske, rene og vel
oplagte ud. Det gør de som 
regel. Men indimellem møder 
der et par tømmermænd op, 
en enkelt lugter fælt af mang
lende hygiejne, eller et par blå 
øjne og nogle grimme skram
mer fortæller, at der har været 
voldsomme øretæver i luften 
fra kolleger eller fra strisserne. 

Disse unge er nok barske og 
snu, men de er osse charme
rende og dejlige børn , der 
trods omsorgssvigt har res
sourcer, der kan udvikles. De 
har endnu mod på livet. Om 
det skal være gadelivet eller 
noget andet afhænger måske 
af, hvordan deres involvering i 
DAMOST forløber det næste 
års tid . 
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Gadebørnsprojektet hedder fra nu af DAMOST. 
Bag det tidligere proklamerede GIMLE lå der jo en fin og relevant 
historie, men hvad nytter det, når det på mongolsk lyder som "Him
mler". Vi ledte og søgte sammen med mongolerne og var ti/sidst 
temmeligt forvirrede. Så havnede vi på DAMOST (Danish Mangoli
an Socio-educational Trainingcenter) . 

DA MOST 
Herude er alle glade og tilfredse, så nu har I bare at vænne jer til 
det derhjemme. 

SCENE 2: 

Der kommer en flok mongol
ske socialarbejdere gående 
tværs gennem hallen på skole 
nr. 70 i Ulaanbaatar. 10 mænd 
og 12 kvinder. De er ganske 
almindeligt klædt. Jakkesæt 
med slips. Nederdel med blu
se. Sweatshirt. En enkelt politi
uniform. De ser forventnings
fulde ud og sludrer afslappet 
med hinanden. Til daglig 
arbejder de på kommunale 
børneinstitutioner, på distrik
ternes socialcentre, i fransk, 
tysk, koreansk og engelskstøt
tede gadebørnsprojekter samt 
på børnepolitiets opsamlings
og vis itationscenter. ldag har 
de "fri". Det har de os se haft 
de foregående tre dage. "Fri" 
til at deltage i DAMOST-cen
trets første efteruddannelses
kursus. Det er sidste kursus
dag idag. De er på vej ind i 
centrets store undervisningslo
kale. Her danner nymalede 
skolepulte og -stole et stort U. 
Gulvet er dækket af et dybrødt 
tæppe og i midten står der 
kummer med grønne planter. 
På væggen er der kridt- og 
fibertavler, mongolske og dan
ske landkort, billedkollager 
med gadebørn , danske plaka
ter og en 3,5m2 stor havblå 
opslagstavle, som er overdæk
ket med de foregående dages 
gruppearbejder. I et hjørne 
står filmlærred og slidesproje
ctor klar og et li lle bord er 
dækket op med bøger og pje
cer samt to små falgstænger 
med det danske og det mon
golske flag . 

ldag er det Uranbileg Bergen, 
Senior Officer i NCC, der skal 
foredrage og lægge op til 
debat om regeringens og 
NCC's overvejelser, under
søgelser, strategier og planer 
på gadebørnsområdet. De 
foregående dage har kursi
sterne hørt professor ved 
DLH, Jesper Holdt, foredrage 
om det socialpædagogiske 
gebets historie, udvikling og 
aktuelle dilemmaer. Psykolog 
Natcagdolgor, leder af den 
nystartede mongolske pæda
goguddannelse har lagt op til 
og styret workshops om de 
krav og dilemmaer, arbejde 
med gadebørn og familier stil
ler socialarbejderen overfor. 
Danske Karin Munck, der er 
sygeplejerske og Cand. Cur. 
har givet oplæg om udviklin
gen på sundhedsområdet, 
bort fra et sygdomsfixeret 
medicinsk syn på børns sund
hed henimod et mere holistisk 
syn, der også inddrager de 
psykologiske og sociale 
aspekter. Desuden har de fået 

lysbilledforedrag om danske 
børne- og famil ieprojekter. 

lgår var kursisterne på ekskur
sion hele formiddagen. 4 grup
per besøgte h.h.v. et 
fransk/katolsk gadebørnspro
jekt, en kommunal institution 
for ca. 80 gadebørn, et tysk 
projekt for ca. 30 gadebørn 
samt et af engelske Save the 
Children's HOT-All projekter, 
som alle er placeret i ger
områderne i Ulaanbaatars 
periferi og hver rummer ca. 25 
gadebørn. Et meget engageret 
gruppearbejde og en spænd
ende panelfremlæggelse efter
fulgte ekskursionerne. 

Det er som sagt sidste kursus
dag idag. Så eftermiddagen er 
sat af til afskedsfest med taler, 
underholdning, tag-selv-bord, 
airag og vodka og dans til 
levende musik. Festen er vel
fortjent, for mødeprocenten 
har været meget høj og alle 
har arbejdet fl itt igt og engage
ret hele kurset igennem. 

19 
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En vanskelig etableringsfase 
Som det fremgår af de to sce
nerier ovenfor er vi endelig 
kommet rigtigt igang her på 
Gadebørnsprojektet i Ulaanba
atar og kan, langt om længe, 
berette hjemover om resultater 
og lyse udsigter. Vi forstår godt, 
hvis I hjemme i OMS har været 
lidt utålmodige og tænkt: "Hvor 
blir' de af, der langt ude på 
stepperne?" Det er jo trods alt 
jer derhjemme der må lægge 
det gode navn og rygte til. Men 
nu har vi altså overstået en 
vanskelig etableringsfase, og 
såvel arbejdet med kursusvirk
somhed som med miniprojekter 
for gadebørn og familier har 
taget form og ser ud til at kun
ne bære spiselige frugter frem
over. 

Det har holdt hårdt at komme 
så langt. Især Bulgan (projekt
koordinator) og Otgon (sekre
tær) har måttet knokle hele 
sommeren igennem for at få 
dokumenter, aftaler, tilladelser, 
registreringer o,s,v, på plads. At 
opspore de rigtige kontorer og 
personer og herefter finde dem 
til de aftalte tider og på de 
aftalte steder er et helt projekt 
for sig . Lige fra ministrielle tilla
delser og ned til de mindste 
detaljer som dørlåse og tyveri
sikring af vinduer kræver på det 
nærmeste at man er topuddan
net stifinder. Og hertil kommer, 
at den tumultagtige omstillings
proces her i Mongoliet med 
hyppige nyvalg på forskellige 
niveauer, nye love og forordnin
ger samt omrokeringer i det 
bureaukratiske apparat inde
bærer, at man ofte støder på 
helt nye ansigter og omgivelser, 
når man møder op til aftalt tid 
og sted. Jeg vil ikke trætte jer 
her med detaljer. Bulgan og Ole 
Rønsholdt har i Ger's marts
nummer refereret til alle de 
bureaukratiske og tekniske ting 
der skulle på plads, men jeg 
kan godt betro jer, at Bulgan og 
Otgon på det nærmeste må 
have følt sig som 100 m løbere, 

der p.g.a. en tyvstarter gang på 
gang må tilbage i starthullerne 
og mobilisere endnu engang. 
Selv har jeg af og til fulgt i 
hælene på dem, nærmest som 
en hund i snor, da de fleste jo 
stadigvæk ikke forstår hvad jeg 
siger. 

En milepæl 
Den sproglige hurdle hører til 
blandt trivialiteterne, så den vil 
jeg ikke vade rundt i her. Men 
jeg må sige, at det fra starten 
kom bag på mig, hvor få der 
taler brugbart engelsk. Også 
blandt centrets faste medarbej
dere. Dertil kommer, at det jo 
forståeligt nok er meget nem
mere og rarere for dem at tale 
mongolsk med Bulgan. Jeg føl
te selv det tog himmelråbende 
lang tid for mig at få så meget 
overblik og fornemmelse, at et 
relevant kursusprogram kunne 
formes. Da vi endelig sidst i 
september ved fælles hjælp 
nåede så langt, at vi kunne 
invitere det første kursushold, 
dirrede centret af nervøsitet og 
spænding og alle knoklede 
rundt for at nå det sidste. Oven
for i SCENE 2 har jeg beskre
vet lidt om kurset. Jeg tror nok 
jeg kan sige, at vi allesammen 
på DAMOST åndede lettet op, 
da kurset var vel overstået. En 
slags milepæl var nået. Det er 
vores egen vurdering, at en hel 
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del indikatorer peger i retning 
af at sigtet med kurset blev ind
friet: 

• Det lykkedes at få 22 deltage
re fra 9 forskellige centrale 
projekter og institutioner. Med 
en undtagelse var de alle 
menige socialarbejdere med 
problemerne helt inde på livet. 

• Mødeprocenten var meget høj 
(95) og det samme gjaldt 
engagementet. 

• Medarbejdere fra hovedak
tøren herude, Save the Chil
dren, udtrykte at det var det 
bedste efteruddannelsestiltag 
de havde deltaget i. 

• Efterfølgende har vi modtaget 
opfordring fra en distriktsledel
se om at være behjælpelig 
med at stable et seminar på 
benene for samtlige distriktets 
socialarbejdere. 

• Vores eget distrikt Bayangol 
har bedt om støtte til at afhol
de et forældrekursus her på 
centret. 

• Flere af kursusdeltagerne 
udtrykte ønske om, at kunne 
bruge DAMOST-centret som 
regelmæssigt mødested for 
socialarbejdere og frivillige. 
Der er et behov for forenings
lignende fællesskab. Måske 
spiren til den egentlige fagfor
ening, der hurtigt vil blive et 
stort behov for herude. 

tøj indsamling 

l 
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Et sted at bo 
Den gruppe gadebørn jeg har 
beskrevet ovenfor i SCENE 1 
skal om kort tid flytte ud i det 
lille hus vi har fået mulighed for 
at købe. 

Oprindeligt omhandler pilotfa
sen ikke døgntilbud til gade
børn, og vi har måttet være 
meget bevidste om bæredygtig
heden i alt hvad vi igangsætter, 
da en fortsættelse af projektet 
efter udgangen af ·gs ikke er 
givet på forhånd. Alt for ofte stø
der vi på gadebørn, som har 
været med i et eller andet pro
jekt, som så pludseligt ophørte. 
Det er i det hele taget ret svært 
at opdrive et gadebarn i Ulaan
baatar, som ikke har deltaget i 
et eller flere projekter. Man ku · 
måske sige, at det ikke er flere 
projekter der er brug for herude, 
men flere gode projekter. 

Vi blev selvfølgelig allesammen 
meget glade, da Bulgan kom til
bage fra arbejdsferie og fortal
te, at der var tundraiset midler 
hjemme i Danmark til et 
hus/skur/ger. Men vi er jo osse 
nødt til at tænke på om bukser
ne ka · holde. Først fandt vi et 
lille hus i ger-området op af 
Gandan-templet. Perfekt cen
tralt beliggende. Tæt ved cen
trum. Tæt ved DAMOST. Vi fik 
forhandlet med UNDP (danske
ren Jørn Sørensen) om deres 
støtte til renovering og isole
ring. I sidste øjeblik viste det sig 
imidlertid, at der lå en eksprop
riering og ventede for området. 
På den igen. 

Nu er der isblomster på ruder
ne hver morgen, så det haster 
lidt. Opgaven bliver i den nær
meste tid at finde de rette "fri
villige", der kan bakke gruppen 
af unge op uden at sætte sig 
på dem. Hjælpe dem med at 
etablere et spartansk men rart 
"hjem''. Udforme en plan der 
kan få deres undervisning og 
øvrige aktiviteter på DAMOST 
til at hænge sammen med 

"hjemlige sysler" og det gadeliv, 
de ikke sådan bare lige dropper 
fra dag til dag. Opgaven er ikke 
nem. Til gengæld vil selv den 
mindste succes efter min 
mening få stor afsmittende virk
ning, fordi netop denne gruppe 
har en dominerende status på 
gaden. 

Lidt om jeres udsendte 
Jeg tror godt at jeg kan tage 
Bulgan med og sige, at selvom 
hjemveen af og til rykker os i 
kraven og selvom opstarten har 
været hård, så har vi det alle
sammen godt herovre. Nu, hvor 
nogle resultater af anstrengel
serne begynder at kunne ses af 
andre end os selv, har det hele 
lettet lidt, så mon ikke der snart 
kan blive tid til lidt af det "sjove" 
også. Det må I have tilgode at 
høre om. 

Set fra mig og min families 
udsigtsbalkon her fra tredie sal 
i Ulaanbaatars centrum synes 
det markedsorienterede frem
skridt at have fuld fart på. 
Gader og facader bliver renove
ret. Bygninger og boligblokke 
bliver malet i dejlige farver. Par
ker bliver beplantet og genetab
leret. Antallet af reklameskilte 
vokser med lynets hast på "Fre
dens Alle''. Små og mellemsto
re butikker og restauranter er 
det sidste halve år skudt op i 
100-tal indenfor en radius af en 
halv kilometer. Og det er ikke 
småting de sælger ud af. Alt 
kan fås. For penge altså. Yderst 
vel- og dyrtklædte mennesker 
er et almindeligt syn. Selv 
gadebørnene er med kuldens 
ankomst blevet færre og færre i 
gadebilledet. Så hvis jeg tager 
de sociale arbejdsbriller af, kan 
jeg næsten bilde mig selv ind, 
at alt er på vej i den rigtige ret
ning. Men facader er en ting . 
Bag dem er der mange, rigtigt 
mange, der ikke kan følge med. 

Vores to børn går nu, efter et 
mislykket forsøg i en masto
dont-børnehave af gammel-rus-
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sisk tilsnit , i en lille mongolsk 
børnehave 200 m fra vores lej
lighed. Der er en dejlig, afslap
pet og rar stemning derovre og 
selvom system og regelbundet 
leg er vildt meget anderledes 
end i en dansk, så trives de 
efterhånden fint med at være 
der. 

I den første tid , hvor alt var nyt 
og besværligt, fik vi utroligt stor 
hjælp fra centrets mongolske 
personale og fra MOS-folkene. 
Ja, og så selvfølgelig fra Bul
gan. Det var dejligt at opleve, at 
så mange var opmærksomme 
på om vi nu faldt godt til. Det 
har man brug for, når selv det 
at finde frem til de mindste for
nødenheder tager pusten fra 
en. Her som i alle andre lande 
er der fire forskellige måder, 
man som fremmed bliver mod
taget på. Som honoratiores. 
Som turist. Som gæst. Og som 
næsten-beboer. Jeg tror vi tør 
sige, at vi efterhånden føler os 
som tilhørende sidste kategori. 

I de foløbne 5 måneder har vi 
været på nogle få men vidun
derlige ture udi det smukke og 
storlåede land som Mongoliet 
udenfor Ulaanbaatar jo er. Men 
vi har meget tilgode. Så de 
mere eksotiske-kulturelle-histo
riske hilsner hjemover må vente 
lidt endnu. Lige nu forbereder vi 
os på at overleve en 6-måne
ders vinter! Døre og vinduer er 
klistret godt til med tapetstrim
ler og fugemasse. Så Kong 
Frost kan bare komme an. 
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I ingenmandsland 
- mellem velgørenhed og udviklingshjælp 

Gadebørnene i Mongoliet befin
der sig på mange måder i et 
slags ingenmandsland. Fra den 
ene front blir' de lokket med 
velgørenhed og opmærksom
hed. På den anden front bliver 
bordet dækket op med skole, 
uddannelse, arbejde og norma
litet. I et ingenmandsland er det 
altid svært at orientere sig. 
Gadebørnene kommer op af 
deres huller og søger så mod 
den ene front så mod den 
anden. Så tilbage igen. For den 
socialarbejder, der jagter rundt i 
ingenmandsland for at bringe 
gadebørnene ud derfra er det 
osse svært at orientere sig. 

I Mongoliet er der en stor og 
dejlig tradition for gavegiveri. 
Den mindste visit bliver brugt 
som anledning til at overbringe 
en eller anden købt eller sel
vgjort gave. Når der er familie
begivenheder af selv den mind
ste ar,t vælter det med gaver. 
Ved et bryllup kan brudeparret 
sidde fastlåst på deres r". i 
døgndrift, mens gavebjerget 
vokser bag og foran dem. Når 

der er begravelse stormer fami
liemedlemmer rundt i nabolaget 
og samler pengegaver ind. Hvis 
ikke de har succes, kan 
begravelsesudgifterne på det 
nærmeste koste de overleven
de livet. Ved alle mulige anled
ninger på arbejdspladsen står 
de ansatte i kø i timevis for at 
modtage gaver og diplomer. 
Kvinder med 5 fødsler eller 
mere på bagen er sikre. Gade
børn og fattige behøver ikke gå 
til bingo, for der skal nok dukke 
en lejlighed op, hvor de bliver 
ført frem i rampelyset og over
rakt gaver. På TV kan man 
dårligt nok se en reportage fra 
et firma, en organisation, en 
konference o.s.v. uden at store 
papkasser med hårde sorte
varer rækkes tværs over skær
men. 

Jeg sætter stor pris på gaver. 
Især at give dem, og hvis 
anledningen ellers er rimelig , 
skal det da heller ikke være 
nogen hemmelighed, at jeg 
nyder at få gaver. Men gad vide 
hvordan jeg ville have det med i 

fuld offentlighed at skulle mod
tage gaver, fordi jeg var gade
barn, fattig eller gravid for 6. 
gang. 

Gavegiveri er en go · ting og 
verden kunne vel ikke fungere 
uden velgørenhed. Men risikoen 
for at velgørenhed kammer over 
i selvpromovering, og utilsigtet 
udvikler sig til en hån mod mod
tagerne, er altid til stede. 

Når jeg her graver lidt i gavegi
veri, er det fordi jeg forestiller 
mig, at de mongolske traditio
ner på området har en vis ind
flydelse på hvordan velgøren
heden her i Ulaanbaatar tager 
sig ud. I den relativt korte tid 
jeg har været her, har jeg ople
vet adskillige tøjuddelinger, 
organiseret som ren gavebod. 
Altså ikke målrettet mod det 
enkelte gadebarn, men en
masse i poser som kræmmer
huse på et juletræ. 

Jeg har set institutionsbørn fra 
6-14 år "klædt ud" i ens finske 
skovmandsskjorter, størrelse 



44. Gadebørn er vandret tilbage 
til hullerne med en pose hvide 
bluser og sokker. Vores egne 
gadeunge fik i sommer tip-top 
sportsudstyr (sko, dragter, 
kasketter) af NCC, men da de 
1 1 /2 måned efter var godt 
igang hos os, og der skulle 
planlægges sportsaktiviteter, 
faldt bemærkningen: "Jamen, 
de har jo ingen sko og udstyr .. . " 
Nej, for hvad skulle de ellers 
sælge ud af? Efter en stor vel
gørenhedskoncert i Kulturpal
adset kunne man udenfor i søj
legangen tydeligt udpege, 
hvem der var gadebarn. Nogle 
selvfølgelig p.g.a. påklædning 
og snavs, men mest fordi de 
alle bar på en kæmpestor pose 
tøj . 1 O min. efter havde adskilli
ge tøjgenstande skiftet ejer
mænd eller var byttet ud med 
tugrig, og vores egen "bandele
der" kunne hurtigt finde ud af, 
hvem der havde brug for hvad 
og hvem der måtte undvære. 

Nu må al denne tøj- og vel
gørenhedssnak endelig ikke 
forstås sådan, at DAMOST her 
i Ulaanbaatar ikke har brug for 
DMS 's indsamling og fundrais
ing hjemme i Danmark. Tværti
mod. Der er brug for alt, hvad 
der kan tilvejebringes, og vi 
skal nok vide at målrette vel
gørenheden og kæde den sam
men med udviklingshjælpen, så 
den ikke løber ud i Gobi 's 
sand. 

Nej, det jeg af fattig evne for
søger at blotlægge er den 
generelle tendens til (her i 
Mongoliet som andre steder) at 
velgørenhed , omsorg og 
nødhjælp bliver en kæp i hjulet 
for den udviklingsstøtte, som 
må være det primære. 

ingenmandslandet har jeg selv 
oplevet på den vis, at lige siden 
vi kom h~rover har gud og 
hvermand henvendt sig til 
DAMOST med det primære for
mål at få penge og gaver til 
dette og hint. Som om et uden-

landsk projekt pr. definition er 
lig med "en glad giver". Det er 
svært. På den ene side skal vi 
holde fast i udviklingssigtet. På 
den anden side skal de hen
vendelser vi får behandles ser
iøst. Jeg må sige, at jeg synes 
Bulgan og de andre "veltalen
de" på eminent vis har holdt 
benene på jorden og tungen 
lige i munden og afbalanceret 
udbud og efterspørgsel. 

På det tidligere omtalte efterud
dannelseskursus på DAMOST 
var 6 udenlandsk støttede gad
ebørnsprojekter repræsenteret. 
I hele Ulaanbaatar er tallet 
måske det 3-dobbelte, når man 
medregner mæcener og ren 
uddelingsvirksomhed. ingen 
har det fulde overblik. Hvis man 
dertil lægger alle de mongolske 
kommiteer, organisationer og 
foreninger som på en eller 
anden vis har gadebørnene 
flettet ind i deres programmer, 
så kan man vist godt tillade sig 
at sige, at der er mange om 
brødet. 

De sidste officielle NCC tal for 
gadebørn siger 4000. 1 O % er 
"rigtige" fuldtids-gadebørn. 30% 
er gadebørn der generelt strej
fer om men ind imellem er 
hjemme og vende. 60% er skol
edropouts og lejlighedsvise 
strejfere. D.v.s. at ca. 400 børn 
har brug for døgnbaseret 
omsorgs- og udviklingsstøtte. 
NCC siger at tallet måske er 
større og peger på, at et af pro
blemerne er, at en del af de 
30% optager pladser for de 
10% der har størst behov. 

Set udfra disse statistiske 
størrelser og de mange projek
ter her er, synes problemet jo 
ikke uoverstigeligt. Og selv om 
tallene ikke holder og statistik 
jo aldrig fortæller sandheden, 
så råber området til himlen på 
koordination og samarbejde. 

Men så enkelt er det desværre 
ikke. Hvis jeg skal være sød og 
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pæn og rar vil jeg sige det 
sådan: De fleste mellem- og 
internationale hjælpeprogram
mer (velsagtens osse vores 
eget) opererer med et større 
eller mindre behov for at prom
overe sig og ønsker i det mind
ste så megen autonomi , at de 
ikke drukner i mængden. Desu
den vil en for stram koordine
ring let kunne spolere NGO
gejsten, og dertil kommer, at 
det vel nok er de allerfærreste 
herude der ønsker sig tilbage til 
den tid, hvor alt blev sat på 
skinner og kørte "fælles" derud
af. Nej, man må nok konstate
re, at de frie markedskræfter, 
også på det sociale område, er 
kommet for at blive. Men afba
lanceret koordination og langt 
mere samarbejde er en nød
vendighed, hvis ikke gadebør
nene blot skal være et tilløbs
stykke i fremtiden. 

Her mener jeg at vi fra DAM
OST' s side gennem kursus- og 
seminarvirksomhed har mulig
hed for at yde en relevant ind
sats ved at organisere kurser, 
hvor mongolske og udenland
ske projektfolk støder på hinan
den og uddanner sig sammen. 
Ved at presse på for at finde 
nogle brugbare formler for 
koordinationen, kan vi være 
med til at forhindre ressource
spild. 

Så det gør vi. På med arbejds
tøjet. 
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Hvis et menneske er godt, forsvinder liget hurtigt ... 
Begravelser stadig præget af buddhistisk tradition 

Selv om nogle mongoler nu væl
ger den europæiske måde at arran
gere begravelser på, foretrækker 
flertallet stadig de traditionelle 
buddhistiske skikke. 

I Ulaanbaatar bliver de døde 
normalt begravet på dertil indrette
de kirkegårde, men i landområder
ne bliver ligene stadig svøbt ind 
og anbragt på en bjergside eller 
åben steppe. Liget bør lænes op ad 
en ikke for stor sten, der er fri for 
revner. Et rent hvidt lammeskind 
bør anbringes under liget. Mongo
lerne tror, at hvis den afdøde gen
nem hele sit liv har været et godt 
menneske, så vil legemet forsvinde 
hurtigt - hvis ikke lever det vide
re. 

Stedet bør være forholdsvis 
fladt, og med hornet fra en råbuk 
trækkes en linje rundt om det ud
valgte område. I fjerntliggende 
landområder bliver ligene ofte ka
stet i en flod, der "myldrer af 
fisk". 

I de senere år har man forsøgt 
at genindføre ligbrænding i det lo
kale begravelsesritual , men indtil 
videre anses teknikken stadig for 
ikke at kunne godtages. I tidligere 
århundreder var ligbrænding al
mindeligt - højt estimerede munke 
blev altid brændt og deres aske 
anbragt i en urne, der opbevaredes 
i en særlig stupa. 

Mongolerne kaldte før i tiden 
et lig for en burleech, uod bolooch 
eller en taliigaach . Nu bruges or
dene i en mere moderne og milde
re form som betegnelse for en af
død person. 

Tidligere i Mongoliets historie 
var det almindeligt anerkendt, at 
mennesker, der nærmede sig dø
den, havde behov for at være 
sandfærdige over for sig selv. De 
begyndte at forberede sig på be-

En kiste koster mellem 10.347 tugrik og 48.460 tugrik. 
• ·"!.."' En gravsten koster fra 8.500 tugrik til 18.000 tugrik. 
, :4 

"-";,!\~I' Indskriptionen på stene koster mellem 65 tugrik og 116 
.::,;~" tugrik. I 1997 var 800 tugrik ca. lig med 1 US dollar. 

graveisen ved at nedsætte deres 
appetit. 

En anden tradition, der synes 
at have opnået en vis udbredelse 
gennem årene, er en form for op
følgende gravøl på den 49. dag ef
ter personens død. Ved denne 
sammenkomst tilbereder familie
medlemmerne et måltid bestående 
af mejeriprodukter, hvorefter de 
foretager ofringer til de lokale 
børn og omstrejfende hunde. 

De, der vælger en kirkegårds
begravelse i Mongoliet, søger ger
ne vejledning hos en lokal budd
histisk lama. Lamaen vælger be
gravelsesdagen, udpeger den rute 
begravelsesprocessionen skal føl-

ge, de værdier den afdøde bør be
graves sammen med og farven på 
det klæde, der bruges til at svøbe 
liget ind i. De efterladte bør huske 
at tage en anden vej hjem efter be
gravelsen. 

Før de sørgende går ind i hu
set til den traditionelle vågestund, 
vasker de deres hænder i mælk og 
vand, derefter i spiritus, og til 
sidst fører de hænderne gennem en 
røg af brændende gødning uden 
for huset. 

Ved dødsfald søger omkring 
4.000 familier i Ulaanbaatar assi
stance hos den privatejede Buyan 
Bedemandsforretning. Byens bede
mandskontor blev grundlagt 1956, 

0 
OD 
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men blev privatiseret i 1991 og 
derefter omdøbt til Buyan Bede
mandsforretning. Ifølge bede
mandsforretningens vicedirektør, 
M. Ganbaatar (38 år), kan Buyan 
tilbyde assistance med at tegne 
portrætter, levere urner og ene
bær-duftende kister. 

Bedemandsforretningen udste
der også dødsattester, efter at de 
pårørende har fremvist afdødes 
pas sammen med en godkendelse 
fra statens juridiske kontor eller et 
hospital. 

Gravsteder stilles gratis til rå
dighed for mongolske borgere med 
undtagelse af dem, der dør på 
grund af selvmord. Statens forsik
ringsfond giver 58.000 tugrik til 
dækning af begravelsesudgifterne 
til folk, der tidligere har været 
statsansatte. Hr. Ganbaatar siger, 
at der siden 1990 har været en 
stigning i antallet af uidentificere
de lig, der skal begraves. Han 
fortsætter: 

"For tiden modtager vi op mod 
10 lig om måneden, som vi ikke 
er i stand til at identificere. På det 

seneste er der også opstået et pro
blem med folk, der skænder gra
vene og forårsager gravrøveri. På 
kirkegårdene er det blevet almin
deligt at støde på gravsteder med 
halvrådne lig, der er udsat for 
vind og vejr og omstrejfende dyr." 

Opsynsmanden på Dalan Dav
har kirkegård, D. Budee, som har 
arbejdet på stedet siden 1967, 
hævder, at mange mennesker ikke 
har råd til at begrave deres døde, 
så mange lig ender med at blive 
kastet i grøfterne langs kirkegår
den. 

Lærer ved Gandan-klostrets 
munkeskole, A. Gaadan, siger, at 
Mongoliets begravelsesskikke er 
tæt knyttet til den buddhistiske 
erkendelse og overtro, og han fort
sætter: 

"Tidligere mente folk, at spø
gelser ikke eksisterede, og at be
siddelse og formue kunne bevares 
uantastet i det uendelige. Det er 
grunden til, at folk plejede at 
begrave deres døde sammen med 
deres ejendele. Men i den religiøse 
opfattelse kan besiddelse ikke be-
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vares for altid. Døde legemer kan 
måske reinkamere eller genfødes. 
Derfor begraver folk i almindelig
hed deres døde uden alt for megen 
pomp og pragt. Alle mennesker og 
levende væsner er skabt således, at 
når sjælen forlader legemet, er der 
ikke længere grund til virak". 

En spadseretur over den lokale 
kirkegård viser tydeligt, hvordan 
traditionerne er skiftet i de senere 
år. Siden 1990 er der ikke længere 
nogen rosetteprydede kister kantet 
med sort og rød fløjl, udsmykkede 
gravsten, præfabrikerede jernsta
kitter og marmorplader med in
skriptioner. 

Ifølge traditionen er det faktisk 
upassende at bruge en kiste, fordi 
"legemet bør blive en del af jor
den". © 

Ch. Ganhuyag 

Oversat af Jan Koed Mongol Messen
ger, 30(315):10, 23 . juli 1997. Se 
også: Haslund-Christensen & Gilberg 
[1993] : En mongolsk nomades døds
færd. Ger, 9: 15-20 (København: 
Dansk Mongolsk Selskab). 
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Indre Mongoli - 50 år som kinesisk selvstyreprovins 

I anledning af at Indre Mongoli i 50 
år har været et selvstyreområde i Den 
Kinesiske Folkerepublik, bringes her 
en artikel fra det officielle Kinas tids
skrift China & World Cultural Ex
change, 1997(4):4-8. 

Langs Kinas nordgrænse ligger en 
lang smal slette som på kortet 
ligner en galloperende hest. Det er 
den kinesiske provins, selvstyre
området Indre Mongoli, der er et 
smukt og rigt land. Det er så 
enormt et område at når foråret 
kommer i syd, ligger den nordlige 
del endnu dækket under sne. Det 
tager solen 2 timer at kaste lys på 
hele landet fra øst til vest. Med 
sine 1.183 millioner km2 er Indre 
Mongoli den tredje største kinesi
ske provins. 

Totredjedele af Indre Mongolis 
højslette er dækket af græsland. 
Om sommeren er højsletten et 
pragtfuldt syn. Under den azurblå 
himmel breder det grønne græs
land sig med blomstrende flor, 
med galopperende heste og dvaskt 
græssende flokke af kvæg og får. 
Daxinganling-, Tinshan- og Helan
bjergene ligger henholdsvis i nord
øst, central og vestlige del af Indre 
Mongoli. Disse bjerge danner 3 
beskyttende naturlige mure mod 
kolde vinde og sandstorme fra 
nord. Hetao- og Liaohe-Nenjiang 
floddalene i henholdsvis øst og 
vest er kendte kornkamre. Indre 
Mongoli har over 1.000 floder og 
søer. Dalai Nur (Hulun) nær Hai
lar i nordøst er den største sø med 
en overflade på 2.200 km2 . 

Græslandet i Indre Mongoli 
spreder sig over mere end 2.000 
km fra Daxinganling (Ta Hingan 
Li) i nordøst til Juyanhai Søen 
(Gaxun Nur) ved Edsin Gol i vest. 
Græslandet dækker 2/3 af Indre 
Mongoli og er et af de største 

græsningsområder i Kina. Det er 
et godt område til husdyrsproduk
tion. 

I den oprindelige skov i det 
nordøstlige Indre Mongoli vokser 
der Hinggan lærk, hvid birk og 
andre sjældne træer. Træreserven 
er beregnet til 840 millioner m3

, 

hvilket svarer til 9% af træmæng
den i hele Kina. Indre Mongoli er 
også rig på medicinske planter, og 
der findes over 600 planter med 
økonomisk værdi. Derudover lever 
der mange vilde dyr i Indre Mon
goli. Offentlig statistik opregner 
362 fuglearter og 117 arter vilde 
dyr, deraf 10 meget sjældne. 

Indre Mongoli er rig på mine
raler og har over 70 anerkendte 
mineraler med 670 miner af for
skellig slags. Man har beregnet 
kulreserven til omkring 200. 000 
millioner tons svarende til en fjer
dedel af Kinas kul reserver. Der er 
også reserver af metaller som kob
ber, aluminium, zink, guld, sølv 
og tungsten. Der er gode mulighe
der for at finde og udvikle olie- og 
naturgas-industri. 

Indre Mongoli blev grundlagt 
som autonom region den 1. maj 
1947 i Ulanhot, mens borgerkri
gen rasede i Kina og blev på den 
måde den Kinesiske Folkerepu
bliks første etniske selvstyreom
råde. I provinsen bor 23.060.000 
indbyggere, hvoraf kun 3.800.000 
er mongoler. 

Indre Mongoli har 40 etniske 
grupper, hvoraf Han-kineserne er 
langt den største hen mod 80 % . 
Foruden Han-kinesere og mongo
ler bor der folk som for eksempel 
daurere, everkere, oroqenere, 
manchuere, hui'ere, koreanere. 

Især i områdets store byer er 
der vokset en stor mængde indu
strier frem. Idag findes der om
kring 7. 000 virksomheder indenfor 
fag som jern og stål, kul, maskin-

fabrikker, tekstil, elektricitet, byg
ningsindustri og læder. Landet 
producerer 73 millioner tons kul 
om året, laver 32.040 millioner ki
lowatt/timer årligt. 

I 1996 blev der produceret 15 
millioner tons kom og 67 millio
ner husdyr. 

Inden for uddannelse, teknik, 
forskning, sundhed, sport og kul
tur har der også været en stor ud
vikling. I området er der nu 19 
højere læreanstalter. Der var ingen 
for 50 år siden. 98 % af børn i den 
skolepligtige alder går i skole. I de 
50 år, der er gået, har forskningen 
fået større og større betydning for 
udviklingen inden for industri, 
landbrug og husdyrhold. Ligesom 
sygdomme er kommet under kon
trol, er sundhedsvæsenet blevet 
forbedret. Landet har idag han
delsrelationer med over 100 lande. 

Indre Mongoli har igennem de 
sidste 50 år gennemgået mange 
forandringer. Ledelsen forsøger at 
få det bedste ud af de resurser, 
der findes i landet for at viderefø
re udviklingen af landet. 

Xilin Gol Prærien 
Da 7 hyrder fra Xilin Gol amt i 
Indre Mongoli i foråret 1995 for
talte, at de for egen regning ville 
tage på en forretningsrejse til Au
stralien, blev den kinesiske presse 
meget overrasket, fordi sådan en 
rejse var uden fortilfælde i Kina. 
Det 10-mand store undersøgelses
hold indeholdt også forskere. 

I 2 uger besøgte holdet private 
græsningsområder, instituter som 
forskede i husdyrproduktion og 
markeder, hvor dyr blev solgt på 
auktion i New South Wales og 
Victoria i Australien. 

"Vi har meget at lære. For ek
sempel, deres management system 



og automatisering over alt, impo
nerede os meget", sagde Yidamu 
fra holdet. 

Yidamu, som er i midt i 50' -
erne, har stor erfaring som hyrde. 
Han begyndte at passe får og 
kvæg, da han kun var 8 år gam
mel. Han ved, hvilket foder der er 
godt, og hvornår man skal bruge 
det for at få sunde og fede dyr. 
Tidligt i 1980 'erne ændrede den 
kinesiske regering reglerne for 
husdyrbrug og tillod privatejede 
flokke. Græslandet blev omfordelt 
for at skaffe plads til lokale, priva
te husdyrbrug. 

Denne nye politik havde gjort 
Yidamu til den rigeste person på 
egnen. Men han holdt ikke på sine 
penge. Han brugte 30%-50% af 
sin indtægt til at udvikle sit græs
ningsområde. Han gravede 10 
brønde, byggede 12 vinterbeskyt
telser til husdyrene, et bassin til at 
sprøjte dyrene med pesticider og 
købte en traktor og en græsslå
ningsmaskine. Han overtalte sine 
slægtninge til at gå i skole sam
men med sig for at lære den mere 
videnskabelige side af husdyrbrug. 
De lærte blandt andet at forædle 
racerne ved den rette udvælgelse 
af avlsdyr, at undgå epidemier ved 
at sprøjte med pesticider, og om 
hjælp ved vanskelige fødsler. 

"Mine forældre og bedsteforæl
dre passede deres flokke af dyr kun 
ved hjælp af deres erfaring og 
Guds nåde. De vidste aldrig, hvad 
der ville ske dem næste dag. Men 
i dag er det helt anderledes." 

Med udgangen af 1996 havde 
amtet opbygget 3.200 familiebrug. 
Dereshusdyrholds brutto-produkti
on var nået op på 1.500 millioner 
yuan årligt ( 1 yuan er næsten lig 1 
krone). Den årlige indtægt pr. ho
ved var på 2.500 yuan. Af amtets 
60.000 hyrdehushold har de fleste 
opgivet deres nomadeliv og slået 
sig permanent ned som fastboende. 
De har anskaffet sig elektriske ap-

parater, fået telefon og investeret 
i bygning af veje, biblioteker og 
klubber for at gøre livet mere ind
holdsrigt. 

Xilin Gol amt har bygget en 
ny olieby med Eren oliefeltet som 
centrum. Dette oliefelt giver årlig 
1 million tons råolie . Amtet har 
også Kinas største naturlige alkali 
base, Qagan Nur Chemical Plant. 
Udviklingen af disse 2 store virk
somheder har vækket en række lo
kale kød- og uld-industrier. 

Xilin Gol League Biological 
Produets Plant udvinder nu fra 
kvæg- og fåre-knogler stoffet pep
ton (et stof, der opstår ved ægge
hvidens omdannelse under indfly
delse af pepsin, som er et ægge
hvideopløsende fordøjelsesstof (en
zym) i mavesaften). Produktionen 
er så stor, at Kina ikke længere 
behøver at importere pepton fra 
udlandet. 

Xilin Gol amt, som engang 
blev kaldt for 'husdyravlens kon
gerige', har nu udviklet industrier 
som for eksempel elektricitet. olie, 
kul, kemi, byggematerialer, ma
skinbygning og maskinvedligehol
delse, ialt 3.400 firmaer. 

"Rejsen gav os mulighed for at 
se, hvad hyrder i udlander gør og 
tænker, samt at lære om deres 
mest udviklede teknologi og opfin
delser," sagde Yidamu stolt. 

I foråret af 1997 fik Xilin Gol 
amt den canadiske by Lloydmin
ster som venskabsby. Xilin Gol 
amt ligger i det centrale Indre 
Mongoli og fylder 200.000 km2 • 

Det svarer til 4 V2 gange Dan
mark. © 

Baoyin Dliger 
Næstformand for Indre Mongoli 

Oversat fra engelsk af Rolf Gilberg 
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Tur til det vest-sydvestlige Mongoli 
fra Altai til Gobi 

19. juli - 8. august 1998 

Vi flyver med SAS til Beijing og 
derfra til Ulaanbaatar, Mongoliets 
hovedstad. 

Ved ankomsten og ved afrejsen 
fra Mongoliet har vi en hel dag i 
hovedstaden, hvor vi skal se Gan
dan Templet, Bogh Khan Museet, 
det meget fine Kunstmuseum og 
selvfølgelig det Naturhistoriske 
Museum med de berømte dinosaur 
skeletter og æg. 

Vor ekspedition videre fra ho
vedstaden foregår i russiske jeeps, 
som kan klare de utroligste stra
badser og som vore mongolske 
chauffører kan reparere med for
håndværende materialer. Vi 
medbringer hjælp til madlavning 
og en tolk og skal bo i egne 
medbragte (eller lejede) telte. 

Undervejs får vi mulighed for 
at se blandt andet mange store 
rovfugle, inklusiv munkegribbe, 
og traner, som yngler i Mongoliet. 
Ved søerne er der et rigt fugleliv. 
En del trækfugle fra Sibirien er al
lerede ved at indfinde sig. I ørke
nen træffer vi springmus, asiatiske 
vildæsler, antiloper og ræve. 
Desuden får vi mulighed for at se 
steppernes blomsterflor og den 
mere sparsomme vækst i ørkenen. 

Vi besøger undervejs klostre 
og historiske steder, op da det er 
på denne tid, at man afholder Naa
dam (den årlige sportsfest med 

kapridning, brydning og bueskyd
ning) ude lokalt, håber vi, at kom
me forbi et af disse arrangemen
ter. 

Minimum 8 og maksimum 12 
deltagere. Pris 24.000 kroner med 
alt inklusive bortset fra drikkeva
rer og sygesikring (obligatorisk) . 
Sidstnævnte arrangeres som grup
pe, så vi får rabat. 

Program kan rekvireres ved 
fremsendelse af frankeret (5 kr) 
svarkuvert. Tilmeldirig senest l. 
marts 1998 ved fremsendelse af 
navn og adresse samt 1.500 kroner 
pr. check. 

Vor vej går først direkte mod ". u1"""~"' 
vest til egnen omkring Khovd, \ uvs , HOvscoL ( 

hvor store søer, ferske eller salte, _,--'-"'·,_ c , M'""" _,"· 

ligger afgrænset af de høje Altai ·r0 ·.d ---'(------~'AVHAN i ,. __ (··-<:æ.~~~.vAN[i ________ __.r ··\, , 
bjerge med VeSt Og Store klitOl11få 1 ; -4"_" r "-- --- \ .\._ ~ .... -- ~ HENT! I 

- \ \ •-- --, ui;:",; :~, ARHANGAI / , TOV •• 1 ~ 
der mod ØSt. ·• -a,HOVD \ ·,, : '.- •"\ ', ._, elllaanbmar ,-

" 1 _hf 1 " / • ' -- 1 M liri)n \ ! 
Derefter drager vi fra byen Al- r· c-:. _ _/ 0 ·-- ... ~·~·~··:1~:J·,_>·\ Zuu~mud 'i, . Ondilrhm 

tai mod syd til Bayan Tooroi, der J Ah~i '" N '; . " ·· o .--- ~ 
ligger i Gobi ørkenen nord for Go- / \ B•pnhun,.;,, :! .. A · ~-.'~'<>· • G/~~--- - · :.- -- ------ \ : __ / -. ___ \ 

/ 
1 

/ ~AVNOd~-1 t -"' r:-tmdJ l!--•u\·· / : 
bi Nationalpark. Vi skal besøge , l:lAYAN- , , nuNn cov· -' ' 

i' HONGOR \.~ I', • '· I 

den fredede klippe Eej Khayrkhan ,- ( ) ', _) s,;",i.:nd 

(D H 11. M d ) d / : "/"' ~" ... _ , ... ----/-" en e 1ge o er , er som .' :--,._ _____ ,_ _____ , ____ , \ noitNoc;ov· 

Ayers Rock i Australien ligger : n.1,": 'd"'d ; 
' ' midt i ørkenen, formet af vind og ' ()MNOcov· \ 

vejr, som om den var bygget af 
Gaudi. 

Vi fortsætter mod øst i Gobi 
gennem forunderlige bjergpas og 
stenformationer i gult, grønt og 
rødt. Vor sidste stop før turen går 
til Ulaanbaatar er søen Boon Tsa
gan, der med sine klitter og salte 
bølger fremkalder minder om Ve
sterhavet. I klipperne tæt herved 
fandt danskeren Olsen i 1923 det 
første æg af en dinosaur. 

Birgith Sloth 
Teglgårdsvej 601, 3tv 
DK-3050 Humlebæk 

Telf/fax: 4919 1626 
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Mongoliets uendelige græsland mellem 
bløde grønne bjerge brænder sig straks 
fast på nethinden. Hjulspor løber det ene 

Dag 17 til 19. Ankomst til Ulaanbaa- ODD 
tor med tempel- og museurnsbesøg, O 

øjeblik gennem mennesketomme sletter, hvor vilde dyr boltrer sig i det 
frie liv. Næste øjeblik befinder man sig i en ny dal med mylder af no
mader, deres telte og masser af heste, kameler, køer, får og geder. De 
gæstfrie mongoler deler gerne ud af gæret hoppemælk og tørret ost. 

På rejsen oplever man lamaistiske templer med messende munke; 
stedet hvor Chinggis Khan byggede sin hovedstad Karakorum; mong
olernes nationale festdag med hestevæddeløb, brydning og bueskyd
ning; vilde heste; men fremfor alt storslåetheden i den flotte natur. 

1998 er 30 året for Danmarks og Mongoliets anerkendelse af hin
anden. Men de dansk-mongolske relationer går meget længere til
bage. I 1920erne grundlagde en flok danskere, bl.a. Carl Krebs og 
Henning Haslund-Christensen, en forsøgsgård i den naturskønne Zo
beldal, hvortil turen også går. 

Dag 1. Afrejse fra København. 
RUSLAND 

mulighed for indkøb og møde med 
Mongolsk Dansk Selskab. 

Dag 20. Afgang Ulaanbaator. 
Dag 21. Ankomst København. 

~Afrejse : 6. juli 
~ Hjemkomst: 26. juli 
~Pris : kr. 24.900 

Enkeltværelsestillæg: kr. 2.500 

I Prisen inkluderer fly, landarrange
ment, overnatninger med helpension. 
Prisen er baseret på min. 10 deltagere. 

Dag 2. Ankomst til Ulaanbaator. Ind
logering på hotel. 

,.....___ c/ 
( f1 • !"!~~.s.g61 

V: ~:,:,r.;-~ 
: ""- "---

Dag 3. Vi oplever starten på Naadam "\._ 
festen i hovedstaden. Det er årets stør
ste begivenhed med hestevæddeløb, 
bueskydning og brydning. Op ad dagen ( 
med minibus og jeep til Hugnu-Khaan 
bjergene, hvor der overnattes i små 'c:;, 

telte ved Erdene Hamba templet, som 
ligger i en særpræget og smuk dal. 

Dag 4. Ankomst til Karakorum, indlo
gering i "Nomin" gerhotel. En Ger er et 
rundt filttelt. Resten af dagen kaster vi 
os ud i det lokale Naadam mylder. 

Dag 5 og 6. Besøg i Erdene Zu"u klost
ret fra 1585. Derefter skal vi se et tyr
kisk monument fra 700-tallet . Vi tager 
ture ud over sletterne, hvor vi oplever 
det traditionelle mongolske familieliv 
på steppen med malkning og hesterid
ning. 

Dag 7 til 9. Videre med minibus og 
jeep nordpå fra Karakorum til Danske
gården ved Erdenebulgan i Hovsegol Ai
mag. Vejen går gennem Bulgan Aimag 
med besøg på det lokale museum. Der 
overnattes i små telte. 

Dag 10 og 11. Ankomst til Erdenebul
gan med overnatning i ger. Igen går vi 
på familiebesøg, og vi ser de danske hi
storiske steder. Aftenen byder på fol
kemusik. 

. ·. 
Moron · · ...._ ·.. Ul an Ba tor 

'"' · It 
• ..• ... .. · 

Khara Khorum 

) """ 
"-~ 

MONGOLIET. 

Mongoliet 
Rejseleder: Rolf Gilberg 
I 

lntresserede kan henvende sig til : 
Travel Life, Kongens Nytorv 21 , 1. sal, 1050 København K. 
Telefon: 3315 5744 - Fax: 3315 5758 

Rejsereklame 
Dag 12. Vi ankommer til Mori:in, tager 

på museumsbesøg og ser et forhistorisk 
monument på ste·ppen. Overnatning i 
små telte ved Delger floden . 

Dag 13 til 16. Rejser tilbage til hoved
staden. Undervejs ser vi vilde heste, gør 
stop ved ruiner og besøger mongolske 
familier, hvor vi prøver den traditio
nelle mongolske mad. 

Ger vil gerne bringe andre oplysninger om rejser til Mongoliet, så har 

nogen læser kendskab til planlagte rejser, modtager Ger gerne oplysnin
ger til viderebringning. 
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Kender du mongolske genstande (9): svar 

OPGAVE 21: svar 
Teblander (R.XII-258) fra Cha
khar området i Indre Mongoli. Be
holderen er 85 cm høj og har en 
diameter på 15 cm. Den blev ind
samlet på 2. Danske Centralasiati
ske Ekspedition 1938-1939. Has
lund fortæller, at den på mongolsk 
kaldes djang teng. Man bruger te
blanderen i templer, hvor pulveri
seret murstenste blandes med ko
gende vand, smør og mælk. 

--- ..... 
.~", .. r 
f1 

0 -
I J! 
\' ., 

I 
\.::: -" I ---~ I; • 

' 
.. , 

: I 

! 1· 
1
1 I~ 

1- -
I 

11 ! I 
~ . : 
' I 

.... •I 

l 
! 

' 
' 

C!nJ0!1 

30 

OPGAVE 23: svar 
Træbøt!e (R.XII-309; mongolsk: 
modom grang) til airak (gæret 
hoppemælk) . Stavkar holdt sam
men af 4 jernbånd. Højde 60 cm, 
diameter 43 cm. Den slags behol
dere er placeret lige inden for i 
mandssiden af ger' en. Daglig hæl
des der nymalket hoppemælk i. 
Der er dobbelt så meget sukker i 
hoppemælk som i komælk, så hop
pemælken vil gærer til 13-23 . 
Det er vigtigt at der ofte bliver 
rørt i hoppemælken, mens den 
gærer. Det ser let og elegant ud, 
når teltfruen gør det. I virkelig
heden kræver det et godt kraftigt 
tag i den rigtige rytme. Man kan 
høre på lyden, når det bliver gjort 
rigtigt. Mælken bliver iltet og 
gæringsprocessen fordeles jævnt. 
Der drikkes store mængder af 
gæret hoppemælk om sommeren af 
både børn og voksne. Det er 
meget nærende og læskende i den 
hede varme. 

OPGAVE 22: svar 
En mandsvest (R.VIl-11; mon
golsk: aadji) fra Khorchin mongo
lernes Jasaktu Banner i det østlige 
Indre Mongoli, hvor den er købt i 
klosteret Gegen Sume i 1936. 
Denne type vest bruges både af 
verdslige mænd og lamaer uden 
for tempeltjeneste. Den er 66 cm 
lang. Den er lavet i lilla satin med 
blåt bomuldsfor. 
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Kender du mongolske genstande (9): spørgsmål 
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OPGAVE 25: spørgsmål 
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Til hvad og hvordan bruges disse 
genstande? De har en længde af 
13-18 cm og lavet af træ. 

~ 

~ 
L 

OPGAVE 2 4: spørgsmål 
Til hvad o g hvordan har dette 

ret brugt? Stangens 
62 cm. 

redskab væ 
længde er 1 
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OPGAVE 26: spørgsmål 
Denne sag er lavet af filt. Til hvad 
og hvordan bruges den? 
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