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Medlemskontingent: 1999 
100 kroner pr. kalenderår . 
Kontingent for medlemmer bosat i 
udlandet er 150 kroner. 

Dansk Mongolsk Selskabs 
formål er: 

(a) at fremme og udbrede 
kendskabet i Danmark til mongo
lerne og deres kultur, især i mon
golernes kerneområder i Mon
goliet , Kina og Rusland . 

(b) at udgive skrifter om mon
golerne. 

(c) at være samlingsorgan for 
personer, der interesserer sig for 
mongoler og deres forhold . 

(d) at fremme og udvikle for
bindelserne mellem befolkningen i 
Danmark og mongolerne . 

(e) at stolle kulturelt arbejde 
blandt mongoler og skabe forbin 
delser mellem videnskabelige, kul
turelle, faglige og folkelige organi 
sationer i de respektive lande . 

Forsiden 

Mongoliets nye rigsv{iben , som 
blev taget i brug i 1992 . Man ser 
at rylleren er borte ligesom den S
takkede stjerne er væk . Midt på 
hesten sidder Mongoliets friheds 
symbol. Læs mere side 28-30 . 

Fra Redaktionen 

Redaktionen beklager. at Ger den
ne gang er meget forsinket. Det er 
der mange forklaringer på , men 
det ændrer ikke, at bladet er for
sinket. Redaktionen ønsker et godt 
2000 Nytår til alle medlemmer. 

ISSN Nr: 0905-9504 
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tillæg 18 

Arnesen, Per 11999]: Til byfest i 
lflan Ha tor. Berlingske Tidende , 
5. sck, s:9, sm1dag, 3.okt. 99 
(København) 

Bendixen, Mette 119991 : Mongoli
et. Nomader i en overgangsfase. 
Geografisk Orie111eri11g, 29(5) :222-
228 (Brcdderup : Geografforbun
det) 

Greg 119991 : Til hest i Mongoli
et. Frederiksborg Amts A1•i.1, (llil 
lerød) 

Kirk, Lars Bo 119991: Eventyr til 
hest. Morge11al'ise11 Jvllands-Po
sten, Ferie & Fritid, 22 . aug . 99 , 
s: 1-2 (Århus) - Om Melie Morten
sen og Lene R ishcde. 

M unch-Petersen, Nils Finn I 1998 I: 
En tor orken-o. Borho/111s Fide11 -
de Weeke11d, 15-16 aug. 99, p:20 
(Rønne) 

Munch-Petersen, Nils Finn 119981 : 
Den skjulte o i Mongoliet. Bom
hol111s Tidende Weekend, 19-20 
sept. 99, p:20 (Ronne) 

Werge, Jesper 119991 : l'i\ hesh'
ryg gennem Mongoliet. \lel/cl.lr.1-
sel Tidende, (*) - Om Mette Mor
tensen og Lene Rishcde. 

Mongoliet på nettet: 

hllp://www.mol .mn/cnglish 
hllp://www .un-mongolia .mn 
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Røntgenudstyr 
sendes 

til Mongoliet 
Af .Jutta Paulsen 

RANDERS: Brugt rnntgen
og ultralydsudstyr fra danske 
svgcll\lsc til en linigtv:ndi af 
ca. 2 112 111io. kroner scndcs 1 
dag fra Randcrs til i\lungoli 
et, hvor det vil blive taget i 
brug på c11 række sygehuse . 

Udstyrct er blevet n:nove
rct af ingeniur C ;en lbs11111 s
sen og llorgc Simonscn, dcr 
er medlemmer af licstyrelsen 
på Ubnds Værkstedet, Pro-

--=-=-1\J(] 
[lll[_ 
lUr 

Kom -
Il I Une . 

i\ lcd.1rlicjdcrne p:1 Ubnds 
Va:rbtcdct har \ ';t:rct bcl1ja:l
lH'lig med al <'111li:illnc 11dst11 -
ret i solide t ra:bsser. . 

En container fyldt med ud 
styr transporteres 111ed den 
transsibiriske jernbane til 
i\ longoliet, hvor den t:ftn 
planen skal ankrn11111e den 7. 
oktober. 

Det er pensioneret rnnt 
genovcrl:t:ge Villy K11rt 
Sort:nsen, Tindliæk, der har 
taget initiativ til dt:tte ubnds
histandsprojekt, som er gen
nem fort i samarbejde med 
Sorn111i111iq -kl11lilie11 i lbn 
ders og Ulands Værkstedet. 
Danida har beult for trans
port og renovering. 

i\lodtager af 11dstyret er det 
11Hmgolsh: radiologiske scl 
sb l1, som s t~r for fordclin 
gc11. 

Villy Kun Snrensrn og 
Cen Rasmussen tager mcd til 
Mongoliet tor at stå for instal
lation af det danske hospitals
udstyr og instruktion i brugen 
af det. 

Stort behov 

- Der er et stort behov for 
rnntgcn- og ultralydsudstyr i 
Mongoliet. Det udstyr, de 
har, er nedslidt, utrolig fora:l
dct og tildcls ude af drift . Ih 
Sovjetunionen trak sig ud af 
i\ longolict i 1990, tog 111an 
det nyeste hospitals11dstyr 
med sig, siger Villy Sorrnsen, 
som 1 juni 1998 besugte 
Mongolit:t. 

I lam kontaktperson t:r for-
111 :1111k11f11r 11 1111q•.'1l ·. h· 1.1di11 

logiske scl~bh . 
Soroptimi stt: rnt: i lb11dt:rs 

sender om kort tid andet 
brugt, dansk rnntgc11udstyr til 
·1:1m.:1ni:1 i Afrika . I >t:t er til 
Lrnkt sygehusct i N:1ncio p~ 
ot:11 Ukt:rt:we i \Ti cto ri :1s11c11. 
Ogs:1 dt:ite udstyr er 1T11m·c
rt:t Jf C ;en Ras11111 sst: 11 . 

Dcnnt: artikt:I hringcs mt:d tilladt:l 
sc fra Julla Paulsen og Randt:rs 
Anlisavi s. 

JfJL 
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Bayan ()lgii aimag LT Mongoliets 
vestligste provins i Altai Bjergene . 
Området er 4(i .OOO km 2 (lidt storre 
end Dan111ark ). Provinsen grænser 
til Kazak stan i nord og mod Kina 
(Xinjiang ) mod sydvest. Mod øst 
ligger 2 111011golske provinser : Uvs 
aimag og I lovd ainwg. 

Nogle kalder området for 
Mongoliets Tihet , fordi her ligger 
de hojeste bjerge i et tra:lost land 
skab. De rager op over 4 km over 
havoverfladen og er pyntet med 
permanent is på toppen . Det er 
bjergtoppe som Tavan Bogd , 
Miist , Tsengcl (3943 moh), Tsam
bagarav (4202 moh) og andre sne
da:kkede toppe. 

Tavanbogd (4374 meter over 
havet) ligger hvor Mongoliet stn
der sammen med Kina og Rus
land, derfor kaldes bjerget også 
for Nairamdal ( = venskahstoppen). 
Selve toppen består af fast is . 

De lleste (95 % ) af provinsens 
I 00. 000 indbyggere er kazakher, 
et tyrkisktalende folk. De resteren 
de 5 % er personer af folkeslag 
som Khalkha , Urianhai, Di.irvfol, 
Torguut og Tuva. Kun få taler 
mongolsk i denne aimag . I de små 
klasser undervises der mest på ka
zakh-tyrkisk . Tidligere brugte ka
zakherne også det kyrilliske alfa
bet, men med åbningen mod Ka
zakhstan. hvorfra der kommer lm
ger pft del traditionelle tyrkiske 
skriftsprng , kan man forvente en 
<rnd ri 11 g . 

Provinsens hovedstad og eneste 
by er ()lgii på bredden af llovd 
Hodcn . Den har teater . aviser og 
TV slalion. so111 alle taler og pu 
bl icserer p[1 K a1akh ·sproget. I 
byen er der i de seneste år opstået 
mange s111[1 industrin indenfor 
la:dcr . nll'tal . t;l'fiper og roj . 

lnini sk nok ller vdn ll ;1yan 
Ol)!ii "det rige land ". llll' ll del er 

Jill. 
[ 
__ Jlll I] 
[ _Jlll 
4 

.. 
Bayan Olgii aimag 

den aimag med storst arhejdsløs
hed i Mongoliet. 

llovedcrhvervet er husdyravl. 
De grønne græsgange giver føde 
til over 11/ 2 million dyr, som mest 
er geder og får. Det bjergfyldte 
område er dårligt til landbrug, 
men lidt hø producerer man hi st 
og her . 

SUM CAP ITALS 

SUMS 

1 Allni 

A Chiher1 ci 
B Tsagannlu11gi 
C Tsul Ulaa11 
0 Buga 
E Jarga lanl 
F Ouyanl 
G 11nshnanl 
H Nogoonnuur 
I Uujirn 
J Tolbo 
K Oiluu 
L Hoshool 

2 Allanlsogl s 
3 Bayannuur 
4 Bugal 
5 Bulgan 
6 Buyanl 
7 Ocluun 
B Hogoonnuur 
9 Sagsn i 

10 Tolbo 
11 u1~a 11hu s 
12 Tsengcl 

Bayan-Olgii 
Province 

Basn1 - 0nr11H: 
!X1 100 Ji m 
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Historie 
Kazakh -nomaderne begyndte først 
i 1840 al llylte ind i provinsen. De 
kom om sommeren med deres hus
dyr for al lade dem græsse i bjer
gene. Vinteren tilbragte de i Ka
zak hstan eller i Xinjiang provinsen 
i Kina . 

Der er llere historiske steder, 
hvor den rode hær og den hvide 
ha:r har haft slag i 1921. Efter den 
mongolske revolution i 1921 blev 
grænsen fastlagt mellem Sovjet, 
Kina og Mongoliet, men kazakher
ne fortsatte frem til l 930'erne med 
at krydse grænsen med deres hus
dyr, når de havde lyst. 

1 1931 blev Chandmani, den 
vestligste del af Mongoliet, opdelt 
i 3 aimag'er til Bayan-Olgii, Hovd 
og Uvs. Bayan-Olgii blev til for at 
give plads til kazakherne. 

Efter Sovjetunionens fald har 
kazaklu:rne siden 1991 haft deres 
eget land i Kazakhstan (2 ~ 111illi
or11:r km 2 ; eller knap dobbelt så 
stor som Mongoliet). Del fik man
ge mongolske kazakher til al pak
ke sammen og rejse tilbage til Ka
zakhstan . De fors te par år rejste 
alene 15 .000 kazakher tilbage. År
sagen har mere med .økonomiske 
muligheder at gore end med etnisk 
samhorighed, fordi Kazakhslans 
nkonomi er langt stærkere end 
Mongoliets. Der er en livlig græn
setrafik for al handle og besøge 
sla:gtninge . 

lJnder del stalinistiske inspire
ret angreb i 1930'erne på religio
nen i Mongoliet blev alle moskeer 
mlelagt i landet. I 1992 kunne 
Monguliets kazakher indvie deres 
forste nybyggede moske. Efter en 
pause på 66 år genoptog man pil 
grimsrejserne til Mekkah. • 

Sangerup 

Det gæstfrie Altai 

Den Mongolske Folkerepu
bliks officielle pressetjene
ste bragte i sit tidsskrift 
"Mongolia" (1987) en rejse
beretning ved deres ud
sendte medarbejder Zorig. 
Her er et tidsbillede fra 
Bayan-Ulgii. 

Landskabssceneriet i den mongol
ske del af Altai i den yderste vest
lige del af vort land er meget 
smukt. Frodige dale breder sig for 
fodderne af hoje sneklædte bjerge , 
hurtige gennemsigtige lloder, blå 
søer kantet med store fyr ret ræer, 
mineralske kilder, der va:lder frem 
- alt er det en fryd for ojet. 

Der lever mange vilde dyr. Al 
mindelige er los, hjort, bjørn, 
ræv , grævling og stenbuk. Men i 
Altai Bjergene kan man også møde 
sneleopard. Det er ikke nogen til 
fældiglm.I, at de lokale folk er 
kendt som gode jægere . 

"Delle er den 11ati1111a/e Kazakh 
aimagJ rndi0Jtatim1 " 

Man har fundet mineraler som 
kul, marieglas, tl11sspat, tungsten . 

1 provinsen hor der ca. 80.000 
mennesker, hvoraf <le lleste er 
kazakher, et gammelt folk med en 
rig kultur . 

I dag er som for llere hundre
de år siden størstedelen af befolk
ningen nomader. Før folkets revo
lution i 1921 tilhørte alle husdyr i 
dette land lokale fyrster . Kazakh 
aimagen blev oprettet i 1940. Dens 
navn - Bayan Ulgii - betyder "et 
rigt land", men kan også oversæt
tes til "en lykkelig vugge". Min 14 
dages tur i aimagen, hvor jeg 
mødte folk, har fået mig til at ind
se at det er et land i fremgang. 

Kanjil's profit 
Murali Kanjil har et venligt rundt 
ansigt med mørkebrun hud, typisk 
for en beboer af det solrige land. 
Da jeg ankom, ville Kanjil straks 
slagte et lam og kun min mest 
ihærdige protest forhindrede <lette . 
Sådan er en gammel gæstfri skik, 
som alle kazakh-familier følger på 
deres vandreture med husdyrene i 
de saftige grønne dale og på bjerg
skråningerne. 

Oplæserne l'f S. Khadima oi; N. 
K/11111111i 

~================-=-=- -- ---------=---===--·"7cc.-:--·-- -
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Murali Kanjil er 49 år. I 27 år 
har han passe! geder. Den flok han 
har ansvar for rummer omkring 
550 olten!ligl ejede dyr. 
Derudover har han selv 75 får og 
kameler. der er hans egne . 

Denne hyrde opfylder med 

overskud den kontrakt han har for 
al sælge gedeuld til slalen . l Ian re
der fra hver ged i gennemsnit 70 
gra111 Lild over sin kvote . Disse ek -

/ ,ands/.:ab i 11w11go/s/.: Aimi 

slra gram bliver til 38 kg uld, af 

hvilke man for eksempel kan lave 
60 varme sweaters . 

Disse er der stor cf!ersporgscl 
efter på vcrdensnrnrkede!. 

På spmgsmåk! om hvorfor 
han har så stor succes i sil arbej 

de, svarer hyrden beskedent : 

"Jeg forsogcr al gorc cl or
dentlig! arbejde ." 

--:J~UC] 
UD 
[)J 

Der er tradition for, al man 
starter meget ung med al v a:re 
hyrde og hjælper sine forældre i 
det vanskelige arbejde med al pas 
se dyrene . Efter sin skoletid og sin 
so ldatertid vendte Kanjil tilbage til 
sin fødeegn, hvor han bestemte sig 
for al blive gedchyrdc . Den lokale 
myndighed vidste al han var ar

bejdsom og havde ansvarsfolcl se. 
derfor stolede man på ham. Geder 

_Jl 
__ Jl H I] 

[l_Jll 
6 

- -- -:_---===--====-----==--=--=--=--======== ============:=!i 



DANSK l\10NGOLSK SELSKAB GER Nr. 31 - NOVEMBER 1999 

har behov for megen pasning. De 
er ikke som ffir, men er kræsne . 
De spiser ikke græs på et sted , 
men sorger efter bedre græsgange 
huje re op i bjergene. Desuden har 
de tilhojelighed til at fryse og 
hli ve syge. Gedekid behover 
11a:stcn I ige s;i meget pasning som 
s111{1 horn . Og rede ulden af 
gederne er et hårdt arbejde . 

"Det vil va:re umuligt at gøre 
alt dette alene, " forklarer Kanjil. 
lian får stor hjælp og støtte fra sin 
familie. llans kone og ældste dat
ter laver alt arbejdet i og omkring 
huset, og hjælper Kanjil med at 
malke og klippe gederne . 

Hyrden modtager om året 
4 .000-4. 500 tugrigs for salg af uld 
til staten . lian sælger også gede
mælk til et lille sanatorium i mrr
heden. lian får også indtægter fra 
sin private flok. Hans årlige ind
komst af kontanter I igger omkring 
15 .000 tugrigs (det svarede den
gang til 5 .000 USA dollars) . 

fornylig skete der en glædelig 
begivenhed i Kanjil's liv. Han fik 
tildelt Sukhe-Bator ordenen, den 
lwjeste medalje i Den Mongolske 
Folkerepublik. lian fik den for sin 
produktive arbejdsindsats . På da
gen var der simpelthen .ikke plads 
i hans ger til alle de gæster, der 
kom med blomster og gaver for at 
gratulere ham. 

Fremskridt og 
gæret hoppemælk 

Man påst{tr at kazakherne regnet 
pr. hoved er det folk i verden som 
fremstiller og drikker mest gæret 
hoppema:lk. Jeg er ikke sikker på , 
at dette er rigtigt, men gæret hop
pe1mclk er ganske rigtigt den mest 
populære drik hos Altai folkene. I 
hver kazakh-ger lige inden for dø
ren st år en stor læderpose fuld af 
gæret hoppemælk og med en lang 
træske . De laver det om somme
ren og efteråret og drikker det he
le året rundt. Gæret hoppemælk 

får en til at blive glad, stærk og 
sund. Det er et symbol på frem 
gang. En gæst, der kommer på be
sog hos en kazakh får forst en 
kopfuld gæret hoppemælk som 
tegn på oprigtighed og venskab . 

Selv da jeg kikkede ind i ai 
magens landbrugkontor var det 
forste jeg tik af formand A. Bol at 
en kop kold gæret hoppemælk fra 
hans termokande . Forst efter at 
have smagt på det ville vi begynde 
vor samtale. 

ldag, som tidligere, er aima
gens okonomi baseret på traditio
nel nomadedrift. Jeg spurgte Bolat 
om dens udvikling . 

"Kazakher, lige som mongo
ler ," forklarede Bolat, "har 5 slags 
dyr : får. geder køer. kameler og 
heste . Her har vi forkærlighed for 
får fordi de giver os kød, uld og 
tilt, altså mad, beklædning og 
dække på vore filttelte, stort set alt 
hvad en nomade har brug for. Vi 
opdrætter også heste i vor provins. 
Hesten er stadig den sande følge
svend og ven for en kasakh. I dag 
som for hundred af år siden syn
ger skjaldene viser til hestens ære 
og forherliger den gærede hoppe
mælk . Kazakherne sætter ikke 
mindre pris på heste end mongo
lerne gør, og de rider lige så 
godt." 

Den som arbejder godt 
lever godt 

aimagens yderste vest ved fød
derne af de majestætiske sne-klæd
te bjerge i en smuk dal ligger 
U lan-khua 'slandbrugssammenslut
ning . For 60 år siden blev den 
fors te verdsl igc skole oprettet her 
for kazakher. I en stor ger. oplyst 
med lamper.underviste en lærer si 
ne 25 elever i gammel mongolsk 
skrift , litteratur, latin og arabisk . 

Med årene har tingene ændret 
sig . Livet i Ulan-khua har også 
ændret sig og med det også sko
len. Skolens historie er lige som 

~ 
d

0
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så mange andre den forste skole i 
vort land . Engang foregik det i en 
ger , nu i en llot modl'rne bygning. 
godt med plads. I yse rum og labo
ratorier. ldag underviser 28 lærere 
mange forskellige fag til omkring 
400 elever . Vor I O~ {tr skole er 
kendt i denne aimag som kraften 
til nationens intelligentsia . Mange 
kendte videnskabsmænd, doktorer, 
lærere og militære ledere er blevet 
uddannet der. 

I 1981 fik skolen, ved dekret 
fra den store folkets Hu ral. navnet 
efter en af sine tidligere elever, 
den berømte pilot og helt fra Klial 
hin-Gol, General M. Zaisanov . 

Ulan-khua er ikke kun bermnt 
for sin skole . Den er på højde med 
de bedste i aimagen hvad økono
misk udvikling angår. 

Ulan-khuas myndighederne 
forsøger at skabe gode arbejdsvil 
kår og sikre hvile og fritidsbe
skæftigelse for det arbejdende 
folk. Det er årsagen til, at der ik
ke er nogen arbejdermigration her . 
Alle arbejdere, uanset høj eller 
lav, er opvokset i disse egne. 

"ldag er det sådan at de der 
arbejder godt, lever godt," siger 
A. Sailau, ung sekrctar ved 'asso
eiation 's party committce' og fort 
sætter: "For eksempel, vi hjælper 
vore bedste nomader med at hygge 
behagelige vinterhuse . Vi støtter 
dem med byggemateriale og værk
tøj for at nedsætte udgifter og til 
dele arbejde . Et mellemstort hus 
koster omkring 3.000 tugrig (eller 
t:a. 900 USA dollars; med I dollar 
= 7 kr svarer det til 6 .300 D.kr.) . 
På den måde kan alle få råd til at 
bo godt." • 

G. Zorig 

Kilde: : (i. Zorig (1987): The llo\pi · 
tahlc: Allai . pp :6-8 i "Mongolia" . 

Ulaanhaatar . 
Forkorll:I og ovnsat fra c:ngl:l sk. 

J!lL 
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En helt anden verden 

Bayan-Olgii 
Tradition og kultur er stort set den 
samme i stnrste<lelen af Mongoli- ·, 
et. Men i <len l]erntliggende, vest
lige del af landet , hvor Al!ai 
hjergk<eden !lader ud mod Uvs Ai 
mags store søområder, mødes to 
helt forskellige folkeslag ansigt til 
ansigt . 

Floden Boh, som løber fra 
bjergene i den russiske, tuvinske 
republik i vest og føder den store 
ferskvandssø Aehit , adskiller det 
mongolske og kasakhiske folk, 
som kun har lidt tilfælles bortset 
fra, at <le lever i det samme land. 

Boh har adskilt de kazakhiske 
og mongolske nomader i omkring 
160 år, siden dengang kasakherne 
!lyttede ind i området. Fra 1931 
har den dannet grænse mellem to 
aimager, Bayan-Olgii og Uvs. 
I Iver side er fortrolig med sit eget 
omrfule, og det sker kun sjældent, 
at man krydser Boh, undtagen når 
der skal gores forretninger (læs : 
stja:lcs kvæg). 

På den nordlige side af !loden 
ligger Bolt Moron sum. Sum-cen
tret har 2.500 indbyggere, hvoraf 
4 er kazakher. Det ligger midt i en 
stor orken , men næres af et vand
loh, der får gra.:sset til at gro, pi 
lctra:erne til at vokse, ja endog er 
i stand til at hrn<lfodc nogle få 
lamlrn;end. 

7 k 111 111o<l syd - på <len anden 
side al den frugtbare Boh-<lal - lig
ger Nogoon Nuur sum-center, 
hvor der bor 300 kazakh-familier 
og 30 mongolske familier. 

Jeg tilbragte en dag i Boh Mo
ron sum - hos den 70-årige L. 
Tseven, mor til 9 og bedstemor til 
30. Det var svært at sige, hvem 
<ler boede i hendes hjem, da for
skellige slægtninge lå og sov for
skellige steder, mens andre gik 
omkring i hendes hus . 

Kazakh -tellct er mere ddorcn.:t end cl 
mongolsk ger. 

Jeg foretog selv en udllugt til 
de mærkværdige klippeformatio
ner, der ligger bag ved byen - et 
rigtigt paradis for klatrere med rø
de kampesten spredt rundt om i 
terrænet. Området er også plastret 
til med 1-2 111 hoje, fritstående 
stenstøtter, som jeg fik at vide er 
gravmæler for betydningsfulde 
krigsherrer og er llere hundrede år 
gamle . 

Byen kunne også bryste sig af 
en Uighur ba/hal, en klippeskulp
tur fra 700-tallet, som var udstyret 
med et hoved i overstørrelse. Den 
var opstillet til minde om højtstå
ende personer. De tleste balbal'er 
holder et bæger og fn:mviser et 
bælte og en kniv, men dette særli
ge eksemplar havde øreringe. De 
lokale vidste kun lidt om statuen, 
undtagen at den var •trukket til 
Boh Moron fra et bjerg langt mod 
vest•. 

~=-=-JUC] 
lUU -

lUf--

Kazakhernc jager olie med orne . 

Dalsænkningen, som I ige så 
godt kunne have ligget i Utah eller 
Australien, var til alle sider om
kranset af bjergkæder. Mod syd 
Altain Nuruu, mod nord Kharkhi 
raa-bjergene og mod vest de russi 
ske Kurayn Nuruu . Achit Nuur 
ligger mod øst, og derimellem lig
ger stenørkenen. 

To lærere ved en lokal grund
skole, Tsevtay og Tsogsil, viste 
mig nogle klippeformationer, heri 
blandt en <ler lignede en elefant. 
Begge lob de rundt i klipperne. 
som var <le bjerggeder, selv om de 
havde deres fine tøj på . 

Tsevtay tilhørte den enlige ka 
zakhiske familie, men sagde alli 
gevel, at hun var glad for at leve 
i det mongolsk dominerede land. 
Hun vendte sit ansigt hort, mens 
hun sagde det, for måske på denne 
måde at skjule sine virkelige folei 
ser. 

===============-==--·---=-=c=-.=--==-· ~o 
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Pashka 
Ln 19 -;'irig mongol, Pashka. var 
min sidste forbindelse til den mon
golske verden. inden jeg trængte 
ind i del ukendte kazakhiskc terri
torium_ Jeg havde planlagt at tage 
videre til Nogoon Nuur den føl
gende dag, men da Pashka nåede 
frem li I Tsevens hjem med en hest 
og en rejseinvitation, kunne jeg 
dår I igt sige nej . 

Pashka og hans 9 soskcnde le
ver i Nogoon Nuur, men da de er 
mongoler, bor de fleste af hans 
venner i Boh Moron . Pashka for
talte mig senere, at han i al hem
melighed prnver at undgå sin 
hjemhy, fordi de kazakhiske dren
ge ofte er ude efter ham. Det blev 
snart klart for mig, at ingen af si
derne er specielt glade for hinan
den. 

Pashka og jeg drog af sted 
gennem den frugtbare dal ; hans 
hest trak i mit seletoj. V i foretog 
adskillige drejninger, for vi nåede 
frem til den dybe og sta:rkt strmn-
1m:nde Boh-flod . llesten trak os 
over. 

Da vi var nået over på den an
tlcn side, motllc vi en gruppe fi 
skere, tier vi ftedc med deres hulle
de net. »Salemetses", var den ka-
1.akhiskc hilsen, ikke »Sain baino•. 

Jeg blev lidt forvirret. Disse 
folk talte kazakhisk, hvilket jeg ik 
ke var forberedt på. I na:rhctlcn lå 
en usa:dvanlig stor ger mctl et højt 
tag - den I ignetlc en stor, hvid 
slovhold - en kazakhisk ger. 

Vi begav os tværs over flod
sengen og 111odtc adskillige hyrdc
fami I icr. I ngcn har den mongol ske 
del. men niangc havde farverige 
kalot ILT p;'1 ho\"edet med indviklede 
figurer. Nogle ar de1n I igncde 
111ongolcr, andre syntes al stamme 
fra l\kllemosten: mange hanlc hl ;'1 
dier grn1111e D_jne. lyst h;"1r og store 
ll <l'SL'r . 

\'i kom ind i hyL·11, hrnr _jeg 
igL·n hk\' O\'LTraskct: den s:"1 slet 

___ lri\ 
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ikke mongolsk ud . li egnene var 
lavet ar natursten, teglsten eller 
stokke i stedet for brædder. Huse
ne var hygget af lersten og havde 
flade tage med bjælker, der stak 
ud gennem leret. 13ornene kunne 
ikke forstå mit mongolske. Jeg 
hørte imamen kalde til bon fra by
ens moske. Det var som at være i 
en afghansk landsby . 

Pashka forte mig ind i sit hus, 
hvilket ujehlikkeligt bragte mig til
bage til den mongolske verden. 
Igen var jeg sammen med en stor 
familie, hvor det var svært at sige, 
hvem der boede der, eller hvem 
der blot var på besog. Men disse 
mongoler forekom mig at være li
ge så fremmede som jeg selv i den 
kazakh i ske landsby. Deres del , 
som de bar så stolt, g.jorde dem til 
outsidere. 

Pashka viste mig byen, som 
blev overskygget af den na:sten 
fa:rdigc moske, bygget af straffe
fanger. De fleste af arbejderne var 
dømt for kva.:gtyveri. En betjent 
holdt nmltorftigt oje med dem . 

Der blev givet en koncert i by
ens teater den aften, så Pashka og 
jeg slentrede rundt på torvet i et 
stykke tid, inden koncerten be
gyndte . Jeg tiltrak mig betydeligt 
storre opmærksomhed end sæd 
vanligt, så jeg spurgte Pashka, 
hvor mange fremmede besøger 
Nogoon Nuur. Han sagde, at jeg 
var den forstc, han havde set. 
Borgmesteren fortalte mig senere, 
at der kun kommer en eller to 
fremmede grupper 0111 året. 

Næsten hele koncerten var 
præget af kazakhisk kultur. Det så 
ud, som om forestillingen var en 
talentkonkurrence for amatorer. og 
musikerne syntes ikke at tage det 
alt for alvorligt. Det vinstc var 
dog lydanlit·ggct ; sangerens stem
me blev ledl.'t igennem nogl.'t, der 
lignede en megafon . Pi1 plussiden 
tal te det traditionel le kazakh i ske 
instrument. d11111hra 'c11. en tostren-

_, ~[ID 
~-

get guitar med en meget arabisk 
præget lyd. 

Børnenes dag 
Jeg havde set en masse drikkeri 1 
Uvs aimag ugen for . men det var 
ikke noget mod Hornenes Dag den 
I. juni, der var hel I i):!dag. 

Omkring kl. I 0 :30 om forn1id 
dagen blev huset jeg opholdt mig 
i fyldt af berusede mongol ske 1 l):! 
kazakhiske mænd . IJornenc flygte 
de ud af huset. og Pashka lempede 
mig ud på markedspladsen . 

Men haazar'en viste sig at V<l' 

re lige s~ fyldt med spændinger. 
Næsten alle var på hesteryg . hvil 
ket skabte et udpræget kaos. Jeg 
tiltrak de fleste af hornene og hav 
de omkring 15-20 horn til hest. 
dl.'r fulgte efter mig, når jeg inspi 
cerede udvalget af batterier . lynl{1-
sc, skri vnedskahcr , kasscttch[111d. 
slik, hårborstcr og harhcrknive . 

Et min i-naadam-hcst cv a:ddcloh 
var dagens hovedbegivenhed . Det 
blev holdt nogle lå kilometer uden 
for byen . Over I a:sscdl.' last hi ler 
transporterede svirehrntlrcnc til 
væddeløbsbanen. Da hl.'stenc na:r
mede sig målet, kom mængden 
med opmuntrende tilrI1b og red ef
ter den svedende vinderhest. som 
blev tiljublet med lovprisninger og 
sang - og derefter pyntet med far
vest rålcnde bånd . 

Jeg tilbragte det meste ar tiden 
omgivet af heste og bom. men 
havde dog held til at undslippe ind 
i borgmesterens jeep. 

Men borgmester Ershig holder 
sine fremmede hcsogendc i l<t:l 

snor. Han indsamler alle doku 
menter og identitetskort fra de 
fremmede hcsogendc og insistcrn 
på at ringe til Ulaanbaatar for at 
sikre sig , at papirerne er i orden. 
llan gav mig et noget fordrukkent 
smil, da han sagde . at jeg forst 
kunne få mit ID-kort tilbage . n[ir 
mine •dokumenter var godkendt ". 

,lJL 
Luoc] 
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Jeg fortalte ham, at sidste gang 
fn.:mmede skulle have tilladelse til 
at hesoge de vestlige aimager, var 
i 1995 , men det gjorde ikke ind
tryk på ham. Jeg tænker, al det 
hehover han ikke spekulere så me
get på, når han kun får besog af 
en håndfuld gæster hvert år. Men 
jeg syntes nu alligevel, at det ikke 
var nogen særlig god propaganda 
for turismen . 

Tilbage i byen fortsatte borg
mester Ershig med sit forhør i sit 
forholdsvis luksuriøse hjem, idet 
han stillede alle slags underlige 
spørgsmål. Han var tilsyneladende 
meget optaget af de fotografier, 
jeg havde taget ved koncerten, og 
ville gerne hvide , hvad jeg ellers 
havde fotograferet. 

Efter at jeg havde fået mit ID
kort tilbage, deltog jeg i efter-naa
dam-slagsmålet. Enkelte na:ser var 
blodige, men det meste af del var 
kun for sjov . Scl v hornene grinede 
af de brutale ynglinge og gjorde 
nar at dem. Jeg var glad for, at de 
morede sig, del var jo trods alt de
res dag. 

Endnu en koncert blev afviklet 
den aften, efterfulgt af dans . Men 
musikken var helt umulig al høre, 
så man måtte bruge sin fantasi . 
Teatret var mørkt og tæl pakket 
med folk, så al ingen rigtig be
ma:rkcde, når slagsmålene begynd
te. Folk veg til siden, og de som 
dansede valsede hare uden om de 
ka:mpende . Men på baggrund af 
feststemningen, ma:ngden af alko
hol og den generelle •Wild-west 
slemning• , der herskede i byen, 
var voldsomhederne ikke overra
skrnde. 

De pra:gtige resultater af de 
unge luvers indsats blev stillet til 
skue den følgende morgen. Mange 
udvekslede krigsberetninger og 
sammenlignede deres ar, mens de 
plejede deres tømmermænd . 

Som min første oplevelse i den 
kazakhiske verden var Nogoon 

GER Nr. 31 - NOVEMBER 1999 

Nuur og Hornenes Dag måske aty
pisk, og jeg var klar over, al jeg 
måtte rejse længere ind i Bayan 
Olgii for at lære menneskene bed
re at kende. Men jeg fik en stærk 
fornemmelse af, al disse menne
sker er meget isolerede, langt me
re end beboerne i Boh Moron 
sum. De syntes at være overset af 
både Mongoliet og Kazakhstan, og 
de er så sandelig hverken mongo
ler eller kazakher - de udgør en ø 
mellem to nationer. 

Men ordet kazakh, der betyder 
· fri kriger• eller •steppevaga
bond•, rummer en sandhed. Disse 
mennesker vil stride sig igennem 
tilværelsen uden al tage megen 
hensyn til folkene omkring sig . 
Nået til denne konklusion drog jeg 
længere ind i Altai Nuruu . • 

Michael Kohn 

Kilde : Thc Mongol Mcsscnger, 26 
(416) :7, 30 . juni 1999 (lJlaanhaalar) . 
Ovcrsal af Jan Koed . 

Aimag 
Bayan Olgii Aimag 

(Ger(25) :24-25) 
Hovd Aimag (Ger(7) :30) 
Uvs Aimag (Ger(6): 15) 
Gov'altai Aimag (Ger(20): 13) 
Zavhan Aimag (Ger(29): 15) 
Bayan-Hongor Aimag 
Hovsgol Aimag (Ger(7):29-30) 
Arhangai Aimag 
dvorhangai Aimag 
Bulgan Aimag 
dmnogov' Aimag 
Dund Gov' Aimag 
Tov Aimagh (Ger(4) :1-5) 
Selenge Aimag 
Hentii Aimag 
Dornogov' Aimag (Ger( 12): 14-15) 
Siihbaatar Aimag (Ger(l7):18-19) 
Dornod Aimag (Ger(9):28-29) 
Ulaanbaatat (Ger(4) : 1-5) 
Darkhan-Uul (Ger(29) :28) 
Govsumber Aimag 
Erdenel A i mag 

-~·.- ~UD 
uu -
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Religiuse ledere ve111er på Bugd Khan 

Bogd Khans 
vinterpalads 

sættes i stand 

Ved et tilfælde blev det i sidste 
uge oplyst, at en institution med 
adresse i New York har doneret 
$100.000 til et projekt til restaure
ring af hovedtemplet i Bogd Kahns 
vinterpalads . The World Historie 
and C11/111ral Places Safeg11ardi11g 
Fo1111datio11 har inkluderet restau
reringsprojektet blandt sine 13 
projekter i Asien . Projektet, der er 
udformet af den administrerende 
direktør for Den mongolske Kahn
fond, N. Dugarsuren, tager sigte 
på at restaurere Nogoon Lavrin
templel. Templet er berømt for sin 
udsøgte samling af udstoppede 
dyr. Den oliende Bogd Khan ejede 
en zoo , der blandt andet rummede 
elefanter, en giraf. en isbjørn, en 
enorm havskildpadde, en boa-kva:
lerslange og adskillige sæler. 

Se også : Ger(l7):16- 17 : "Den 8. 
Sebtsandarnba Khutuktu En 
levende Buddha i Mongoliet " 

_rm _ 
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Bogd Khans genkomst 

--1~ 
Lll1 

Mongoliets niende »levende Buddha« hyldet 
af troende under sit overraskende besøg. 

Hvad betyder Bogd Kahns besøg for et Mongoliet i forandring? 

75 fir citer at Mongolicts sidste 
konge afgik ved dodcn, er hans rc
inkarnal ion kommet til Mongoliet 
for furstc gang. Den 67-årigc So
nom Dargia kom til Mongoliet den 
13 . juli 1999, men gav sig først til 
kende sondag , den 18 . juli 1999 i 
forbindelse med en rcligins cere
moni i Gandan-klostret. 

Sono111 Dargia, bedre kendt 
som Bogd Lama eller 13ogd Kahn, 
ankom til Mongoliet på et 30 da
ges turistvisum udstedt i den russi
ske llalimak -rcpublik, hvor han 
havde opholdt sig på opfordring af 
præsidenten for llali111ak, lllumji 
nov . I lan blev herefter modtaget i 
lJlaanbaatars lufthavn af den be
rnmtc bryder, 13 . Bat-Erdene, en 
lama ved navn Basan og medlem
mer af 13ogd-fonden . 

".Jeg har gerne 1·ille1 komme til 
Mongoliet siden 1990, og i dag er 
min drøm hle1·et til 1-irkelighed«, 
sagde Bogd Lama. 

K i I der udtalte, at de gentagne 
gange havde an111odct om en invi 
tation fra den mongolske regering, 
men at del var blevet afslået hver 
gang . Lederen af udenrigsministe
riets visumkontor i lJlaanhaalar 
sagde, at hun ikke var bekendt 
111ed visumudstedeisen . Andre 
n1edlen1111er af parla111entel , parla
mentets sekretariat og præsiden
tens kontor ville ikke kommentere 
hcsoget. /\Ile gav udtryk for , at 
hesnget var et "rent rcli giost anlig
gl'rllle«. 

Fn af de frl'111tr<tdl'lldl' autori 
ll'ter inden for n1ongobk llllddhi s
llll' sa)!de . at rl'gcri11 )! e11 ikke var 
parat til al invilcrl' lh i)! d I .a111a al 
l11r skdli gl' poli1i sl\e )! rtlilde . 

J ill I 
:~ Il I! I 
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Troende hemrle med sine pandt:r Jen 
niende Bogd Kahn ved en ceremoni 

"f-foldni11gen har 1·ære1 den, at 
man skulle vente med at invitere 
ham, indtil tiden var moden . En
kelte politikere ønsker ikke hans 
1ilstede1·ærelse, enten fordi de er 
ha11ge for de e1 ·e1111ielle konsekven
ser, er under indflydelse af andre 
religioner eller hlot ikke ønsker at 

dele magten med nogen. De ser 
ham som en trussel. Men sandhe
den er, at 90 % af mongolerne 
længe har ønsket . at han skulle 
ko111111e - og i dag skete det så" , 
sagde Sh . Bayasgalan, præsident 
for Det buddhisti ske Tre Juveler 
Selskab, citer at Bogd Larna havde 
talt i Gandan . 

Der er blevet taget pol it i ske 
hensyn. En lama sagde . at Bngd 
Lamas offentlige fre111trædl'n var 

søndag den 18. juli . 

blevet udskudt, indtil den kinesiske 
præsident J iang Zcmin var vendt 
tilbage til Beijing - netop for at 
undgå politiske konlliktcr. Derfor 
tilbragte Bogd Lama sine forstc 
dage i Mongoliet med at slappe af 
på feriestedet Bayan Khangai. 

Basan, som grundlagde Bogd
fondcn, sagde, al han gennem n;r 
sten 10 år havde forsugt at bringe 
Bogd Larna til Mongoliet. I denne 
forbindelse var han ofte taget til 
Indien for at modes llll'd ham . Ba
san havde forga:vcs forsøgt at sl'n 
dc invitationer med stolte fra Den 
mongolske de mok ral i ske lJ 11 ion . 

Den ottende Jcbtzun Damila 
(Levende Buddha) blev udråbt til 
Bogd Kahn (llcllig Konge) i 1911 . 
efter at Ydre Mongol i havde er-

Jill 
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kla:rcl sin uatlrn:ngighed af Kina. 
De mongolske kommunister greb 
magten efter hans dod i 1924 og 
forh i ndredc . al der blev fundet en 
rei nkarnation . 

Men senere fandt en tibetansk 
lama Bogd Kahns reinkarnation , 
den 4 år gamle Sonom Dargia . 
I lan blev holdt i rel ativ ubemær
kclhed indtil den 24 . september 
1991. da Dalai Lama officielt ud
råbte ham som Bogd Lama med en 
rang. der næsten var på niveau 
med Dal ai Lama og Panchen La
ma. Da han i sin seneste inkarnati
on havde været konge af Mongoli
et , anser mange ham for al være 
dc11 retmæss ige regent for sit land . 

"Jeg 111e11er, at Mongoliet aller 
himle 1·ære et kongerige• , sagde 
Bayasgalan . "Men det er politiker
ne sikkert ikke enif!,e i - det erfor-
111e111li f!. gm11de11 1il, at de aldrig 
ltar i11l'iterer lta111 . • 

Kilder ha:vder . at den meste 
Bngd Lama skal lindes i Mongoli 
et. Bayasgalan siger, at det vil 
kunne skabe grundlaget for en 
magtkamp i frem! i den. 

•NN op fordi lta11 er rihetaner. 
ke11der ltan kun lid! til Mongoliet, 
dets folk og sprog. Så jeg tror ik
ke, han l'il /.:11n11e regne 111ed næv-
11e1 ·1rrdig stolt e til al m·errage le
delsen af Mongoliet. Bli ver lta11 i-
111id/ertid ge11fod1 !ter, /.:an Mo11go 
licr ig('// /J/i1·e el /.:011gerige• , sagde 
han . 

"/)1'11 fors/e og a11de11 Bogd 
Kalt11 l'llr 11w11goler, de andre l'Qr 
ji)(lf i 7ihe1 . Så del er ahsolw 11111 -
ligl, ar de11 næste kan h/i1·e e11 
111011gol". sagde Bogd Lama. 

Perspektivet va r lidt for høj t
tl yvcnde for de fleste mennesker , 
der modte op i Gandan-klostret for 
at lå cl glimt af Bogd Lama. Man
ge gav blot udtryk for, al de var 
lyk kelige over , at han var kom
met. og at de håbede på at modta
ge hans velsignelse . 

GER Nr. 31 - NOVEM BER 1999 

Maleri af den ottende Bogd Kahn . 

. La111aeme ltar 1'æret næsten 
overstadige, siden Bogd Kaltns an
ko111st. Jeg 111ødte !tam og 111odtog 
hans 1·elsignelse sa111111e11 111ed min 
lærer. Han gjorde er stort ind1ry/.: 
på mig. Jeg tror. ltan er kommer 
for at hesky11 e Mongoliet og det 
111ongolske fo lk·. sagde den 22-åri 
ge munk . D. Tserenpurev . 

En anden ung lama ved navn 
D. natbaya r brød sig ikke om at 
tænke på de politiske aspekter ved 
besøget : 

"Jeg 1•ed ikke, hvordanfolk vil 
reagere. 0111 de ønsker lta11 skal re
gere la11de1 eller ej . Jeg er kun e11 
simpel 1111111/.: . Del e11este jeg har at 
sige er. al vi er glade for at 111od
rage hans 1•e/signelse og få hans 
/Jeskyrrelse . • 

En skare på omkring 2.000 
mennesker var mere fn:mfarende 
end de tilbagd10ldendc munke. Da 
Bogd Lama k rydscdc over kloster
gårdcn fra det ene tempel til det 
andet - ak kompagneret af trompe
ti ster og højtrangerende lamaer -
blev han omringet af tilbedere . Po
litiets forsøg på at holde mængden 
tilbage slog fejl , og adskillige per
soner blev trampet ned eller mast. 
De troende fo rsøgte desperat at rø
re - eller blot få et glimt af - den 
høje lama . Iag ttagere antydede , at 

·~-~ -.=-[il1t~ 

llir 
såfremt hesoge1 havde været an
nonceret offentligt , ville folkemas 
serne have forårsaget kaos . 

Bogd Lama havde tilbragt 
morgenen i bon og henvendte sig 
senere til mængden . T il skuerne 
ventede under en brændende sol 
på hans anden fremtræden . Da 
stormskyerne dækkede solen , og 
regnen begyndte at falde, var der 
mange, der glædestrålende sagde , 
at Bogd Lama havde fremkaldt 
regnen for at køle folket af. 

· Himlenefryder sig Ol'er de1111e 
lama . De siger kom, kom, giv os 
din lære. Denne regn er en gm•e 
fra vore himmelske forældre «, sag
de en tårevædet tilskuer. 

I sin tale til mængden sagde 
Bogd Lama, al han var glad for at 
se så mange ivrige troende . lian 
opfordrede indtrængende alle men
nesker til at overholde de buddhi
st iske traditioner og førte an i en 
bøn. 

· Delle er en fredsbøn til det 
store hjul. Alle hør I dybt i jeres 
hjerter stræhe efter at opnå oplys
ni11g og gøre hellige 1i11g. H1•is alle 
har en ærlig og i hjertet dybt for
ankret tro på hetydningen af gode 
geminger, vil religionen vise si11 
værdi . Det ar være troende betyder 
ikke, ar d11 behøver at hede l11 ·er 
dag. D11 hør være ren i hjerte og 
sjæl, ikke gøre 11oge11 fortræd og 
l'ære 1'e11lig. Del er de vig1igs1e 
pri11cipper i h11ddhis111e11 . I/vis d11 
ikke skader nogen og renser dig 
selv, 1·il d11 hri11ge lykke til håde 
dig selv og andre." 

. Jeg er glad fo r, at Mongoliet 
har opnåel re/igiomfri hed i løhet 
af ganske få år - enh ver har frihed 
til al tro på si11 religio11, og j eg er 
glad for ar se så 111a11ge 111e11nesker 
og så mange troende· , sagde den 
høje lama . 

Det ventes, at han vil hesoge 
andre templer i Ulaanbaatar. der 
vil modtage ham som overho ved 
for den mongolske buddhisme . 

!!============== ==========---'---=--------·=--=== --
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llngd Kah11 hykks al tiilk 

Der vil blive givel forela:sninger 
og alholdt ceremonier i klostrene 
Dashchoilon, Lamrin Datsan, 
Manba Datsan, Narhajid og Tugs 
hayasgalanl. 

Da Dalai Lama besogle Mon 
gol iel i J 9<J5 hegyndle han på en 
bon, der skal afslulles af llogd 
Lama. Gudekongen siger, al bon
nen er meget lang. og at han ikke 
vil have mulighed for al gorc del 
pf1 denne rejse. Men han sagde og
så. al forberedelserne li I bonnen 
vil blive igangsat, og at han vil 
gennemfore den i forbindelse med 
cl andet hcsog. 

"/ cirllllndredcr har Jehtzt111 
Da111hu l'{l'ret 1·ores konge og fa
der. Men i de sidste 80 år har 1·i 
l"ll'ret so111 forrl'idrelosc, så 1111 er 
det. so111 0111 1·i genser 1·ores fader 
e/ia 111egct lang tid. Det 1•il måske 
1·a•n• .\"\'ll'rt ji1r 11ogc11 at acccpteff 
sit11ati1111e11 og modes 111cd ha111 . 
I/IC/I l"i l"i/ 11/ll'rkl'lldC h11111 i \'Ore 
.1i11d. når tid1•11 n i11de". lmklarcdc 
en i agilager. 

1'.11 rundsporgc p;'t gaden fore 
tagi:t al Thc Mongol ,\fcssc11g1•r \'i 
SlL'. al kun L1 111L·nneskn \" idslL' 
1u1gL·t <1111 Sono111 Dargie, 111ens an -

__ Jnt _ 

dre vidste ikke. al der overhovedet 
eksisterede en Bogd Kahn. Men 
11rnngc sagde. al de var nysgerrige 
efter al få ham se . Interviewene 
syntes al fre111kalde tlere sporgs
mål end svar. "1 Jvad hedder han '/ 
li vor gammel er han ·1 li vor hor 
han"' var de mest almindelige 
sporgsmål _ 

Sonom Dargia blev fod! i Lha
sa i 1932. !Ians fora.:ldre, Luvsan
jambal og Yanji11glham, tog ham 
med li I Ratang Lama for al få al 
vide, hvem deres dreng var. På 
den tid var Ralang Lama leder af 
den 1ibcla11skc buddhisme, fordi 
Dalai Lama var •Ude af inkarnati 
on". R;itang Lama blev sammen 
med andre forende lamaer. Gara, 
Dcmu og Kapsa . enige om. al den 
unge dreng var en inkarnation ar 
den ottende Jebtzun Damba. 

lian studerede buddhisme i 
Dcbun-kloslrel i 15 år, hvor hans 
lærer var faderen til den 13. Dalai 
Lama. I de sidste 9 fir har han le
vel side 0111 side med Dal<ii Lama 
i Dharams;ila, Indien . ll;in har 6 
horn. hans a:ldstc son bor i Au 
stralien, en anden son hor sammen 
med ham i Dharamsala . 

-~UD 
rriu 
T 

Den første Jebtzun Damba var 
den berømte billedhugger og maler 
Zanabazar, der levede fra 1<135 til 
1723 . I 1644 blev Mongoliet un 
derlagt Manchukina. Manehuerne 
respekterede Zanabazars inkarnat i
oner som åndelige ledere, men gav 
dem kun ringe politisk magt . Da 
Mongoliet befriede sig sel V rra del 
manchuriske åg i 191 I . hlev den 
oliende Jeb11.un Dam ha ud r;"tl11 ti I 
Mongol i els hersker. 

Der er mange beretninger om 
den oliende Bogd Khans liv. hvor
af kun få er venligt slenlle. I lan 
blev fodt i Tibet som son al en al 
Dalai Lainas embedsmænd. Det 
fort a:lles. at han levede el I i v i 
luksus midt i den ludlattige hy 
Urga (Ulaanbaatar) . Russiske op
dagelsesrejsende kaldte ha111 loren 
alkoholisere! sexforbryder, dn var 
brutal mod sine hengivne u11ders i"11 -
ler. 

Men han \'ar ogsf1 kendt som 
patriot og nationali st . Til trod s for 
sin tibetanske baggrund sloltede 
han milit<crc ldltog mod manchu 
riske krigsherrer. li an heord rede 
også bygningen ar vigtige religiosi: 
steder og monumenter blandt andet 
den 20 meler hojc statue af gud 
dommen Avalok itcsvara, der hav 
de sin plads i Gandan-klostret ind 
til 1937 . 

Den niende Bngd Lama na.:vntc 
også, at den oliende havde gjort 
meget for Mongolicls selvsta.:ndig
hcdsbevægelse. 

·Bogd Lamas ankomst hri11gcr 
mange spørgsmål med sig, hl"ilkct 
t1 ·i11ger os til håde m se frem i ti 
den og vurdere vores fortid. Tiden 
er inde til for Mongoliet at l'{l'/gc 
si11 skælme i det næste år/11111du'
de", sagde Bayasgalan . • 

Michael Kohn 

Kilde: The Mongol Messengcr nr . 
29(419), 21 . juli 1999, Ulaanbaa
tar. Oversat af Jan Koed. 
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Den 9. Bogd Lama står skoleret for Dalai Lama 

Egenrådig munk får forbud mod at rej se til Mongoliet efter religiøs ballade . 

V cd et mode den 9. oktober med 
111ongol ske c111bcdsmænd bekræfte
de Dalai La111a. at h<in havde kaldt 
dl'll 1J. llogd Lam<i hjem til Dha
r;1111sala 111id1 under dennes hesog 
i f\1t111golie1. 

Dalai Lama sagde , at han var 
"s billct " over , at den 9. Bogd La-
111a hes11gtc Mongoliet under falske 
foruds<rtningcr og blev der længe
re. l'lld hans visu111 tillod . Dalai 
Lama sagde , al han ikke var vi 
drndc 0111 hans hcsog, ror end han 
allerede var ankommet til Mongo
liet. lian tilfojedc, at den tibetan
ske regering i eksil ikke har til 
hensigt at · blande sig« i Mongoli 
cts indre anliggender. 

lienvendt til lederen af det 
111ongolskc kommunistparti, N. 
Enkhhayar, og Indiens ambassa
dor, Nyamdava, sagde Dalai La
ma , at han ville give Bogd Lama 
en reprimande, når han kom tilba
ge til Indien, og- tilføjede, at Bogd 
Lama ikke ville få tilladelse til at 
vende tilbage til Mongoliet so111 
repræsentant for den tibetanske re
gering. lian sagde også, at han ik
ke kendte den egenråd.ige munks 
nuva:rende tilholdssted. 

Den 67 -årige Bogd Lama (Jcb
zun Damba på tibetansk) kom i al 
hemmelighed til Mongoliet den 
13. juli 1999. ' Han gjorde op
mærksom på sin tilstedeværelse 5 
dage citer, at den kinesiske præsi 
dent J iang Zemin havde afsluttet 
sit hesog. 13ogd Lamaen rejste ind 
i Mongoliet på et turistvisum og 
i ml rom mede på et presscm11dc, at 
han over ror den mongolske am
bassade i Moskva - hvorfra han 
fik sit visum - havde hemmelig
holdt sin st illing som den 9 . Bogd . 
lln)!d Lama sagde , at h<tn kom i al 
hL·n1111cli ghcd, fordi den mongol 
ske regering aldrig havde sendt 
ha111 L'n in vi tation til at hesoge lan 

l\ngJ Khan har 1;ii:1 uJgangsforhuJ 

det på trods af adskillige opfor
dringer. 

Bogd overskred tidsfristen på 
sit 30-dages visum med I måned 
på grund af sine møder med mon
golske munke . Han benyttede ti 
den til at besøge klostre og uddele 
velsignelser til de skarer af men
nesker, der fulgte ham overalt, 
hvor han viste sig. Ved en cere
moni i Khara Korum, blev Bogd 
Larna officielt indviet som landets 
åndelige leder. Han modtog også 
adskillige millioner tugrik i donati
on fra hans tilbedere . 

Bogd Lama mødtes aldrig offi
cielt med regeringen, men hans 
son , Choephel Mandol, sagde, al 
n:pra:sentanter fra Udenrigsmini
steriet havde meddelt ham, at hans 
rar skulle forlade landet, fordi 
hans visum ikke var blevet forlæn 
ge!. Visse regcringse111hedsmænd 
udtryk te deres 111isl(Jrnojelse med , 
at Bogd Lamaen var kommet uan 
meldt . 

Nogle folk - og pressen - var 
tvi vlende over for 13ogd Lamaens 
legitimitel. Det var ikke for end i 
1991. at han officielt blev aner
kendt som Aogd Lama af Dalai 
Lama. 

I 30 år havde 1m1nken v<cret 
landmand blandt andre fordrevne 
tibetanere i Indien . Nogle mongo
ler kendte til en anden historie om 
en Bogd , der v<1r blevet fundet i 
Mongoliet og derefter skjult af 
KGB . 

Under sit mode med de mon
golske embedsmænd diskuterede 
Dalai Lama andre emner, der be
rørte Mongoliets udvikling. lian 
spurgte til Mongoliets politiske og 
okonomiske situation og sagde, at 
der lindes en del vestlige akademi 
kere, der er i stand til at forklare 
forbindelserne mellem den buddhi
stiske lære og moderne videnskab . 
Han sagde, at den mongolske ung
dom kunne have gavn af at høre 
om disse ideer . Dalai Lama sagde, 
at det ville h<1ve stor betydning for 
landets udvikling, hvis unge men
nesker kunne forbinde deres skole
timer med rødderne i deres budd
histiske arv. 

Ved mødets afslutning tilføjede 
Dalai Lama, at han går ind for 
den stærke bevægelse, der er i 
gang for at eftergive den tredje 
verdens gæld til industrilandene . 
Enkhbayar tilkendegav, at Mongo-
1 iet ville blive befriet for en vold
som byrde, hvis landets gæld til 
Rusland blev elimineret. Dalai La
ma lovede at gøre alt, hvad han 
kunne for hjælpe til med Mongoli
ets udvikling i landets overgangs-
fase. • 
KilJi: : Thi: Mongol Mi:ss i:nger, 42 
(4)2) : I ·2, 20 . ok John 1999 (!Jlaan 
haalar ). O versa t af Jan Koi:d . 

JI Jl . 
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Mongolsk Dansk Selskab i Erdenebulgan ff 11 

Mange medlellllllt:r i Dansk Mon 
golsk Selskab kl'llder sikkert 1il 
Enlenehulgan son1011, som har 
knyttet et særligt hf111d til Danmark 
gennem den danske læge Krebs og 
de andre 4 unge cvenlyrlystne dan 
skere, der har opholdt sig i områ
det i 1920'ernc og 1930'erne. 

Del linste bekendtskab fik jeg 
via det kursus, som vi fra Damost 
( DAnsk MOngolsk Social Træ
ningscenter) tilrettelagde i Erdenc
bulgan somon i maj 1998. Menin
gen var, at folk fra alle somons i 
lluvsgul Aimag skulle samles i Er
dcnehulgan for at lære noget om 
socialt arbejde. Vi har naturligvis 
taget det særlige forhold mellem 
somoncn og Danmark med i be
tragtning, da vi sagde ja til somo
ncns henvendelse om gennemforel
se af kurset netop i deres område. 

Der blev lavet aftale og siden 
har vi kommunikeret med somon 
ledelsen telefonisk for at planlæg
ge og arrangere det kommende 
kursus. Telefonforbindelsen er me
get dårlig mellem Erdcncbulgan og 
Ulaanbaatar, så man skal råbe vir
kelig lwjt for at være sikker på, al 
det når ud i den anden ende af te
lefonroret. Det lykkedes dog til 
sidst at snakke tingene igennem og 
med forventning om et godt kursus 
med mange deltagere udefra, tog 
vi alsted en tidlig maj morgen Ira 
Ulaanhaalar. 

Stemningen under sådan en 
lang korsel i vores lille russiske 
jeep eller i limte russiske mini 
busser plejer al1id al va:re god_ 
Folk synger, griner og snakker 
sammen, og vi holder pauser un
dervejs ude i naturen_ Jeg kan hu 
ske, al under s{1da11nc ture . uanset 
vejlorhold eller df1rlig1 vejr. pleje
de 111edarhejdeme al slappe af fra 
vores stressede d;1gligdag 111cd de 
hal\·voksne gadeu11ger. la111ilier og 
deres horn, der har evige kampe 

_Jll _ 
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for overlevelse og allllindel ige 
hverdagsproblemer på kontoret. 
Eiler en lang og ud111atte1Hk 2-da
ges korsel til Erdl'llebulgan ankom 
vi til byen omkring midnat. 

Erdenebulgan 
Somoneentrel visle sig at være 
meget anderledes end de fleste an
dre somonccntrc i Mongoliet, idet 
træhuse er meget kendetegnende 
for byen. Man ser meget sjældent 
en Ger i byen. Byen er omringet 
af skov og der løber floden Egiin 
langs byen. Der er megel mere 
grøn! her end mange andre steder. 
Fra cl af byens sydlige bjergområ
der kan man se del opdyrkede Bul 
guntal (zobel sletten), som er be
skrevet i bogen Jabonah af I lcn
ning Haslund -Chris1ensen. 

Floden Egiin kommer Ira 
lluvsgul soen og lober videre ind 
i !loden Selenge, som !lyder vide
re ind i Baikal soen . Der er mange 
fisk i !loden Egiin. Jeg har set 
folk, <ler fangede en stor fisk med 
de bare hænder uden fiskekrog el 
ler andet redskab. 

I lele somonen har ca . 3000 
indbyggere. I somonce111ret bor 
der ca . 1200 indbyggere . Erdenc
bulgan somon er en af de (O S0 -

1110n 's i lluvsgul Ai111ag, der har 
Iles! opdyrkede arealer og der hl i
ver dyrket hvede og dyrefoder. 
l-re111s1illing af nuclk og kod er c11 
overvejende del ar indbyggernes 
indtjeningsmuligheder. 

Kurset blev gl'llnemfort med 
be1ydclig1 lkre deltagere Ira selve 
so111oncentret end forvenlel, og der 
var kun et par s1ykker , der kom 
udclra. Den officielle forklaring 
var, at der på det tidspunkt var 
skovbrand i de omkringliggende 
0111råder _ 

I forl;cngel se al delle kursusar
rangement brugte vi en halv dag 
ekstra lm at etablere e11 lokal af-

deling af Mongolsk Dansk Selsbh 
i Erdenehulgan på deres ;inmod 
ning_ Den allalle dag var dn 
fremnmdl 60-70 nysgerrige lo ble 
borgere i forsamlingshuset lor 
mentligt også for al se nogle dan 
ske ansigler og folk Ira lJ laanhaa
tar. Det er jo ikke en daglig begi 
venhed, at der kommer folk Ira 
hovedsladen og ovcnikohet folk 
helt fra den anden side af kloden. 
Bordel på podiet var pyntet 111ed 
papirhlomsler og med danske og 
mongolske flag som symbol ise rede 
venskab_ 

Modet slarledc med pr;csenlal i ~ 

on af gæster. Jeg tak kede de lrem -
modle borgere for at vise i nieresse 
for etableringen af en lokal afde
ling af Mongolsk Dansk Selskab, 
som er en sus1erorganisa1ion 1il 
Dansk Mongolsk Selskab. 

Jeg fortalte også , al jeg bor i 
Danmark, men for liden var jeg 
udstationeret i Mongol icl for al 
koordinere vores gadchnrnspro
jekt. Under min tale lagde jeg 
1rncrke !il, al flere havde åben 
mund af forbavselse over, at der 
boede en mongol i Dan111ark, so111 
lå så langt væk fra deres hverdag, 
men alligevel tæt på deres bevidst 
hed på grund af de historiske 
bånd. Jeg fortalte om Dansk Mon
golsk Selskab og dets mange for 
skellige aktiviteter. Finn Mmell. 
som også var ansat på projeklcl. 
forlalte via tolken om Da11111ark og 
danskere. Jeg oplevede , at folk var 
enormt nysgerrige og i111cresse1nle 
i hans livlige tale. Nogle ;1f vores 
a11satte, som var i Da11111ark i 
1997, fortalte om deres oplevelse 
al Danmark . Efter gæs1ernes pr;c 
sentation var en del 1alen111der fr;1 
de lokale, og der opstod debat <Hil 

valg af lokal afdelingsbes1 yrel se og 
organisering. Mange borgere hla11 - _ 
dede sig i deball~n og model vare
de l;cngere e11d forvenlel. Mange 
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Dratt Project Oocument 

Hydro Power Plant, Erdenebulgan, Mongolia 

Map of Erdenebulgan somon centre and vicinity . 
The proposed 200 kW Hydro Power Plant is located 2 km south west of the somon centre. 
Map size 1 : 50.000 
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stottede ideen om etahlering af en 
lokal forening. og mange fortalte 
om deres forn:ldrcs/hedsteforæl 
dres personlige kendskab til nogle 
af de danskere . der boede i områ
det. lsa:r l<rgcn Krebs var en per
son, som de Iles te har hnrt om el 
ler kendte via deres forfædre. 

linder denne rejse henvendte 
mange ar byens borgere sig til os 
for at hore noget nyt 0111 det dan
ske vandkraftværk, so111 de nogle 
:"1r tidligere havde fået loltc om 
under det danske erhvervsfremstod 
i Mongoliet under ledelse af uden
rigsminister Nicis llclvcg Petersen 
og disses besøg i Erdcncbulgan . 

Mødet i forsamlingshuset slut
tede med valg af formand og lo
kalbcst yrclsc. Den lokale kraft
værksingeniør Zorig blev valgt 
som formand. Efter mødet var der 
optræden af børn og voksne med 
sang og dans til ære for gæsterne . 
Den efterfølgende forestilling va
rede ca . 11/2 time . Den medbragte 
ghettohlastcr kunne spilles ved 
hjælp af en generator, der larmede 
rimelig meget udenfor og som 
blev afbrudt med jævne mellem
rum . Ansvarlige for generatoren 
lnh 11d ligeså snart strømmen blev 
alhrudt med en kor! pause i fore
stillingen og lidt ventetid til følge . 
En engelsk pige, der arbejdede i 
byen som lærer, spillede mongol 
ske melodier på lløjte. Små og 
store horn dansede og sang . Vores 
medarbejder Finn Morell spillede 
på sin sav, hvilket tiltrak manges 
interesse . 

Vandkraftværk 
i Erdcnelmlgan 

I slutningen af august 1999 fik jeg 
endnu l ' ll 111111 ighnl for at hesngc 
området. Denne gang for Organi 
sat ionen for V cd varende Energi 
llll'd hrnhlik p[1 llllllcrsugl'lsc ar 
11111lighcdrn for og dct;1jlplanl ;t·g-
11i11g ;1f et vamlkralt\' ;l'rk i llodcn 
Lgiin . Byen har ikke a·ndret sig 
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siden sidste år . De Iles te jeg mød
te under vores interviewrunde hos 
fa mi I ier og lokale arbejdspladser 
var folk, som jeg havde mødt sid
ste år. Undcrsøgci scsholdet bestod 
overvejende af både danske og 
mongolske ingeniører . som alle 
var eksperter indenfor vedvarende 
energi. 

Ligesom i 1998 varede ophol 
det 4 dage i Erdcnebulgan . Vi 
blev indkvarteret på den Danske 
Bakke. som de lokale kalder det 
område, hvor danskere boede i 
1920/ 1930'erne. Sidste år var der 
cl sknnl ubeboet naturområde, 
hvor folk kom for at opleve natu
ren , men i år var tier etableret en 
turistbase med llcre Ger og der 
var hygget tre r:1indre træhuse, 
som bliver anvenG~ af turisthasen . 

Jeg foretrak at besnge den øde 
bakke i stedet for en turistbase . 
Men man skal ikk.: ærgre sig over 
alting i denne verden, især i Mon
goliet, hvor tingene i øjeblikket fo 
regår i et så hurtigt tempo, at folk 
har svært ved at følge med . 

Under opholdet blev der orga
niseret en workshop om fremtidig 
organisering af distribution af 
energi og vedligehc1dclsc af vand
kraftværket. Deltagerne bestod af 
somonens politiske og administra
tive ledelse, de lokale energitekni
kere og brugerrepræsentanter. Der 
opstod en livlig debat fra de ned
satte grupper om organiseringsfor
mer omkring distribution, forsy
ning, prisfastsættelse for energi
forbrug og vedligeholdelse af an
lægget. Jeg kunne fornemme, at 
en løsning på elektricitetsprohle
merne er et af de mest prioriterede 
områder fra befolkningens side . 

I sommerperioden er der skt 
ikke clectricitctsforsyning og i vin
terperioden har de elektricitet 4-6 
1 i mer 0111 dagen i periouen fra ok
tober til april. Den lokale skolein
spektor fortalte. at undervisningen 
starter om morgenen 1/~ I i mc sene-

re i vintertiden. De er også nødsa
get til at afslutte undervisningen 
lidt tidligere, når mørket sænker 
sig . Mange børn er efterhånden 
trætte af, at de ikke har bedre 111u 
lighed for at lave lektier i allcnti 
merne og se fjernsyn, n~r de har 
lyst til del. Kvaliteten i unden·is · 
ningen bliver også herefter . 

Vores workshop blev alholdt i 
et af klasseva:rclsernc p;"1 skolen . 
Eiler workshoppen henvemlte sko
leinspektoren sig forsigtigt til 111ig 
og spurgte, om skolen ikke m[11te 
få lov til at beholde de farvede tu 
scher, vi havde med . Skolen havde 
meget brug for dem ved cl kom
mende seminar for skolelærerne . 
Jeg var bedrøvet, da han udtrykte 
sin glæde og enorme taknem
melighed over de få brugte tu 
scher . 

Somon-styrclscn så meget dy
stert på fremtiden, hvis den ure 
gelmæssige elctricilctsforsyning 
fortsætter. Deres nabo-somon er 
tilsluttet det centrale elektricitets
forsyning _ Erdenebulgan kan der
imod ikke tilsluttes det centrale net 
på grund af dens geografiske pla
cering . 

Mange indbyggere, is<rr de yn
gre, ønsker at tlytte til store hyer 
eller til andre somoncentre af hen
syn til deres beskæftigelsesmulig
heder eller af hensyn til hornenes 
fremtid. I byen er der alligevel ik 
ke beskæftigelsesmuligheder. Næ
sten alle virksomheder er lukkede 
og nye initiativer bliver kvalt af 
mangel på elektricitet. Indbygger
ne har ikke bedre fritidsalternati 
vcr end at samles hos hin anden for 
at spille kort eller sladre og i v;n
ste fald at drikke . Det er enorm 
frustrerende at være i en lille hy 
uden udviklingsudsigter. Alle var 
meget ivrige efter al hore 0111 
vandkraftværket nu hl iver en reali 
tet. Somoncentrcts befolkning har 
hor! om et vandkaftv ;rrk fra Dan 
mark i mange år. Den ældre gene-
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ration venter stadig tålmodigt på, 
at der sker noget. Især når der 
krn11111n en gruppe af teknikere fra 
huvedst ad en og fra Danmark . 

Nogle sporgn 0111 vi kommer 
igrn til na: ste som111er for at lave 
endnu en undersogelse . Opførelse 
af va ndkraft va: rk, selv det mind 
ste. kr<l'\'LT stor overvågenhed 
ll\Tr 111iljol't. Dl'r skal desuden ta
!!L'S hl'nsy n til tekniskl' og ressour
SL'lll<l'ssigc hl't ingelser. Gruppens 
rapporter bliver nu vurderet ar 
Danida. dn i givet fald vil finan 
sicrl' vandkraftva:rket. 

Erclcnclmlgans historie 
Drn O\'l'rVl'jl'mle del ar indhygger
nl' i den dava: rende hoshuu, der In 
i nuva:rende Erdenebulgan so111ons 
rnm[1de . bestod indtil begyndelsen 
af 11J(ltl -tallet af en etnisk gruppe. 
kaldet urianhai . Der boede også 
hotgoid. khalkha , haruul og goroo
chin. Flertallet af hl'liilkningl'n var 
latti gl' og halv -lattigl' og der var 
gansk e 1<'1. dl'r nod velstand. 

l lra inhai - en etnisk gruppl' -
l'ar hcn11111 i Mongolil't for deres 
l:ndighl'd i at fre111stille s111ukkl' 
I i ng a I jern. t ra.: og sol v. llotgoid 
var dengang betragtet som en et 
ni sk gruppe , so111 var dygtig til at 
passe dyr. De havde Iles! dyr i 
forhold til den ovrige befolkning i 
0111r[1det . 

Rcl igionen i området var lama
is111e og sha111anis111e. Lamaismens 
cl'nter hlandt urianhai og hotgoid 
blev etablcrl't i 1710 111l'd I 00-300 
la111aer . La111ais111ens center for ha
ruul hlev bygget i 1860, og der 
var knyttet ca. 1000 lamaer stedet. 

Der var ligeledes et tempel for 
goroochin stamml'n . 

Alle disse centre. templer og 
klostre findes desværre ikke mere 
i dag . De blev alle sammen øde
lagt og jævnet med jorden i socia
lismens og reformernes navn . 

0111r[1dct var politisk og admi
nistrativt direkte underlagt den 

yngstl' shavi (discipel) af den 8. 
Bog do gegcrn J avzandamha. U ra 
inhai -erne ' s lokale leder llishigjar
gal ml'd tilnavnet Targan noyon 
("drn tykke noyon") dmle i 1918 , 
og hans s11n Naidanjav overtog 
111agtl'n i overensstl'mlllel Sl' med 
traditionl'rne. lian fortsatte sine 
hvnv so 111 den lokale hoshuu leder 
under Mongolil'ts ovngang til et 
folkest yre. 

Ml'd rl'st rukturering af Mnngo-
1 iet politisk og ;1d111inistrativt, hlev 
lok alorm ;"1dl'rne dl'lt ti I so mon. hag 
og arvan i årene 1922-1924 og 
mange imlhyggcre, heriblandt 
ml'dle111111n af forskellige stammer 
og t:tniske grupper, hlev splittt:t og 
spredt over forske li igc somons og 
hoshuu . Territoriale stridigheder 
mellem de velhavende lokale lede
re 0111 pasningsarealer for deres 
husdyr var ligeledes årsag til de
ling af geografiske områder. 

I takl med regeringens beslut
ning om yderligere deling af admi
nistrationen i 1924 blev Sant-On
dor somnn l'tabll'rct. Grænsen gik 
på den ene side til bjergene Erdc
net og til og ml'd 13ulguntal på den 
anden . 

Den 8 . Bog do gegecn Javzan
damba' s shav-styrcform blev ned
lagt og atløsll'S af en aimag-styre
forrn i 1925 . Sant-Ondor so mon 
har også fået en ny administrativ 
leder. I 1928 blev navnet Sant-On
dor ændret til Erdcnebulgan . So
mon administrationen havde lidt af 
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en no111adl'stat11s uden fast kontor 
og l ilholdssted . Endelig hlcv so
mnncentret etableret ml'd l'n fast 
administration i 193 I og blev pla
ceret i bt:gyndelsrn af Bulguntal. 
so111 det nu liggl'r dt:n dag i dag . 

I bogen "Notater om Erdene
hulgan" fra 1992 skrevet af Da
vaadulam frl'mgår det . at en dansk 
la:gl' kaldet "daniisk" eller "dansk 
russer" boede i Erdenehulgan i 
1930'erne . Ml'd hl'nvisning til ar
kivmaterialer nævner forfattcrl'n 
L'n Jigjid - læge af buriat -a fstam
ning - der havde stridigheder mt:d 
den "danske russer". Sagen endte 
med, at den vedkommende I a:gc 
blev arrl'sterct og domt til doden . 
Å rsagcn ti I dl'n ml' gel voldsomml' 
straf var nok en hl'lt anden end 
si rid ighedl'rne med danskl'ren . 
Dl'n "danske russer" kom ifolge 
forfatteren til området som dyrlæ
ge sammen med 2 andrl' sovjet i ske 
l'kspl'rtcr, som alle var udsendt af 
I lusdyrs - og landbrugsminisll'riet. 
Den danske læge var rl'speklcret 
og ancrkl'ndl af lokalbefolkningen 
for sin hjælpsomhed, for at mestre 
sprogl't og al forstå de lokale tra 
ditioner og kultur. 

Krebs nævnes som l'n mand, 
der spillede en stor rolle for ud 
bredelsen af nyere tids civilisation 
blandt befolkningen på landet. 1-
folgc forfattcrl'n Davaadulam, hlcv 
Krebs senere betragtet som l'n 
dansk spion af de officielle myn
digheder. Forfallcren nævner også 
1 lenning I laslund -Christcnscns hog 
"Jabonah", som han opfordrer til 
oversættelse og læsning . 

Bogen er for længst ( 1996) 
blev oversat til mongolsk og redi 
geret af forfatteren Lhagvasuren . 
Mange, der har hall adgang til ho
gl'n, linder bogen interessant, idel 
bogen bidrager til cl realistisk bil 
lede af den tids mongolskl' historie 
og i særdeleshed til Enlenl'irnl -
gan. • 

Bulgan Njama 
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Hjælp børn 

Norske Astrid Bjønnes arbejder på 
Rudolf Steinerskole i Norge og 
har været i Mongoliet 2 gange. 
Hun besøgte sommeren 1999 Da-
most 's gadebørnprojekt i Ulaan-
baatar. Under besøget blev det af-
talt, at hun skulle undervise Da-
most's medarbejdere i den pæda-
gogiske tankegang i Steinerpæda-
gogik og hvordan denne pædago-
gik adskiller sig fra de øvrige pæ- I 
dagogiske retninger. Børn fra fa

milieprojektet deltog også senere i . ,;~ . 

arrangementet. . ,1.f . ~ 
Da hun kom tilbage til Norge · ..Æ'I 

besluttede hun sig for at rejse flere 
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midler til projektet. For at skaffe ••••••••••••••••••••••••••••••• 
llere penge til Damost har Astrid 
Bjønnes ladet trykke I 000 dobbelt -
kort med hver af de her gengivet 
motiver. Motivet på det ene kort 
er tegnet af Damosts medarbejder 
Amgalan, som er uddannet kunst-
maler. Hun arbejder på familie
projektet og underviser børn og fa 
miliemedlemmer i vævning, strik-
ning , syning, patchwork, gobelin 
og igangsætter andre med spæn-
dende kreative akti viteter. 

Fotoet på det andet kort af en 
mongolpige på steppen er taget af 
Astrid Bjnnnes . 

De sælges for 10 kr stykket til 
fordel for Damost. De kan købes 
hos Bulgan Nj ama (telf 3833 
2106). Betaling sker via projektets 
stø tteforenings girokonto : 1-670-
5805 . Af hensyn til en admini stra
tiv forenkling , bt:des medlemmer 
kobe mindst I 0 kort. 

.. ,,. '\. 
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På eventyr i Mongoliet 

Kaj P. Alhertsen var dansk 
telegrafiingeniør, først an
sat ved Store Nordiske Te
lcgrnf-Sclskab, senere ved 
det kinesiske telegrafvæ
sen. I lan skulle genopbyg
ge clen nedbrudte telegraf
lin ie mellem Peking (Bei
jing) og lrkutsk. Linien 
passerede Urga (Ulaanbaa
tar) netop som kampene 
om mongolernes frigørelse 
var p~"t sit højeste. Albert
sen blev øjenvidne til den
ne historiske begivenhed. 
Da det er en lang beretning 
han har fortalt, tillader re
elaktionen sig at forkorte 
clen lidt i starten og bringe 
clen som føljeton. Albertsen 
vendte tilbage til Danmark 

1933. 

lohet al sommeren 1920 var 
mongolerne efterhånden blevet så 
kede af at stå under kinesisk mili 
tærhcrrcdmmnc, at de med slik 
muml tog imod den hjælp, som 
hm på eftersommeren blev tilbudt 
dem al den her i Østen så bekend
te russiske generalmajor Baron 
von Ungcrn -Stcrnhcrg. Han havde 
siden admiral Koltchaek's fald ik 
ke hall noget rigtigt at tage sig 
for . da hans ha:r var for lille til på 
egen h[111d at hinde an med bol 
schcv i k kerne, og som nu mente at 
kunne indla:gge sig ære og berøm
melse i Mongoliet. (ml: Baronrn 
ha vLle laet Lien iLl6, at han ville være 
L'n ny Chcnggis Khan, mcn mongolcr-
11c uclll' ikke ht:ll Ut:llC synspunkt llll'Ll 
ha111) . 

DL'll. 24. oktober 1920 - abens 
{1r - angreb Baronen Mongolicts 

hovedstad U rga med en hær på 
300 mand (kosakker, japanere, hu 
riatcr. mongoler . li betanerc og 
mange andre folkeslag), for om 
muligt at drive den daværende ki 
nesiske garnison ud. Kineserne 
havde imidlertid op imod en halv 
snes tusind mand mod angribernes 
kun 300 . Desuden var kineserne 
meget bedre armerede. Kampen 
endte med, at Ungern efter godt 2 
ugers belejring indså, at han ikke 
kunne tage byen med de folk, han 
havde til sin rådighed . Han trak 
sig derfor tilbage til en dal ca . 45 
kilometer ost for Urga for at sam
le forstærknmger og bedre udrust
ning for sine folk. For at give ki 
neserne noget at tænke på i mel 
lemtiden, arrangerede han forskel
! igc småkampc med de kinesiske 
forposter rundt omkring Urga, 
hvor det nu passede bedst. Det fo 
regik især p;i nordsiden al byen 
mod Kiachta, hvorved han opnåe
de at få kineserne til at tro, at 
hans næste store angreb ville kom
me nord fra. Det resulterede i at 
kineserne trak alt deres svære ar
tilleri op til nordfronten . 

lJ nder det fors te angreb blev 
Peking-Kiachta Telegraf Linien 
selvfølgelig straks afbrudt. I den 
folgende tid var Pekings forbindel 
se med Urga og Kiachta kun 
yderst flygtig, for så snart et brud 
blev repareret på et sted, var der 
straks et nyt brud et andet sted, 
dog alle på Tuerin -Urga stræknin
gen syd for byen. Gentagne gange 
kom I iniemændenc tilbage med u
forrettet sag. De fortalte, at der 
havde v;cret rovere efter dem og 
forhindret dem i at foretage repa
rationer af linien . 

Da dette havde stået på et par 
måneder, og forholdene snarere 
syntes at hli\'c værre i stedet for 
bedre. fik jeg Ira gcncraldireklnra 
tet i Peking besked om at afgå til 

Mongolicl, dels fm at inspicere tc 
lcgrallinien og slationerne. dels 
for at Ht opklaret , hvad der var 
grunden til disse evindelige alhry 
dclscr på I in i en. 

Den 7. januar 1921 rejste jeg 
Ira Peking til K:ilgan , en tur på 
godt 7 timer 111ed toget "Ex pres
sen" over det beromte Nankou 
Pas, hvor man på passets hojestc 
punkt passerer igennem Den Store 
Kinesiske Mur. Jernbanen forer en 
igennem bern111tc historiske egne 
og interessante bjerglandskaber. 
Jeg var i selskab med en ameri
kansk ingeniør. 

ReLl: ReLlaktionen har tillaLlt sig at 
springe over rejsen gennem Kina, for 
Lli Llct er oplevelserne i Mongoliet , vi 
1rnskcr, at læseren skal have Llcl i. I 
Kalgan hlev Alhertsen nmLltagct al 
folk fra AnLlersen , Meycr & Co, hvis 
n1anager var SiiLlerhom. 

En af de første efterretninger, 
jeg fik i Kalgan var, at de milit<cr 
automobiler, som det i Peking var 
blevet mig fortalt stod parat til at 
føre mig fra Kalgan til Urga, slet 
ikke eksisterede. Dette uheld var 
jeg heldigvis halvt om halvt forbe
redt på . Allerede inden jeg forlod 
Peking, havde jeg reserveret de 
nødvendige pladser i nogle auto-
111obiler, som Andersen , Meyer & 
Co netop havde parate til at afgå 
til Urga . 

Selskabet bestod foruden mig 
selv af: lir. 0. A . !lansen (Ander
sen, Meyer & Co' s U rga mana
ger)" Major S. T. Doekray (re
præsentant for Marconi . lian skul 
le op for at se at få den store nye 
trådløse station i Urga sat igang). 
lir. A. S. Gold (repræsentant for 
cl stort a111crikansk pelsvare fir 
ma) . 3 russiske chauffnrcr, 2 kine
siske "hoy 'er" og et par kinesere , 
so111 skulle op til henholdsvis An -
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dcrsen, Meyer & Co og den lråd
lose slalion i Urga . Vi kørle i 5 
automobiler (en 6-cylinders 
Chandler, 10 4-cylindcrs Dodge og 
lo 4-cylindcrs Ford) . Vi havde un
dervejs megel vrøvl med automo
bilerne, hvilke! kunne have værel 
undgåedc, om vi kun havde kørt i 
en slags vogne . 

Inden de emlcl ige arrangemen
ter kom i orden, og hele vort sel 
skab var samle! og paral lil al af
gå, var vi nåel til den I 0. januar. 
I Kalgan var det ..;- I 0°C. Førsl 
na:sle dag ved solopgang kunne vi 
med flagene smeldende lys1ig1 i 
vinden (i overensslemmelse med 
militærets instruktioner) svinge ud 
af Kalgans porte og sætte kursen 
mod Urga . 

RcJ: Om morgenen havJc Je rejsenJc 
store prohlcmer meJ hilcrnc, som ikke 
ville starte i kulJcn ( + 24°C . Om nat
ten nåcJc lcmpcraluren helt ncJ på 
..;- 30 °C). Bilerne stoJ jo i Jel fri, og 
olie frns til is . Del var umulig! al 
Jrcje svinghjulene på starterne så me
get som en lomme for olien var 111cl 
vcJ al ha:IJc masser af kongenJe vanJ 
på eller vcJ al tænde hål under maski
nerne og fylJe kulcrcn mcd spilkogrn
dc vanJ, som måne tappes ud med del 
samme - iskold!. Del kunne lage cl 
par timer inJen alle hilcr havJc moto
ren gåcnJe . 

Vi fulgte telegrallinien og ofte 
slynger vejen sig ud og ind mel 
lem pa.:lcne. Jeg har nok set lelc
grallinicr andre slcdcr i vcrtlcn , 
men aldrig nogen, der har gjorl cl 
sådanl imllryk på mig, som denne 
uendelige række af pæle strækkcn
tlc sig så langt bort. som del over
hovedet er muligt for et menneske 
oje at sc. Som oftcsl er linien lige 
som en snor mil efter mil, kun her 
og der med mange mi les mel lem
rum slår den cl lille slag ud lil en 
af siderne for al komme uden om 
cl lovligt stenet eller sumpet tcr
ra.:n eller for at finde en passende 
overgang over en flod . 

rn 
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Det er et lille mesterværk, den 
linie. Den er et af de mest kendte 
og vigtigste landemærker i Mon
goliet. Mange er de mennesker, 
som jeg har hørt velsigne den 
mand, som byggede den . Den har 
frels! mange menneskeliv, hvad 
enlen det nu har værel ved at vise 
vej for den vej farende el ler ved al 
yde brændsel til bålene i de kolde 
vinternælter, når gødningen, som 
er mongolernes enes le brændsel, 
nægtede al fænge . 

Selv har jeg et par gange været 
med til at miste v~jen under en all 
for ivrig jagl efler anliloper, og 
havde det ikke været for telegrafli
nien, som var det eneste vi havde 
al relte os efter, var det såmænd 
ikke sikkert, at vi nogen sinde var 
nåel frem lit Urga . For selv den 
bedste chauffør kan have vanske
ligheder ved at linde sporel igen i 
Mongol iets ødemarker, når han 
Jorst en gang har tabt det. 

RcJ : Mens Alhertsen lilosoll:rcr ovi:r 
tckgralliniers inJllydcbc på livets 
gang, lader vi dm lille llok hilcr korc 
cl par dage frem 1il :JJJc. 

Klokken var henmod 20, da vi nå
ede Udde telegralslation, hvor vi 
havde menl at ville overnalte, en 
mening vi dog meget hurtigt for
andrede, da vi fik at vide, al alt 
var oplagel af en storre afdeling 
kinesiske soldalcr, som ydermere 
visle sig meget t]cndtliglsindede 
overfor os . Så efter hen mod en li 
mes ophold korte vi videre ud i 
naltcn . 

El par mil uden for Udde svin
gede vi bon fra vejen og ind over 
slclten og ved at styre efter stjer
nerne forle vor leder (en af de rus
siske chauffører) os i lobel af en 
times tid lit en mongolerlejr, som 
A. M. & Co . altid holder i disse 
egne med en ladning benzin og 
olie til deres vogne . 

Her fik vi en jurt (ger) stillcl 
til rådighed , og snart brasede en 
pandefuld lækre antilope-boller 
over bålet midt i rummet. Disse 
anlilope-bøffer, skyllet ned med et 
par store kopper te lavet af sne 
skrabe! op utlenfor jurlcn og s111el -
1e1 i en stor fcdlet gryde over bå
lel, udgjorde et af de bedste målti 
der, jeg længe havde smagt. 

Så snart det var sat til livs . 
fald! vi i søvn, som vi sad fuldt 
påklædle, det vil sige, de af os, 
der ikke havde vagl ; for vel viden 
de, at det ville være så at sige u
muligt den næsle morgen at skalle 
tilstrækkeligt varmt vand til at 
slarte alle maskinerne med, var 
det blevel beslultel, at maskinerne 
skulle holdes varme hele na1ten 
igennem . Derfor målte en al os 
holde vagt hele nalten og så snart 
en af maskinerne begyndle al blive 
kold, blev den starte! og fik lov til 
at løbe til den igen var varm. 

Takket være denne forholdsre 
gel var vi i stand til at starte me
gel lidligl den næste morgen, eller 
al vi havde fåel 1ils1rækkelig1 ben 
zin og olie fra lageret i lej n:n. til 
al se os lit Urga og tilbage igen. 

Ved at styre efter telegraflini 
en, som vi lige netop kunne skim
le ude i horisonlen, nåede vi i lø 
bet af en times lid ud på vejen og 
kunne rulle videre mod vort næste 
mål , automobilstalioncn Sairussu. 
en enlig mudderhylle ved en hnmd 
som Dabasunor, Udde og flere an 
dre stalioner. 

Et par store nye automobiler 
havde her runde{ deres sidste hvi 
lested, som så mange andre , vi 
fandt langs vejen, med en lille ma
skinskade , der meget let kunne ud 
bedres, men i sledet for at sorgc 
for at få disse vogne slæbl ind til 
en eller anden station og reparere!. 
lader de kinesiske chaulforer gan
ske roligt stå, og cf1erhåndcn 
somandre vogne kommer forbi, 
forvandles invaliderne til skelciter , 
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ved al hver chauffør lager, hvad 
han mener , han har brug for af de 
forskellige vogne . 

Vi nåede ind til Sairussu ved 
firetiden om eftermiddagen, og ef
ter nogle limers søvn, tog vi af 
sted allerede igen ved tretiden om 
nallen og kørte hele nallen. 

Meningen med denne manøvre 
var, at vi ville forsøge at undgå at 
komme til at overnaue på Tuerin 
telegrafslat ion, da vi, allerede in
den vi forlod Kina, havde fået al 
vide, at der fandtes en kinesisk 
garnison på nogle tusinde mand i 
Tuerin, som ikke havde fået løn
ning i mange måneder. Som følge 
deraf ikke dog det så nøje med 
næstens gods, og al vi derfor ville 
være all andel end sikre, om vi 
overnallede der. 

Resullalel blev da også, at vi 
nåede Tuerin, en station som 
Pangkiang , del vil sige et par huse 
omkring en brønd, hen imod mid 
dag, eller rellere jeg nåede Tuerin, 
for da de andre intet havde at gøre 
på stationen, kørt e jeg alene 
derind , mens de andre kørte i en 
stor bue uden om. 

Tilstandene i Tuerin og den 
daværende lejr var over al beskri 
velse frygtelige . Fødevarer var der 
næsten ingen af, vandet var råd
den!, og dodsfald på grund af syg
dom , sult og kulde hmte til dagens 
orden hlandl soldaterne. 

Efter at jeg havde allagt de 
nødvendige hesog på stationen og 
hos kommandanten , korte vi v idc
rc, og en halv times tid senere 
overhalede vi de andre vogne cl 
godl stykke forb i Tucrin. hvor vi 
lob ind i cl uh yggcl igt koldt sne
landskab, hvor der på de bedste 
steder var mindst en fod sne på 
jorden og på de væ rste steder så 
dyh sne, at rnd ikke Chandlercn 
med sine mange hestckr<dler sv;c
rc hjul kunne ploje si g igennem . 
så skovlene måtte i gang . 

Gang på gang målte jeg, som 
den eneste hvide passager i den le
dende vogn, ud og grave vej gen
nem sneen i løbet af de næste da
ge . Det var et dejligt varmt stykke 
arbejde, men egentlig morsomt var 
del ikke, klædt sorr. jeg var i pelse 
og store svære stc. vler at skulle 
vade omkring i Iler·:.: fod sne. 

Denne dag blev vor værste på 
hele turen. Hen på eftermiddagen 
begyndte maskinerne at slå klud
der. En af Ford'erne nægtede til 
sidst helt at fungere på grund af 
mangel på vand i køleren. Alle 
vor forsøg på at få smeltet sne til 
at supplere forsyningen glippede, 
så til sidst måtte vi besinde os til 
al lage invaliden på slæb . 

Akkumulatorerl'e frøs til i alle 
vognene undtagen Chandlcr'en, så 
de havde hverken ;ys eller kræft 
til selvstarteren (sofll desværre den 
dag mere nodvendig end nogensin 
de før) og et par hagfjcdre sprang 
i lobel af dagen og skaffede os en 
uendelig masse bovl. 

Sneen blev dybere og dybere 
jo I ængerc vi kom frem og tempe
raturen faldt ganske utro I igl dybt 
efterhånden som dagen skred 
frem . 

Det var ikke hare fromme ord , 
der blev hrugt den dag om de for 
skellige vogne , sneen og alt muligt 
andet , hvad der nu kunne falde 
for . 

Jeg skal aldrig glemme de sid
ste timer af den dag . Vi i Chand
ler 'en havde den syge Ford på 
si æh , men da vi allerede havde 
vanskelighed nok med al presse i
gennem sneen alene, blev rcsulla 
lel. al vi kun ved at holde mask i
nen på allerlaveste gear og gående 
på "fuld". kunne slæbe os igennem 
med invaliden , men da maskinen 
måtte arbejde så forfærdelig hårdt 
blev enden, at vorl kolevand be
gyndte at koge , så vi måtte stoppe 
og fylde sne på og så vente en 
halv snes minutter til vandet var 

blevet tilstrækkeligt afkølet. Når vi 
så skulle i gang igen, var hjulene 
tilsneede og frosne fast så at vi 
kun med største vanskelighed kun
ne få vognene startede, og så at si 
ge hver gang vi satte i gang - hvil 
ket skete hver halve time - sprang 
slæbelrossen inden vi var kommet 
ret mange fod frem . Så måtte der 
bakkes op, slås knuder på trossen 
(en meget morsom bestilling i 30° 
kulde og med en stivfrossen 2-
tommes trosse at arbejde med) . 

Hvordan de andre vogne kom 
igennem er mig endnu den dag i 
dag en gåde, uden lys som de var. 
Vi havde såmænd vanskt:lighcder 
nok med at finde frem med vore 3 
stærke på Chandlcr'en . 

Klokken blev 2 om natten in
den vi nåede vort mål for dagen , 
automobilstationen Gurhatulugoi . 
og så trætte og g~nnemfrosnc var 
vi, at vi ikke en gang kunne spise, 
men faldt i søvn så snart vi kom 
ind i den varme jurt . Nåh, men vi 
havde jo også været på færde i ik 
ke mindre end 23 limer. Det under 
de allervanskeligste omstændighe
der som tænkes kan selv i Mongo
liets ødemarker. 

Det blev ret langt op på for 
middagen , inden vi kom af sted 
den næste dag . Skaden fra den fo
regående dag måtte udbedres. Der
til kom, at vi havde store vanske
ligheder med at skaffe vand nok til 
at sætte maskinerne i gang med. 

Vi havde håbet på at n:"t lJrga 
den dag , men vort håb blev hojli 
gcn skuffet. Sneen var os for 
stærk, og desuden rejste der si g op 
på dagen en hæftig nord vest -vind , 
som tik sneen til at fyge , så at den 
ene vogns spor var tilføget inden 
den næste nåede frem , sel v om vi 
kørte aldrig så tæt sammen . 

fortsættes i meste Ger 
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Hjælpen når fren1 til rensdyrnon1aclerne i Hovsgol 
Ll] -

Tsaatan-fulket modtager nye rener fra den tuvinske republik 

hir nyli g har Dukha-folket (også 
kendt som Tsaatan- eller rensdyr
folket) taget skr idt til at sikre både 
deres reners overlevel se og deres 
q:en . traditionelle livsform . 

I >en mongolske Rensdyrfond 
(MRF). en NGO i Mongoliet, har 
s I [1et sig sammen med det ameri 
Ltns ke Tote111 Peop/e 's Reindeer 
l'rojcrt og eksperter i U laanbaatar 
for at stolte etableringen ar en ny 
erhvervss truktur på kooperativ ba
sis for Dukha-rensdyrnomaderne . 
Ft af kooperativets fnrste mål er at 
1';"1 nye rener ind for at styrke be
standen. Til stolte for dette initia
tiv har MRF fået 17.150.000 Tug
rig (ca. $16.700) i gave fra den 
canadiske regering gennem den ca
nadiske fond til igangsætning af 
f)ukha People 's Reindeer Project. 
Sheila Finestone fra Canada's par
lament var på bq;og og præsente
rede fonden for formanden for 
MRF , 0 . Sukbbaatar 27 juli 1999. 

Dukha-folkets rensdyrprojekt 
forsuger at skaffe I 00 rener fra Si
birien for at forbedre bestandens 
arveegenskaber det kommende år . 
Såvel internationale som mongol 
ske og russiske dyrlæger og tekni 
kere vil yde deres bidrag til udvik 
lingen af et særligt forædlingspro -
gram og hjælpe til med at oplære 
Dukha-hyrderne i nye , kulturelt 
tilpassede avlsmetoder. Et ukendt 
antal dyr i den nuværende bestand 
er smittet med brucellose, hvortil 
der kra~v es vaccine for dels at be
handle de ek sisterende, smittede 
dyr, dels at undgå at sygdommen 
spredes ti I resten af Dukhaernes 
rensdyrllokke. 

Introduktionen af de nye rener 
har ikke til formål at løse proble
met med det stadigt faldende antal 
hyrder ved blot at give dem llere 
dyr. Bag projektet ligger dog en 

Jill 
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intention om, at man ved at for
bedre arvemassen og den almene 
sundhedstilstand hos den nuværen
de bestand af rener, vil se, at der 
ad naturlig vej sker en forøgelse af 
hyrdernes antal i det lange løb 
gennem en nedsat dødelighed og 
en større fødsclsrate . For at drage 
fuld nytte af de nye dyrs arvemas
se under brunsttiden i oktober skal 
overførslen af rensdyr være afslut 
tet i september. 

Hvis du er interesseret i pro
jektet eller i at hjiclpe Dukha-fol 
ket , kan du henvende dig til MRr: 
på tele Ion 00 976 458525, fax ()() 
976 328104 eller ernail : 

mongol _reindeer@hotmail .com • 

Kilde : The M1111go l Mcs ~rngcr, 31 
f 421 ) :8. 4 . augu~l 1999 <l llaa11haa1ar J 

Ov cr ~a l af Jan K11cll . 
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Mongolicts statsminister Gcmlcn, 
som var landets leder i 1930'ernc, 
var måske den modigste af alle de 
mongolske ledere. Del:cmhcr 1935 
rejste Gem.len med en officiel dele
gation til Moskva for at bede Sta
lin om hja:lp mod de fremstormen
de japanere, som samlede soldater 
til angreb langs Mongolicts østlige 
grænse . Stalin holdt på, at Sojvet
unioncn kun ville hjælpe, hvis 
Genden slagtede Mongoliets budd
histiske lamaer og ødelagde deres 
klostre . Gcnden nægtede vredt at 
gøre det og anklagede Stalin for 
være en "rød imperialist". 

Stalin blev rasende og tilbage
holdt Genden i Moskva. I ljemme 
i Ulaanhaatar blev Gendcns navn 
svinet til på Komintern's in
struktion. Genden blev senere 
sendt i eksil i et år ved Det Sorte 
Hav, hvorefter han blev bragt til
bage til Moskva og skudt. 

Gendcns datler, G. Tscrendu
lam (barnet på billede), overlevede 
sin far. !lun er nu direktør for 
"Museet for Ofre for Politisk For
fulgclse". I-lun fortæller om sin far 
og hans arbejde: 

Min far blev 1895 født ind i en 
nomadefamilie i det l:entrale khal 
kha-område (i dag Ovorkhanhai 
Aimag). Som ung oplevede han 
selv at va:re undertrykt af de feu 
dale fyrster samt armod og ulyk
ke, som fattigfolk lider under. 
Som vidne til disse problemer ud 
vikledes der revolutionære ideer 
hos ham . Han onskede at frigure 
folket fra livegenskab . 

Begejstret overtog han ideer 
0111 frihed fra de 1921 -rcvolutio
nære. Derefter arbejdede han i 12 
år for regeringen . llan hlcv den 
nye generations statsmand . llan 
ofrede sig med al si n viden. sit 
hjerte og sin sja:I for sit hjeml and 
og sit folk . Men hans magt og po-

GER Nr. 31 - NOVEMBER 1999 

En mongolsk helt 

, I 

. ' 

i 

i 
J 

sit ion blev truet af bolshcvikkerne, 
som begyndte at stramme deres 
jerngreb om landet. 

Min far forudså konsekvenser
ne af bolshevikkernes handlinger 
og modsatte sig dem. Han nægtede 
at deltage i Stalins blodige udrens
ninger og terror. 

Hans politik mod Komintcrn 
var meget sund og klog. Den red 
dede Mongoliet fra selvødelæggel 
se og borgerkrig . 

Han provede at ændre kollekti 
vise ringen af hyrdernes dyretlokke 
og gjorde hvad han kunne for at 
afskaffe diskriminationen mod la
maerne. Befolkningen var glade 
for hans okonomiske strategi, som 
gjorde dem rige . 

--·1uo 
UllC 
[lf-

Mens min far var leder af re
geringen kom økonomien igen på 
fode efter de forste år med sult 
under kommunismen . Antallet af 
husdyr steg og privat handel og 
produktion genopstod . Kultur , ud 
dannelse og socialt liv blev forbed 
ret. Det var på den tid den bcrnm
tc sang "Rige Mongoliet" blev di g
tet af Baatar Van Navaan Unden 
og Dugarjav . 

Men min fars planer for hvor
dan el rigt og selvstændigt land 
skulle være lignede ikke de tankt:r 
bolshevikkcrne og Stalin havde i 
Sovjetunionen . Så folk med magt 
og under vejledning af russiske a
genter fik min far fjernet fra hans 
stilling og sendt ham i eksil i Rus-
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land . lian blev arresteret af KGB 
under p;"1skud af at "fremme anti
Sovjet propaganda " og hlev kaldt 
''t.:n ljcnde af Mongoliet". lian 
blev dra:ht ved skydning den 26 . 
1u1 vember 1937 i Moskva . 

Datol'n for hans henrettelse var 
ikke til f;l'ldigt valgt. Erhver ken 
dn bet ydningen af den 26. novem
hn . P;"1 denne dag i 1924 blev Den 
r-.tongol ske 1-olkt:repuhlik skabt og 
r-. t 11ngol ict hlev det andet kommu 
ni st iskc land i ven.kn . Det var 1.kn 
lorslc dag drn mongolske kongres 
holdt llHHle . Det var på den dato 
min far blev valgt til formand for 
Stats Baga llural. 

Efter 1937, da Choihalsan 
overtog magten~ landet, blev min 
fars store resultater slellel, og lan 
det sank ned i glemst:I . I mere end 
50 {ir har del kommunistiske parti 
og rl'gcringl'n lorsogt al indprenll' 
i befolkningens hjerner, al min far 
\'ar lamlet s fjl'ndl' . kg er 1aknem-
111L·lig fm I lJlJO -rl'volutionl'n, som 
har \ '< l' JTI ml'd I i I al genoprette 
min far s navn og hans historie . 
tvtongolicls nu va;rcndc overgangs 
lasl' I i I markeds11konrn11i er netop 
hvad 111in far arbejdede for, for 
hans li v hlev alkortel. 

Siden 1990 har historikerne 
fortalt sandheden om Genden. 
I Ians navn er gjort udødelig! ved, 
at en skole og en gade er opkaldt 
dier ham . Huset , hvor han boede, 
er blevet til "Gendens I-lus, Muse
et for Ofre for Politisk Forfølgel-
se" 

kg husker min far som en me
get rolig og ven I ig mand . llan var 
beundringsva:n.lig, optimistisk, liv 
I ig , a:delmodig og rundhåndet. 
I lan var glad for al ride på heste, 
han kunne I ide mongolsk langsang, 
han var god til at spille skak, og 
han elskede horn. • 

Oversat fra The Mongol Messen
ger , 20 . oktober 1999, 42(432):8 
( U laanhaatar) . 

Boganmeldelse 

Uradyn E. Bulag 119981 : Nationa
lism and llyhridity in l\longolia. 
302 p. (forord ved Carolyn llum
phreypp :v-vii i: acknowledgements 
pp:ix -x: rnnlenl pp :xi-xv; tekst 
pp : 1-273; bibliography pp :274 -
296 : index : 297 -302) , Oxford Stu 
dies in Socioal and Cultural An
thropology (Oxford : Clarendon 
Press) . 

13ulag blev fodt i en almindelig 
mongolsk familie i Ordos området 
i Indre Mongoli . Ordos er et nr
krnagtigt omrf1de mellem Den Gu 
le Flods si yngning mod nord . 
!Ians far er en traditionel mon
golsk plantemediciner og hans mor 
laver toj . llan voksede op med 
mongolsk som modersmål i en m 
kenoase og fik sin skolegang på 
kinesi sk. llan herte senere sig selv 
engelsk . Det le bragte ham i kon
takt med mongolister som Carol yn 
I lu111phrey ved "The Mongolia aml 
lnner Asia Studies Unit " i Cam
bridge. hvor han i 1992 fik sin 
ph .d . 

Bulag har skrevet en meget 
spa:ndende bog om hvem der er de 
rigtige mongoler og om nationalis
me blandt . mongoler i Mongoliet, 
i Kina og I Rusland . I Mongoliet 
er en mongolsk nationalisme vok 
set frem på ruinerne af en sovjet
socialistisk domineret fortid og en 
mulig trussel for en kinesisk domi 
neret fremtid . Denne nationalisme 
har fået mongoler til at påpege 
renhed i et forsøg på al forhindre 
fremmedes indflydelse på mon
golsk kultur og identitet. 

Det har fået khalkha-mongoler
ne i staten Mongoliet til at opfatte 
sig selv som de egentlige etniske 
mongoler og andre mongolstam
mer som ikke va:rende rigtige 
mongoler d ler hel rag le dem som 
urene . Khal kha-lllongolerne (I I alh 
mongoler) udgor omkring 75 % af 
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befolkningen i Mongoliet. som har 
en befolkning på ca. 2 1/z millioner 
mennesker . Sammenlagt er der til 
syneladende flere mongoler i Ki 
na . Dog er tallet for mongoler i 
Kina alha:ngig af fordele og ulem
per ved at lade sig registre som 
horende til et nationalt mindretal. 
Denne khalkha-central isme hygger 
på frygten for al blive slugt af Ki 
na . I modsa:tning til det er en pan
mongolisme, hvis holdning er at 
båndene mellem alle mongolgrup
per skal styrkes . 

I forordet beklager Carolyn 
I Iumphrey de meget begr<cnsede 
muligheder mongolister tidligere 
havde for at foretage forskning un 
der kommunistisk styre i Mongoli 
et , Rusland og Kina. Det er forst 
efter 1990 at vilkårene har a:ndret 
sig. Det er især den periode Bulag 
heska.: ftiger sig med. Han kaster 
nyt I ys på mongolernes historie og 
hvordan den har indflydelse p{1 nu 
l i den. Bogen er pakket med detal 
jer om lllongolernes kultur og hi 
storie. Bogens hovedide er, al 
lllongolerne i dag står foran valget 
mellem en lukket snæver nationa
lisme, som bygger på ra<.:istisk 
renhed, eller en mere åhen tilpas
set nat ion al isme, som medregner 
blandinger, mangfoldighed og 
multi -kulturelle folk. 

Humphrey skriver , Bulag har 
taget et væsentligt spørgsmål op 
om hvem er mongoler set på bag
grund af hvad der er foregået i 
Kina og Rusland. Bogen angriber 
emnet ud fra en antropologisk 
synsvinkel og Bulag fortielier ek 
sempler fra sit feltarbejde . lian 
har i fri sk erindring den pågående 
debat om ny politisk skriverier. 
Han la:gger ikke skjul på sit eget 
ståsted i denne dehal. 

13ulag oplever på egen krop at 
komme som mongol til Mongoliet 
og ikke hlive anerkend! som mon 
gol, fordi han ikke er khalkha . Det 
har va:ret med til at få ham til at 
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stikke hovedet i hvepsereden og 
s1mrge: li ve111 er mongol? li vem 
er vi som folk'I Hvad er det for 
egenskaber ug kvaliteter , der be
stemmer hvem der er mongol? 

Bulag lægger ud med begrebet 
"erliiz", som betyder halvblods el
ler "hybrid". Et begreb som Bul ag 
tillægger stor vigtighed. Bulag 
fandt også, at han ikke havde den 
fremmede antropologs interesse 
hos de indfødte, som gennem så
dan en gerne vil fortælle om deres 
kultur og historie . 

Bulag blev dog heller ikke be
tragtet som en indfødt antropolog. 
Mange havde svært ved at placere 
ham som mongol fra Kina, stude
rende i vesten og på feltarbejde i 
Mongoliet. lian blev opfattet som 
en "crliiz", hvilket både gav ulem
per og fordele. Bulag diskuterer 
meget frem og tilbage om proble
met med at være en "indfødt" felt 
arbejder. 

For at få den rigtige baggrund 
for sin videre diskussion bringer 
Bulag en glimrende oversigt over 
Mongolicts nyere historie inden 
for de sidste 50 år. 

Bogens hovedkapitler handler 
om (I) skabelsen af etnicitet og 
nat ionalismc i 1900-tallets Mongo
l i; (2) Eino-politik i Mongoliet ; (3) 
Problemer med biologisk repro
duktion og den mongolske tillids 
krise; (4) Diskussion af race i 
Mongoliet; (5) Mongoler fra Indre 
Monguli opfattes som "andre" af 
mongolerne i Ydre Mongoli; (6) 
Valget af et nationalt symbol: 
Genindvic en national stal. Bulag 
slutter med at sammenholde natio
nalisme og hyhriditel. 

I cl land , Mongoliet, der er 37 
gange storre end Danmark hor der 
kun halvt så mange som i Dan
mark. I den kommunisti ske tid var 
man også bekymret for hefolk
ningsstorrclsen . De mlldre der tik 
mange horn, blev hædret af sam
lundet. Kun efter 1990 holdt de 

I I 
I 

Soyombn , nederJt den ko11111111nistiske 
udgave med den 5-tnkkede Jtjeme 
lll 'l'rJ/ . 
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unge mongoler op med at få hllrn, 
fordi levevilkårene var dårli ge. 
Det har dog ændret sig . Bulag vi
se r, at der synes at væ re en 111il 
sigtct indgiftethed af nyere dato , 
fordi en mindre gruppe al ma.: nd 
på bestemte årstider i visse rnm{1-

der rejser rundt og gor enlige 
mødre gravide. Senere gifter de 
uvidende børn sig. 

Bogen er gennemsyret med hi 
storiske fakta af gammel og nyere 
dato. Man får et vældigt detaljeret 
indtryk af det politiske liv blandt 
mongoler i den ~sidste halvdel af 
1900-tallet. Selv er Bulag meget 
optaget af hvem der er mongoler , 
hvem der er de rigtige mongoler . 
I lan kredser hele tiden om khal 
kha-mongolernes monopol på al 
påberåbe sig at være de a:gte ind 
f1Jdtc , de rene etniske mongoler , 
mens de ser ned på andre mongo
ler som urene, især de mongol 
grupper som hor i Kina eller i 
Rusland . 

En troværdi ghedskri se , sigcr 
Bul ag, trucr Mongolicts overlevcl 
sc , fordi der er opstået cl offentli g 
hysteri over slægtskab, her !<enkes 
på biologisk reproduktion i bred 
forstand . Regeringen forsogcr på 
den ene side at genindforc det æld
gamle exngami klansys tem og på 
den anden forsoger den at skabe 
en endogamisk ren national itel. 

Den nye understrcgning af 
"blod" cl ler "gener" falder sa m
men med cn voksende gruppe al 
erlii z, "hal vblods", en hetegnclsc 
som mongolerne givcr til både dyr 
og mennesker. Begrebet er ikke 
kun biolog isk, men også kulturdt . 
Tidligere så man positivt på crlii z. 
som styrkelse af helbred og kraft . 
men nu er de foragtet. Det tidligc
re kommuniststyre talte varmt for 
internatioliscring og integ ration, 
og skabte mange erliiz ved at man 
ge mongoler fik uddannelse i ud 
landet, ofte Moskva, hvorfra de 
kom hjem med en ikke-mongolsk 

-===-~============,===========~~6 
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;l'glefa:lk. og dermed fik en kultu
rel blanding . 

Bulag påstår i s in bog, at mon
golerne står ansigt til ansigt med 
et prohlelll , hvor de må vælge 
mellclll (I) en ren, racistisk natio
nalisllle , arvet fra sovjet (her tæn
ker han på khalkha-centralismen) 
eller (2) en mere åben tilpasset na
l ional isme, som godtager en større 

spredning og medregner blandin
gerne og som er multi -kulturel. 

Denne konllikt kommer frem i 
diskussioner om nationens !lag og 
rigsvåben og andre symboler for 
Mongoliet. Naturligvis mener Bu
lag, som kommer fra lndn: Mon

goli, at mongoler andre steder end 
Ydre Mongol i også har bidraget til 
skabelsen af mongolernes historie 
og deres kultur, som de kendes i 
dag . 

Tidligere følte mongoler i både 
Indre og Ydre Mongol i, at de hav

de en fa: Iles fortid, en fælles histo
rie . Der har alt id været sproglige 
forskelligheder, så man har vidst, 
at der var tale om forskellige mon
golgrupper. Alt dette blev holdt 
samlllen af en stærk leder som 
Chinggis Khan eller Kublai Khan , 

senere af en stærk besæuendc 
magt som manehuerne . Men i dag 
er det ydre pres lettet, og man må 
selv lage stilling til sig selv i en 
kaol isk lid, hvor markedsøkonomi 

og demokrati er kodeordene, men 
som mange ikke kender den dy
bere mening af. 

Bulag bruger plads på en inte
ressant gennemgang af Mongoliets 
nat ionalc symbol. For det er 
blandt andet her man sender signa
ler om , hvem man er. Da Den 
Mongolske folkerepublik blev 

danrn:t i 1924 valgte man et gam
melt buddhistisk symbol, soyom
ho , til mærke for landet. Landets 
politiske og ideologiske ideer blev 
lagt ind i symbolet. 

Soyombo er et vigtigt symbol 
for mongolerne selv i den kommu -

_ :\ di " ll'Jllli111cd hnd.\11L111 1.1lk \ 111 h l\ h1 11·,c : 'So .dl 11 c' ll. ,:or lor 
t il l l'. tr ' I ' 1h .1 1 1hn '·" h11r 'n , J11111ld hc 11 .111\p1111nl 111 1111..-11 ·, .111d ' "11"11' l. " r\ 

f! " horn c hcl orc rr \ 11 111 I.lit·' llr.111111 ~ 111 S T , 11 f! ll1.11.ir .111tl .-'\ (J 11 r/ 1111 rr , 1 ·,:. 
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11is1iskc periode . Del er cl æld
gammelt symbol på mongolernes 
frihed og ualhængighed . Øvcrsl er 
en flamme, som er symbol for fa
mi I i ens opblomsl ring, fornycl se, 
viglighed og konlinuitcl. Flam
mens 3 ildrungcr symbolisere fol
kets held og lykke i fortiden, i nu
lidcn og i fremliden. Under llam
mcn er der en sol og en halvmåne, 
begge 1radi1ioncllc symboler på 
mongolernes oprindelse. 

Kombinationen af flamme, sol 
og måne udtrykker cl ønske: Må 
mongolerne leve og have heldet 
med sig . Trekanten i toppen og i 
bunden af soyombo bc1rag1cs som 
!egn på folkcls vilje 1il al forsvare 
deres frihed og !andels ualhængig
hed . De vandrellc firkanlcr er 
symbol på ærlighed, rclfærdighed 
og ædelhed . De er øverst og ne
derst, hvor de symboliserer ærlig 
og uselvisk tjeneste for hjemlan
de!. 

I midlen sidder yang og yin, 
som her er 2 fisk . Fisken i mon
golsk folklore er cl dyr som aldrig 
lukker sine ujne, det vil sige den 
forbliver årvågen og vagtsom. De 
2 fisk symboliserer folkcls enhed : 
kvinder og mænd . Den sammen
lagre hclydning er: Må hele folkcl 
blive forene!, klog! og årvågen!. 

De 2 lodrcllc firkanter i sider
ne tilkendegiver forsvarsmure og 
er en grafisk fremstilling af cl 
gammelt mongolsk ordsprog : 2 
venner er stærkere end mure af 
sten . I soyombo hclydcr firkanlcr
nc : Må hele folkel blive forene! i 
venskab , for så vil del blive slær
kere end mure af sien omkring en 
borg . 

I 1940 blev rigsvåbnel ri!, 
hvori en ryllcr er i fuld galop, og 
der er hilledcr af de 4 amlre dyr 
(får, ged, ko, kamel) . Den mon
golske præside111 Choihalsang hav 
de visl sil udkasl fors! i 19--10 lil 
S1alin under et besog i Moskva. 
Stalin havde sagt at man skulle 

ljcrne alt kom og nnjes med dyre
ne, for nomader var de jo. 

I 1945 tog man lotussædet bort 
og salte den kommunisriskc 5-rak
kcdc sljemc oven over det hele . 

I 1961 fik Mongoliel cl nyl 
llag med 3 lige slorc lodrc11c fel
ter : rød - blå - rød . I det røde felt 
nærmest stangen er anbragt den 
kommunistiske udgave af soyom
bo. I de scnesle år 1ales der i sjov 
om, at soyombo burde have været 
i det mid1crstc blå kir, som bc
tragres som symbol på Mongoliet , 
klemt inde mellem de 2 rndc fel
ter, Rusland og Kina . 

I 1961 blev rigsvåhnel forenk 
let, de 4 dyr forsvand! , kun ryllc 
rcn til hest blev . Desuden hlcv so
yomho lagt ind i den 5-lakkcde 
kommunistiske stjerne. 1962 blev 
Mongoliet medlem af de Forenede 
Nationer, og andre lande begyndte 
al anerkende landet . 

Eflcr 1990 er der mange i 
stalsapparatcl, som ønsker, at I an
dels slorc ændring fra en kommu
nistisk sovje1lyds1at til en sel vs1æn
dig demokralisk stal, også afspej 
les i rigsvåhencl. I 1992 valglc 
man så cl nyt rigsv :·1hen med en 
ryllcrløs stiliscrcl hest, som nær
mes! flyver over del buddhistiske 
hjul. Græslande! og solopgangen 
er forsvundet. Både rigsvåbnet, 
soyombo og flag mislede den 5-
takkcdc stjerne, som bel rag tes som 
et tegn på kommunismen . 

Bulag giver selvfølgelig mange 
llcrc delaljcr i denne inlcrcssanlc 
diskussion om hvordan et land, cl 
styre, underbygger sin magt ved 
de symboler, lander omgi ver sig 
med . Bulag skriver i el lctla.:scligt 
og I igcfrcm sprog , som er nemt al 
forstå . Han pakker sine teorier 
med masser data. Del er en god 
og læseværdig bog om emnet : 
llvcm er mongol. • 

Tsaran Geril 
Læs også : "Fril11.:J ssymhole1 Soyom

ho", (IER(2) :9 - l 1. 
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MONGOLIAN NOMADIC 
SOCIETY 
A Reconstruction of the 'Medieval' 
History of Mongolia 
l3at-Ochir Bold 

This study adopts a fre sh approach 
to thc study of Mongolian hi story. 
criticizing the applicati on of thc 
Marxist concept of feudalis111 10 
nornadic culture . Jnstcad, thc au -
1hor trcats the hi story of Mongolia 
in terms of thc slructural and de
vclopmcntal particularitics of no-
111adic socicty. To this end, thc 
economic conditions and cvery
day life of mobile livcstock keep
ing, tribal and politico-adrninstrative 
organi sation and thc social strata 
of nomadic society in thc pcriod 
of the 13th to 19th ccnt uric s arc 
c111pirically describcd . In addition, 
thc esscncc and function of the 
system and the particular evolu 
tion of traditional Mongol i anno 
madic society an: theoreti cally 
analy sed. The exlernal factors 
whi c h disrupted 1hi s sys tem , 
namely the Manc hurian conqucst 
and nuddhi sm, arc al so discusscJ 
Fumlamcntal to the author's argu
ment is the faet that devcloprncnt of 
nomadic societics in Central Asia 
cannol and should nul be cvalu
ated in acco rdancc with European 
11or111s. 
NIAS Monographs, 83 
NIAS-Curzon, Nov 1999, 224 pp. 
Hbk • 0-7007 -1158-9 • 1:35 

As readers ol ·Mongolian Nomadic Sociely' 
will discover, Bat -Ochir Bold is a talenled 
Illustrator. 
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Mongoler fra land til by 
Flydende grænser mellem nomadeliv og byliv i de mongolske lande i det 20. århundrede 

I dagene 28 -30 oktober 1999 af
holdtes på NIAS (Nordisk Institut 
tor Asien Studier) i København et 
internationalt seminar over temaet 
"Mongoler fra land til by: Flyden
de gra:nser mellem nomadeliv og 
byliv i de mongolske lande i det 
20. århundrede". Hver taler havde 
en halv time til at fremlægge sine 
tanker. Der var ca. 50 deltagere, 
hvoraf mange var mongoler fra 
mange forskellige steder i verden. 
Da kun ganske få af selskabets 
medlemmer havde fundet vejen til 
denne indsprnjtning om mongoler
nes nuværende problemer, gives 
her en I is te over foredragsholdere 
og deres emner: 

Altntsetse, D. (lJlaanhaatar, Mon
goliet): Mongols and Chinese. 

Bareja-Starzynska, Agata (Warsza
wa, l'oland) & Ilanna 1 lavne
vik (Oslo, Norge): The Revi
val ol Buddhism in Mongolia 
alter 1990. 

Bruun, Ole (NIAS): Mongolian 
Nomadic Herders Today: 

Ficldwork 111 Khotont Sum, 
Arhangai Aimag. 

Bul ag, Uradyn E. ( Department of 
Anthropology, I lunter College, 
New York. lJSA): Writing In
ncr Mongol ian li i story alter 
the Revolution: Ethnicity, lli 
storiography and Struggle for 
lfrrngn it ion. 

hdene, M yagmar (Dept . of An 
thropology, lnstitute ol Biolo
gy , NUM, Ulaanbaatar, Mon
golia): The Chiltlren of Mo
dem Mongol ia. Cross sectional 
survey ol growth of urban and 
rural Mongolian Children . 

Futaki. lliroshi (Tokyo, Japan): 
The Role of District (Sum) 
Centres in the Mongolian Se
mi-nomadic Society. 

manism in Transition: From 
the shadow to the light. 

Pedersen, Morten A. (Cambridge, 
England): Circuits of Exehan
ge - a new pattern of cxchange 
in ryral Mongolia? 

Rossabi, Mary J. (New York, 
USA): Tradition and Transiti
on in the Life of Tserendash 
Namkhainyambuu, A Contem
porary Mongolian Herder. 

Rossabi, Morris (New York, 
USA): Tserendash Namkhain
yambuu and Modem Mongoli
an Pastoralism. 

Sadowat, David (Researcher, Co
Management Research Group/-

1\ !1111~11\1.111 , 1.11c· rn1lilrn1 .1d"1,1ul 111 1%1 Centre for Turism & Policy 
Research, Graduale School of 
Resource & Environment Ma

Ganzhurov, Vladimir (lnstitute of 
Mongolian, Buddhist and libe
tan Studies, Siberian Bram:h of 
Russian Academy of Sciences, 
UlanUde, the Republic of Bu
ryatia): Buryatia in the geopo
litical space of Russia. 

Huhbator, B. (Wako University, 
Tokyo): Standardization of the 
Mongolian Language in lnner 
Mongolia in the Twenty-first 
Century. 

llurelbaatar (King's College, 
Cambridge, England): Revival 
of Buddhism among Buryats in 
Russia. 

Karimov, 8. R. (Tashkent, Uzbe 
kistan): From llegemony and 
Chauvinism to Neighbourly 
Relations. 

Khuldorj, Balganjav ("): Mongoli 
an management style: Noma
dic Human Resourse Appro
ach. 

Merli, Laetitia (Laboratoire d' An 
thropologie sociale, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences So
dales, Paris, Frankrig): Sha-

nagement, Simon fraser Uni 
versity, Burnaby, Aritish Co
lumbia, Canada): Tourism De
velopment in Mongolia 
Emerging Frietions With Mon
golian Traditional fa:ological 
Knowledge. 

Sneath, David (Oxford, England) : 
The lnstitutional Frames for 
Pastoralism and the Decollecti
visation of the Mongolian Pa
storal Economy. 

Veit, Veronika (Bonn, Tyskland): 
Remarks on Change and Con
tinuity in Traditional Mongoli 
an Animal llusbandry: An lli
storian's Point of View. 

Man kan forvente om passende tid 
al der kommer en publikation med 
de forskellige indla:g. Interessere
de kan i mellemtiden henvende sig 
til seminarets organisatorer: 
Li Narangoa (nara@nias.ku.dk l & 
Ole Bruun (oh@nias.ku.dk) eller 
tclf 3254 8844. • 

Ole Bn1t111 
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