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Hvad finder du i samlingen? (Lærervejledning) 

 

 

Med samlingen Mongoliet: Pastoralnomader på Djengis Khans stepper vil 

du kunne arbejde med fascinerende genstande, film og tekster, som på 

en konkret og eksemplarisk måde vil forklare abstrakte begreber som 

nomade og pastoralisme. Samlingen vil give en indgående forståelse af, 

hvad det vil sige at være pastoralnomade i Mongoliet. Samlingen 

fortæller om hjemmets placering som center for universet, om 

buddhisme og shamanisme, om nationens store begivenhed, Nadam, 

hvor man dyster med hestevæddeløb, bueskydning, og brydning. Og 

sidst, men bestemt ikke mindst, så fortæller samlingen historien om 

krigsherren Djengis Khan, der lagde grunden til verdenshistoriens største 

sammenhængende rige, og hvis navn og mytiske status har stor vægt i 

Mongoliet i dag.  

 

Samlingens emner 
Vi har udvalgt fire emner baseret på livet som nomade i nutidens 

Mongoliet: 

• Geren – (by)nomadernes hjem og ordnende princip 

• Religion – buddhisme, shamanisme og åndetro  

• Sommerfesten Nadam – mød dine venner, flirt og spil 

• Djengis Khan – dengang og nu 

 

Samlingens to fagtemaer i historie og samfundsfag er: 

• Pastoralisme – om livet som hyrde, afhængighed af dyrehold og nærhed med dyr 

• Nomadisme – om liv i bevægelse, om at flytte sit hjem, om husholdets gæster og kønsrelationer 

 

Der findes mange måder at 
stave Djengis Khan på. I 
Mongoliet staver man flere 
steder hans navn Chinggis 
Khaan, ligesom hovedstaden 
staves Ulan Bator. 
Internationalt staver man det 
mere simpelt: Ulan Bator. 

Med hensyn til stavemåde har vi 
valgt en tilgang, der fordrer 
læsbarhed, tilgængelighed og 
genkendelighed. Det betyder, at 
vi har valgt ikke at kursivere 
brugen af mongolske begreber, 
ligesom vi ortografisk har valgt 
genkendelige stavemåder, altså 
lige ud ad landevejen, 
eksempelvis Nadam i stedet for 
Naadam, ger i stedet for geer, 
og dell i stedet for deel. Hvorfor 
dell og ikke del? Fordi det ikke 
skal udtales som bydemåden af 
at dele, del!, men som det 
danske delle, undtagen det 
sidste e. 
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Læringsmål 
Dette materiale giver mulighed for at: 

· Eleven vil få viden om nomadisk pastoralisme som socioøkonomisk livsform 

· Eleven vil blive bekendt med fagtermer 

· Eleven vil kunne redegøre for praksisser, kontekster og symbolikker med udgangspunkt i 

Mongoliets nomader som case 

· Eleven vil kunne lave en komparativ analyse af samfundsforhold ved at sammenligne egne forhold 

med de mongolske og perspektivere til fænomener med lignende træk 

 

Fag og klassetrin 
Disse læringsmål vil man som underviser kunne skalere fra indskoling (at leve i tæt sameksistens 

med dyr) til udskoling (og gøre brug af de udbyggede socioøkonomiske komponenter). Da 

materialet er baseret på antropologisk forskning, vil materialet også være velegnet til brug i 

gymnasiet, såvel som på højskoler og videregående læringsinstitutioner. 

Fagligt er der mulighed for at tilrettelægge selvstændige forløb i dansk, historie og samfundsfag, 

men der er også tværdisciplinære forløb, hvor man kan indtænke geografi, religion, engelsk, 

matematik og håndværk og design. 

 

Eksempel på forløb: 

Fase 1: Nysgerrighed og undren: Samlingen åbnes, genstande undersøges 

Fase 2: Problemformulering, afgrænsning af opgaven, indsamling af informationer: Grupper 

udvælger et emne, de vil arbejde med, og vælger derefter den historie, de vil formidle  

Fase 3: Arbejdsforløb og produktion: Grupperne laver udstillingstekster/guidede ture og udvælger 

genstande/film og sætter dem op i deres udstilling  

Fase 4: Præsentation og evaluering: Gruppernes skiftende udstillinger (flere grupper kan ønske at 

gøre brug af samme genstande) præsenteres for hinanden/andre klasser, og der gives feedback, 

baseret på hvorvidt historien er formidlet på en forståelig måde. 
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Oversigt over materialer  
Denne samling består af en række forskelligartede materialer, som vi her vil give et overblik over. 

Der er i alt 

· 73 genstande fordelt i tre kasser (med genstandsnumre mellem 1 og 135, så alle numrene findes 

ikke i samlingen). 

 

Alle genstandenes numre starter med Mo. efterfulgt af et nummer. Mo. står for Mongoliet og 

angiver, at genstanden tilhører denne samling. Genstandene er autentiske etnografika og er 

indsamlet af Malthe Lehrmann under feltarbejde i Mongoliet.  

 

· 28 Filmklip (omkring 3 minutter) med eksperter, der fortæller jer om forhold i Mongoliet. 

 

Filmklippene er sorteret i temaer: De fem dyr, ånder og kosmologi, nomadeliv i geren og endelig 

om verdens nomader. Link til filmene kan I finde i lånermappens afsnit 7. Her finder I også en intro 

til temaerne:  Her i samlingsteksten (i digital pdf) finder I også aktive links.  

 

Samlingen rummer altså autentiske genstande indsamlet under feltarbejde. Der er dog enkelte 

undtagelser:  

· Alterkagen (Mo.3) gik i stykker under transport. Derfor har vi lavet en tro kopi. 

· Familiekisten: Samlingens kasse 1 - orangemalet med familiekistemotiv påklistret. (Mo. 13).  

Motivet er et print fra en familiekiste, som Malthe indsamlede til Moesgaard Museum under 

feltarbejde. Den orange kasse 1 kan illudere familiekisten, da den originale kiste af praktiske gruppe 

ikke medfølger. 

· Hæftet ”Shamaner og åndemanere” (Mo. 39) kunne ikke være i lånermappen (afsnit 8), og måtte 

derfor placeres i kassen med nummer.  

· Model af ger (Mo. 120), er lavet af Moesgaard Museum. Den er derfor ikke en autentisk genstand, 

og det gælder også de lavede tilhørende ting, figurer og de indkøbte dyr (Mo. 121-135). Modellen 

behandles forsigtigt. I kan løfte taget af og se indretningen i en ger. Der medfølger menneskefigurer 

og dyr, som kan placeres på modellen. I finder værdifulde informationer både i Aktiviteter 

(lånermappens afsnit 6), filmklip (i afsnit 7), og i den udførlige genstandstekst. Læs også her i 

samlingsteksten om ”Geren – (by)nomadernes hjem og ordnende princip”. 

 



 

Side 6 af 55 
 

 

 

Samlingen består af 3 kasser.  

I kasse 1:  her finder du samlingens samlede oversigt, nemlig lånermappen. Kassen rummer 

primært genstande, som du kan bruge til at arbejde med emnet religion - buddhisme, shamanisme 

og åndetro. I kassen finder du et husalter (Mo. 1) og genstande, som normalt stilles på husalteret 

(se hvilke i genstandsteksten). Kasse 1 er malet orange for, at den kan fungere som familiekisten 

med et løvemotiv på kassens front. I kassen er også eksempler på de genstande, som mongoler 

kommer i kisten for at vedligeholde familiens held.  

 

Kasse 2: indeholder primært dragter og spil, som blandt andet bruges til sommerfesten Nadam. 

 

Kasse 3: model af geren og tilhørende genstande - samt hatte – blandt andet de ceremonielle 

bryderhatte. 

 

Lånermappen I lånermappen finder du både praktiske og læringsmæssige materialer. 

Lånermappen starter med de praktiske informationer: Efter en kort introduktion til lånermappen 

(afsnit 1), kan du slå op i praktiske oplysninger omkring ud- og nedpakning, håndtering og 

forsendelse (afsnit 2). Derefter kommer pakkelister for de tre kasser, så du kan se, hvor materialet 

er placeret i de forskellige kasser, også så du altid kan finde en, hvis den i kassen er blevet væk 

(afsnit 3).  

 

Herefter følger de mere forskningsbaserede læringsmaterialer, som I også kan finde på 

unescosamlingerne.dk under Mongoliet-samlingen: Det drejer sig om genstandslisten (afsnit 4) og 

samlingsteksten, som er det tekstmateriale, som er skrevet delvist til udstillingen ’På Djengis 

Khans stepper’ og delvist direkte til denne samling for at forklare de temaer, samlingen formidler 

(afsnit 5). Der er på den måde væsentligt flere forfattere end blot Thea Skaanes og Malthe 

Lehrmann, nemlig alle de forfattere, der har bidraget til udstillingsteksterne i udstillingen.  

 

Så kommer en række beskrivelser af aktiviteter (afsnit 6). Det er materialer, du kan bruge til at 

tilrettelægge et forløb, eksempelvis om brug af ger-modellen, men også regler til at spille 

knoglespil, opskrifter, og ideer til hvordan man kan afholde Nadam. Derefter kommer vi til de 3-
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minutters filmklip med internationale eksperter (i afsnit 7). Herpå følger relevant litteratur, vi 

gerne vil stille til rådighed (i afsnit 8), efterfulgt af perspektiverende materiale (afsnit 9), der 

henvises til i denne samlingstekst.  

Til sidst følger en oversigt over alle de UNESCO samlinger, som er til udlån (afsnit 10), evaluerings-

skemaer  til underviseren ( afsnit 11) og i sidste afsnit (12) kan I vælge at vedlægge information fra 

lærer til lærer om forløb, som I  har gennemført og vil dele med fremtidige brugere af samlingen. 

   

At vise respekt for genstandene 
Samlingen rummer genstande, der i Mongoliet vil skulle behandles med udtalt respekt. I 

Mongoliet har nationale symboler stor betydning, da de anses for at repræsentere staten (Tör). 

Der er en national kraft, som hedder sülde himori, som både staten og mongolerne har. Den 

mongolske stat repræsenterer således en folkeånd, som alle mongoler er forbundet til. Dvs. at hvis 

det går godt for staten, så går det også godt for den enkelte mongol og omvendt.  

 

Ligesom vi i Danmark ikke må lade det danske flag falde på jorden, er mange af genstandene i 

denne samling ladet med en stærk symbolsk betydning og skal derfor behandles med den samme 

respekt, som mongoler normalt vil udvise overfor disse genstande. Når I derfor går i gang med at 

udforske de mange genstande, er der et par regler, I bliver nødt til at overholde.  

 

De vigtigste regler at overholde er, at genstande med et Djengis Khan-motiv ikke må lægges på 

jorden. Dvs. at Djengis Khan-tæppet ikke må blive lagt på gulvet eller betrædes, men altid hænges 

op på væggen.  

Flere af kassens genstande indgår også i en hierarkisk orden. Det betyder, at hatte heller ikke må 

lægges på gulvet, men altid placeres højt, hvis ikke de bliver brugt. Hatte og sko må heller ikke 

røre hinanden, da sko betragtes som urene og hatte som værende tættere på himlen (Tenger), 

som betragtes som hellig. 

Generelt har vi pakket kasserne således, at de mest respektable ting ligger øverst, og I vil derfor 

kunne se, hvordan genstandens interne hierarki er, når I bruger dem. 

 

God fornøjelse med samlingen! 
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Mongoliet: Pastoralnomader på Djengis 
Khans stepper 
 
Gennem mere end 3.000 år har nomader befolket steppeområderne mellem Europa og Kina. I det 

tørre bælte af stepper, ørkener og bjergområder har de skabt et livsgrundlag, hvor de med deres 

dyr bevæger sig gennem uendeligt udstrakte landskaber under bagende sol og isnende kulde. De 

befolker disse store områder af endeløse stepper og uvejsomme bjerge og binder gennem deres 

liv i bevægelse verden sammen.  

  

Mongoliet har meget få veje på trods af 
den store udstrækning, landet har. Men 
nomaderne rejser på tværs af store 
afstande og forbinder på den måde den 
ene ende af landet med den anden ved 
at bringe nyheder, varer og 
familiemedlemmer med sig. Billedet af 
en syerske, der syr to stykker stof 
sammen ved at trække tråde fra det ene 
til det andet kan bruges metaforisk til at 
forklare denne pointe. 

 

Billedet ”Young girl sewing” (olie på lærred, 40’’ x 30’’) er en del af 
kunstneren MingYou-Xu’s mongolske serie. Kunstneren, som er 
bosiddende i Canada, skriver om værket: 

“This young Mongolian girl is preparing a costume for an annual 
celebration, which is a great deal amongst the Mongolian people. 
Everything is handmade with detailed intricate embroideries sewed on 
the costume pieces. The subject is currently working on her belt in 
which Xu managed to capture her dedication and focus in action.” 

 
 



 

Side 9 af 55 
 

 

I sin rige variation og lysende farvepragt udfoldes den mongolske nomadekultur med en stolt 

historie tilbage til 1200-årene, da Djengis Khan grundlagde verdens største rige og satte et 

mongolsk aftryk på verdenshistorien. 

 

Denne UNESCO-samling om Mongoliets nomader fortæller om et liv med en dyb historie, der 

rummer dramaer om storhed, rigdom og underkastelse, samt stærke historiske krigsherrer og 

modige shamaner, der risikerer livet og sindet hver gang, de kontakter den anden verden. Denne 

samling fortæller om alt dette gennem hverdagslivet som nomade i nutidens Mongoliet.  

 

Billede af Malthe Barnkob Lehrmann under feltarbejde i Mongoliet. 
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Brev til jer fra indsamleren Malthe 
Lehrmann 

Moesgaard Museum, den 1. februar 2019 

Kære alle, 

 

Mongolerne var et folkefærd kun få havde stiftet bekendtskab med, før 

Djengis Khan førte sine horder af mongolske ryttere over stepperne fra 

øst og ind i Mellemøsten og videre til Europa i 1227.  

Da det var størst, strakte riget sig fra Kina til Polen – et enormt 

rige. Navnet mongol kommer fra det kinesiske mon-gu, der betyder 

barbar. Barbarer, eller mon-gu, blev brugt om flere forskellige 

etniske grupper, som levede i det nordlige område af Asien. 

 

Et af de særlige træk ved mongolerne var deres brug af hesten. 

For dem var hesten en fuldstændig essentiel del af livet. På grund 

af de tørre stepper kunne de første beboere ikke brødføde familien 

ved hjælp af afgrøder, og hesten blev derfor både et middel til at 

jage, holde styr på sine får og geder og til at transportere 

mongolerne over stepperne til nye græsarealer. Fordi mongolerne 

udviklede en kultur, der centrerede sig omkring hesten, betød det 

også, at deres hjem blev bygget til transport, sådan at man 

hurtigt kunne flytte sig, når klimaet tvang en til det, eller fjenden 

stod for døren.  

 

Mongolerne udviklede derfor et telt, som hedder en ger. En ger er 

et filttelt; nomadernes hjem. Geren er fleksibel og mobil. Den kan 

nemt pakkes og stilles op igen og fylder ikke meget at rejse med. 

Geren har i sin grundform eksisteret i flere tusinde år og var et vigtigt grundlag for Djengis 

Samlingen er indsamlet af Malthe 
Barnkob Lehrmann, ph.d. stipendiat 
ved Afd. for Antropologi, Aarhus 
Universitet. 
Som del af hans ph.d.-projekt lavede 
Malthe etnografisk feltarbejde i 
Mongoliet. Det vil sige, at han boede 
der, lavede interviews og forskede ud 
fra sine spørgsmål sammen med de 
mongoler, der ved noget om 
kosmologi, maskulinitet og revolution. I 
kan læse mere om feltarbejde som 
metode i bogen ”Feltarbejde – 
Antropologisk metode i Gymnasiet”, 
som Malthe har skrevet sammen med 
to andre antropologer. 

Kort tid efter at Malthe var begyndt på 
sit ph.d.-projekt, fik Moesgaard 
Museum og Nationalmuseet mulighed 
for at lave en storstilet udstilling, ”På 
Djengis Khans stepper” (2018-2019), og 
de bad Malthe indsamle ting til 
udstillingen. Nogle af genstandene er 
gået til UNESCO Samlingerne, og det er 
blandt andet dem, vi sender ud med 
denne samling.   
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Khans mobile hær, men bruges også i dag både ude på stepperne og i byen, hvor størstedelen 

af befolkningen lever i det som kaldes ger-distrikter.  

 

Under mit feltarbejde i Mongoliet boede jeg i et ger-distrikt, som hedder Tolgoit, hos en 

mongolsk familie, der adopterede mig som deres ældste søn. Mange af de genstande, som 

befinder sig i kassen, er indsamlet derfra. Tolgoit er et af de første ger-distrikter i 

hovedstaden Ulan Bator, og folk har boet der i deres ger i flere generationer og som regel med 

et tilbygget hus på deres grund. I de sidste 15 år har Tolgoit udviklet sig fra et midlertidigt 

slumområde til en anerkendt beboelseszone med skoler og en politistation. Med det sagt er 

Tolgoit stadig berygtet for dets mange gadebander og forbryderkonger (atamans), der 

huserer på de nedtrådte jordveje i området og tvinger folk til at give deres ejendom væk. Det 

var i første omgang de her mænd, der havde tiltrukket mig til området, da jeg ønskede at 

studere maskulinitet, og hvad det ville sige at være en rigtig mand (ert xun) i Mongoliet. 

Tolgoit ligger som de andre ger-distrikter som en ring omkring Ulan Bator og støder på 

ydersiden op til steppen. Hvert år kommer flere og flere nomader ind fra steppen og bosætter 

sig i ger-distrikterne for at finde arbejde. 

 

Traditionelt har de mongolske nomader flyttet sig efter behov, men som regel flytter nomader 

i Mongoliet mellem bestemte steder to gange om året. Man har sin vinterlejr og sin sommerlejr, 

og man flytter, når sneen er væk, ofte omkring april. Inde i byen er det ikke nødvendigt at 

flytte sin ger efter årstiderne, fordi man ikke længere arbejder som nomade. Men ideen om at 

have mulighed for at bevæge sig frit er essentiel selv for by-mongolerne, og mange vælger at 

flytte geren rundt på deres grund to gange om året for at symboliserer den traditionelle 

nomadiske tilværelse.  

 

På den måde kan man sige, at mongolernes tilværelse traditionelt og stadig i dag er bygget op 

omkring bevægelse, og geren er det centrum i deres liv, som altid forbliver stabilt. Mange 

Mongoler taler om de græsgrønne stepper som et hav, hvor geren er det anker, som forankrer 

dem i et ellers omskifteligt landskab uanset, hvor man rejser hen.  
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Geren er derfor ikke bare et hjem, men repræsenterer også mongolernes ide om kosmos. Geren 

er et billede af - nærmest et kort over - hele universet. Det viser livet på jorden under den 

uendelige himmel (Tenger). Indenfor er gerens opdeling en social og kosmologisk opdeling af 

verden, som blandt andet er symboliseret ved familiens alter og kiste. Alle mongolske familier 

har et husalter og en familiekiste, der er placeret inderst i geren, i den nordlige ende. Her 

opbevares familiens mest værdifulde ting.  

HUSALTERET 

FAMILIEKISTEN 

HUSALTER (Mo. 1 a-d) 

Se husalter i samlingen (Mo. 1 a-d). I 
kan finde altergenstandene i samlingen 
(Mo. 2-12) og læse om dem hver især i 
genstandslisten 
 
FAMILIEKISTEN (Mo. 13) 
 
I kan sætte kisten op (se hvordan i 
genstandstekst til Mo. 13) og læs om 
familiekisten og billedet i 
genstandsteksten. I kan også finde 
eksempler på, hvad der kan lægges i 
kisten (Mo. 14-31).  

OPGAVE MENS I SÆTTER SAMLINGEN 
OP 

Hvis I har lyst, kan I samle hårstrå fra 
alle i klassen i en fin pose og lægge 
posen i familiekisten. Ud fra kistens 
logik, vil I være særligt forbundet så 
længe, hårene er i kisten. Husk at få 
hårene ud igen inden I sender 
samlingen videre. 

OPGAVE I DANSK 

Hvad er forskellen på et hus og et 
hjem? Overvej hvilke ting, der har 
særlig betydning for dig og din familie. 
Hvad ville I stille frem på et alter? Og 
hvad ville I lægge ned i sådan en særlig 
kiste? Diskuter hvordan det, der er 
synligt og det, der er skjult, kan bruges 
til at skabe fælles betydning. Og mere 
generelt: Diskuter, hvordan vi skaber 
hjemlighed, betydning og et anker i 
verden. 

 

 
 

På husalteret kan stå forskellige 

ting, der opfattes som hellige eller 

har særlig personlig værdi for 

familien: Buddhafigurer, figurer af 

heste, kameler eller okser og i nyere 

tid familieportrætter eller 

portrætter af Djengis Khan. I 

familiekisten opbevarer man sit fine 

tøj og gaver.  

 

Familiekisten er det sted, hvor man 

opbevarer familiens held. Det kunne 

for eksempel være håret fra en fin 

hest, man havde haft engang, eller 

hårlok fra familiemedlemmerne, så de 

altid vil være forbundet til familien, 

uanset hvor de befinder sig. Man 

lægger også lammeskind fra et 

særligt godt år i kisten.  
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Også moderne huse har en familiekiste og et husalter som disse, og bor man ikke i en ger, 

indretter man sit hjem på samme måde, som man gør i gerene. Det vil sige, at indgangen 

symboliserer den urene ende af geren. Døren åbner altid udad, og man siger, at det dårlige på 

den måde kommer med ud, når døren åbnes. Når en gæst kommer til geren, banker han ikke på 

døren, for ’det er noget dyr gør’. I stedet råber man, om der er nogen hjemme. Det bringer 

uheld at træde på dørtrinnet, når man går ind. Man modtager gæster i familiens stue, og det 

er også her, man finder familiens kiste og husalter placeret længst væk fra husets indgang.  

 

Alteret og området omkring det, hvor familiens vigtigste ejendele opbevares, kaldes hoimor. 

Det er det mest respekterede sted i hele geren og et sted, hvor kun familie og gode venner må 

komme. Gæster henvises altid til den vestlige side af geren, som i byen er repræsenteret ved 

stuen. 

 

Fordi mongolernes liv på hesteryg altid har været et liv i bevægelse, er geren, husalteret og 

familiekisten en måde at forankre sig til verden og skabe et fikspunkt under den uendelige blå 

himmel. De fungerer som et stabilt punkt, man kan bevæge sig omkring i en usikker verden af 

flygtige ånder og sociale relationer. At bevæge sig som en nomade handler derfor ikke bare om 

at være fri til at bevæge sig, hvor man vil, men i lige så høj grad om at skabe stabilitet 

symboliseret ved geren og husalteret. At være mongol er derfor hele tiden en vekselvirkning 

mellem bevægelse og stabilitet, at vise sig frem for verden, handle som menneske i den og 

samtidig sikre sig genstande, der symboliserer held. Disse sidste held-genstande skal gemmes 

væk, for at sikre, at de bliver i familien og ikke fjernes eller bliver væk.  At være en succesfuld 

nomade og mongol er derfor hele tiden et spørgsmål om at have held til at lykkes med sine 

handlinger i livet.  

 

Held kommer udefra en selv og gives af vindånderne. Den type held, som mongolerne forholder 

sig til, er derfor flygtig i natur og kræver, at man hele tiden bevæger sig for at opsøge den. I 

løbet af dagen vil mongoler derfor lave forskellige ritualer. Hver morgen vil moren i huset for 

eksempel ofre mælk til de lokale vindånder, der lever i bjergene omkring geren, og faren vil ofre 
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det første stykke kød og tår af vodkaen på samme måde. Mongoler er derfor tæt forbudne til 

ånderne i landskabet, og de er hele tiden opmærksomme på at vise dem respekt, da ånderne er 

med til at bringe held til familien. 

 

Mongolerne forsøger at bruge en hel række genstande og ritualer til at indsamle og indfange 

held og samle det, akkumulere det, i familiekisten og på husalteret i ens ger. Hvis en familie 

mister deres familiekiste, vil det betyde, at de også mister deres held og evne til at orientere 

sig i livet, ligesom et skib uden GPS, og det vil betyde stor ulykke for dem. Min mongolske 

families ger brændte engang ned med alle deres ejendele, og det har taget lang tid for dem at 

bygge familiens held og vitalitet op igen. I flere måneder efter søgte de hjælp hos shamaner 

og lamaer for at finde ud af, hvad der havde været skyld i deres store ulykke. Da jeg mødte 

familien første gang, havde de fået råd til at bygge et ny hjem og havde igen fået opbygget 

deres familiekiste, men havde kun et lille husalter. Som min afskedsgave til familien købte jeg 

dem et stort husalter, og som gave fik jeg lov til at tage dette husalter, I kigger på, med 

hjem til Danmark. Grunden til, at de gav mig alle de her ting, I nu finder i kassen, er, at de 

mente, det vil styrke familiens held. Det ville nok styrke deres held, så at sige, at have dele af 

dem selv ude i verden, gennem de ting, som skulle rejse med mig, og som vil fortælle historien 

om, hvad det vil sige at leve som moderne nomade. Det er derfor 

vigtigt, at I behandler genstandene med respekt, eftersom de 

mongolske vindånder vil bringe ulykke, både over min familie og 

over jer, skulle der ske noget med genstandene.  

 

Med venlig hilsen 

Malthe Barnkob Lehrmann, 

Ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet 

 

Det er præcis det husalter, I finder i 
samlingen (Mo. 1), som familien ejede. 
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Emner om livet som nomade i Mongoliet i dag 

Geren – (by)nomadernes hjem og ordnende princip 

 

En ger er et filttelt. Geren er nomadefamiliens beskyttelse og 

afskærmning fra steppernes barske omgivelser, og som hjem 

rummer den et udbygget lag af betydning, der skaber 

tilhørsforhold, identitet og sammenhold for familien, som bor i 

den. Geren er en mini-model af verden med symboler for himlen 

og solen og menneskene i verden, og så er den et fysisk rum, der 

sorterer og angiver forskel på mennesker, alt efter om man er 

gæst/vært, mand/kvinde, højstatus/lavstatus.  

 

Geren er et af verdens mest levedygtige designs. Den har i sin grundform eksisteret i flere tusinde 

år og var også et vigtigt grundlag for Djengis Khans mobile hær. Dens grunddesign har således 

bestået, men diverse nye teknologier er blevet indlemmet over tid. De åbne ildsteder er blevet 

afløst af kakkelovne, ligesom den primære lyskilde er gået fra tællelamper til elektrisk lys. Ordet 

ger er mongolsk. På tyrkiske sprog kaldes den jurte og har været udbredt i hele Nord- og 

Centralasien.  

  

MODEL AF VERDEN 

Vi har en model af en ger i samlingen 
(Mo. 120), som man forsigtigt kan 
arbejde med. Der er tilhørende 
menneskefigurer og dyr (Mo. 121-135), 
ligesom I kan vælge at give geren et 
klart nutidigt præg ved at sætte 
solceller, parabol og fjernsyn op. 
Gerens tag kan løftes af, så I kan se ind 
i teltet. I må være meget varsomme, 
når I arbejder med modellen. Se 
aktivitetsbeskrivelse i lånermappens 
afsnit 6. 

GERENS LEVEDYGTIGE DESIGN 

Billede: Taget af Klaus Ferdinand i 
1973. Moesgaard Museum, EAF 110-
78. 
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I en ger er der faste regler for social omgang og rummet i sig selv 

sætter en rangordning af mennesker, ting, og sted. Geren sætter en 

rumlig ramme om højstatus og lavstatus. Tæt ved indgangen 

placeres de såkaldt urene ting, såsom vasketøj og skydevåben. På 

husalteret bagerst i geren hører det mest rene og betydningsfulde 

til, såsom religiøse figurer, og i dag også billeder af familien (Mo. 6) 

og en figur af Djengis Khan (Mo. 8).  

På samme måde bliver gæster i geren placeret efter rangorden, så 

den mest betydningsfulde gæst placeres inderst i geren, tættest på 

husalteret, mens jo tættere ved udgangen, man placeres, jo mindre 

status tillægges man.   

 

I Mongoliet siger man ikke venstre og højre, men verdenshjørner, 

og geren stilles altid, så de to bærende søjler i midten står på en øst-

vest akse med døren mod syd. Den vestlige søjle kaldes far og den 

østlige mor. Den østlige side af geren er mest familiens side, mens 

den vestlige mest er mændenes og gæsternes. Så gerens grundplan 

ordner steder, ting og mennesker efter køn og efter rang. På samme 

måde er høj og lav (vertikalt) også en indikator for rang. I en ger er 

det øvre det fine, mens det nedre er mere urent. Logikken følger 

også i påklædning, så hatte er fine, og skal ikke dækkes, mens 

støvler er beskidte. På den måde er taghjulet, som det øverste i 

geren, et helt centralt element i geren. Det samler teltet for oven og 

er samtidig åbningen til himlen og universet.  

 

Der er særlige forventninger til etikette, og hvordan man begår sig, 

såvel som vært og som gæst, når man er i en ger. Voksne gæster bør 

gå gennem døren med højre fod først, og undgå dørtrinnet. 

Omvendt er det et tegn på held, når et barn falder over dørtrinnet 

på vej ind, mens det forholder sig omvendt, hvis det er på vej ud. 

VERDENSHJØRNER 

Hvis I kan, så stil modellen (Mo. 120), så 
den står rigtigt placeret i forhold til 
verdenshjørnerne. 

Spørgsmål: Hvad er fordelen ved at 
bruge verdenshjørner frem for venstre 
og højre, og hvad er venstre og højre 
gode angivere for? 

Kender I til tilsvarende bygninger, der 
som hovedregel også placeres på 
samme måde ift. verdenshjørner? 
(kirketårn i vest, men også den 
populære sydvendte stue, og træer i 
Vestjylland, der læner sig mod øst).  
 

UNIVERSET 

Hår som symbol: 
I mongolske gerer kan man af og til 
finde et reb bundet til taghjulet, hvorpå 
der er bundet bundter af hår fra dyr, 
som gerens ejer har solgt. Det er vigtigt 
at beholde noget fra det, man skiller sig 
af med, ellers kan man blive ramt af 
ulykke. Hårbundterne er dermed en 
investering i fremtiden. 
 
Spørgsmål: Hvorfor binder man det i 
taghjulet, tror I? 
Er der andre steder, de kunne placeres 
for at blive givet lige så høj betydning og 
status? 
Tror I det ville være ok at placere dem 
helt tæt ved døren eller på jorden? 
 
Nogle ting har særlig betydning i en 
kulturel sammenhæng, men som ikke 
nødvendigvis forstås umiddelbart af folk 
med en anden kulturel 
forståelsesramme. Det er godt at være 
bevidst om og holde sig for øje – og 
huske at nogle gange så griner man 
også bare af sådanne fejl, folk begår 
uden at vide det.  
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Der hersker uformelle regler for folks opførsel i en ger, og for 

hvordan man bevæger sig inde i geren. Det er f.eks. normalt, at vært 

og gæst udveksler cigaretter og traditionelle snusflasker samt  

lovpriser og lykønsker hinanden. Men lige så mange regler der er, 

lige så mange undtagelser og modsætninger er der i dagligdagen. 

Hvis du snubler i døren, kan værterne bede dig om starte forfra for 

at undgå uheld. Men de kan også bare grine, hjælpe dig på benene 

og uddele en skål te (Benwell 2001).  

 

 

Billede: Taget af Ann Fenger Benwell.  

 

Geren er fleksibel, og den fylder ikke meget at rejse med. Den kan 

nemt pakkes og stilles op igen. Lad os se lidt på, hvordan geren bruges på sletten. 

 

At bygge en ger  
Det tager 1-2 timer at rejse at en ger. Først tager man alle dele af sine pakdyr, eller ud af sin vogn 

eller bil. Så kan man begynde. Det første, man rejser, er stolperne, som holder taghjulet i gerens 

midte. Nu har man gerens akse og retning. Gerens vægge er konstrueret som et sammenklappeligt 

gitter. De foldes ud og placeres rundt om taghjulet.  Herefter fæstnes tagstænger i hjulet. Stænger 

og vægge er lavet af piletræ, som er elastisk. Døren sættes i, og væggene bindes fast til 

OPFØRSEL I EN GER 

Se filmklip 1.3 Ann Fenger Benwell 
fortælle, hvordan man bliver mødt som 
gæst. 

I kan finde opskrifter i lånermappens 
afsnit 6 og metalkop Mo. 9 i kasse 1. 

Spørgsmål: Hvordan byder mongolerne 
deres gæster velkommen? Smitter det af 
på maden og drikken, at de er 
pastoralister? Hvordan byder vi 
velkommen? Hvad byder man gæster på 
i Mongoliet – og i Danmark?  

 
Sociale roller og hierarkier: Ann Fenger 
Grøndal taler her om mandens og 
kvindens rolle og også om ’den vigtigste 
gæst’. Gæster bliver placeret i geren 
efter hvor vigtige, de er – vil det være en 
normal måde at placere folk på i 
Danmark? Undersøg forskellen på 
egalitære samfund og hierarkiske 
samfund  
 

SNUSFLASKER 

Se snusflaske i samlingen Mo. 11, a-b, 
og læs genstandsteksten til den. Se også 
filmklip 3.3, hvor vi ser antropologerne 
Bumochir Dulam og David Sneath 
demonstrere, hvordan man hilser, når 
man mødes. De udveksler også 
snusflaske. 

 

http://bit.ly/1-1-3-hoppem-staerkekvinder
http://bit.ly/3-3-3-hilsen-med-snusflaske
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dørkarmen, så geren holdes på plads. Tag og vægge dækkes af store lag filt. Til sidst beklædes 

geren som regel med én stor kanvas, som holdes på plads af reb af hestehår. Et mindre stykke filt 

monteres øverst på geren og fungerer som dække over taghullet. Det kan lukkes helt, når det 

regner eller ved dødsfald. Normalt står det halvt åben, men kan reguleres efter temperatur eller 

røg i geren. Geren er nu klar til indflytning. Hjemmet er bygget for en stund. Stilstand i bevægelse 

er sikret. 

 

Geren året rundt 
Som nomade flytter man efter behov, men i dag flytter nomader i Mongoliet som regel mellem 

bestemte steder to gange om året. Man har sin vinterlejr og sin sommerlejr, og man flytter, når 

sneen er væk, ofte omkring april. Der er stor forskel på årstiderne i Mongoliet. Om sommeren kan 

det blive 40 grader varmt, i vinternætterne 40 graders frost. Geren er en ideel boligform til disse 

ekstreme vejrskift. 

 

Forår: Gennem foråret regner det meget. Man graver ofte render rundt om geren for at undgå, at 

vand trænger ind. 

Sommer: Om sommeren bliver det meget varmt. For at dæmpe temperaturen rulles gerens sider 

op, så frisk luft kan strømme ind. 

Efterår: Kulden tager gradvist til i efteråret. For at holde på varmen, lægger man ekstra filt på 

gerens vægge. 

Vinter:  Vinteren er præget af ekstrem kulde. Geren tætnes for neden med jord eller sandsække 

for at sikre, at varmen fra ildstedet ikke siver ud. 

 

Familie-ger og Khan-ger 
En typisk ger har fem til seks vægge, som hver er omtrent to meter lange, når de er foldet ud. En 

ger med fem vægge vil have 81 tagstænger og en diameter på 5-6 meter. En familie har ofte en 

bolig-ger og en lidt mindre arbejds-ger, som kun har fire vægge. En ger kan have helt op til 12 

vægge og altså være meget større. Disse store gerer bruges til ceremonier og offentlige 

forsamlinger. I Mongoliets parlament er der en ceremoniel ger. Man mener ligeledes, at khanerne 

i tiden efter Djengis Khan havde store gerer til ceremoniel brug.  De kunne være på hjul, og nogle 

kunne rumme flere hundrede mennesker. I dag kaldes en sådan stor ger for ”Khan-ger”. 
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Geren er verden 
”Teltet er himmelen. Hullet i taget er solen i himmelen, det er øjet 
som lyset strømmer igennem. Om morgenen, når vi ofrer te til 
ildstedet, stiger dampen og røgen op til Burkhan”, siger en kvinde i 
Christel Braaes bog om de mongolske nomader (2017, s. 216). 
 
Geren er et billede på hele universet. Det er livet på jorden, 

himmelen og lyset. Det er det rene og hellige, det urene og 

dagligdags. Det er som et menneske med fødderne nederst og 

hovedet øverst. Som gerens top og åbning mod himlen har 

gerhjulet en helt særlig status. Burkhan, som citatet nævner, er et 

særligt bjerg, der forbindes med Djengis Khan. Indenfor er gerens 

opdeling en social og kosmologisk opdeling af verden. Husalteret 

er i den rene, nordlige ende, og det mest urene og dagligdags i 

den sydlige ende mod indgangen. 

 

 

Billede: Taget af Ann Fenger Benwell 

  

BURKHAN 

I lånermappen kan I finde en BBC-artikel 
på engelsk om mysteriet om Djengis 
Khans grav, der menes at være på 
bjerget Burkhan Khaldun.  
 

FØDDER OG HOVED 

Se filmklip 3.1 om dette. 

GERENS OPDELING 

Find genstandsteksten til ger-modellen 
(Mo. 120) og læs mere om detaljerne i 
den opdeling af verden, der tales om 
her. 

http://www.bbc.com/travel/story/20170717-why-genghis-khans-tomb-cant-be-found
http://bit.ly/3-3-1-gerens-hovede-foedder
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Religion –  buddhisme, shamanisme og åndetro 

Ånder og kosmologi 
 
Shamanisme og buddhisme er de to stærkeste religiøse strømninger i Mongoliet. Andre religioner 

såsom kristendom og islam har aldrig slået stærkt igennem. I kilder, der går tilbage til 1200-tallet, 

kan man finde beskrivelser af mongolernes dyrkelse af Himlen som den øverste guddom. Det var 

også på den tid, at mongolerne kom i kontakt med den tibetanske form for buddhisme. Gennem 

de næste par århundreder var der flere forsøg på at give buddhismen vind i sejlene – ofte støttet 

af den herskende Khan. I 1500-tallet blev et nyt missionsforsøg søsat af buddhistiske munke, og 

med støtte fra Altan Khan (d. 1583) slog buddhismen igennem (se opslag i Denstoredanske om 

religion i Mongoliet). 

 

Under det kommunistiske styre i Mongoliet (1921-1990) blev der slået hårdt ned på begge former 

for religion. Shamaner og munke blev forfulgt og klostre blev lukket eller ødelagt. Tro på ånder og 

guder var der ikke plads til, men efter kommunismen endte i Mongoliet, er der igen en øget 

interesse for og dyrkelse af religion, og ideen om, at hver slægt har sine ånder og sine ritualer. Ann 

Fenger Benwell skriver om nomader i Mongoliet i dag, at de generelt er sikre i deres overbevisning 

som buddhister og ofte tyer til shamaner. Hun fastslår: Deres ”dagligdag og deres boligform er så 

sammenhængende med deres tro, at det ikke synes muligt at adskille tro, levevis og dagligdag”.  

 

Shamaner og åndetro 
Naturens gang styres af et væld af forskellige kræfter, der i nogle tilfælde flugter med 

naturvidenskaben, men ofte omtales som ånder eller ”ejere”. De kan bringe lykke og held, hvis de 

behandles godt, men de kan også bringe sygdom og død over både mennesker og dyr. En shaman 

er en person, der kan møde og tale med ånder, og en stærk shaman kan styre ånderne. Hver ånd 

har sin personlighed, som menneskene må omgås med på særlig vis for at sikre sig dens gunst og 

undgå at vække dens vrede.  

 

Verden er i dette verdenssyn beboet af ånder. Og landskabet er for både shamaner og munke 

hjemsted for ånder. Som en måde at markere denne åndelige tilstedeværelse på og som et sted at  
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Billede af en ofring ved ovo. Fotograf: Malthe Barnkob Lehrmann. 
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ofre til disse ånder, finder man hellige stenvarder, ovoer, spredt over hele landskabet, eksempelvis 

ved bjergpas. Der findes særligt to typer af ovo, en vej-ovo og en himori-ovo. Vej-ovoer findes 

overalt i Mongoliet og markerer indgangen til en ny dal, når man enten kommer til hest eller i bil. I 

princippet skal enhver person, som krydser passet, stoppe ved vej-ovoen, gå rundt om den i urets 

retning og samtidig kaste sten og måske ofringer på den. I praksis ofrer folk dog primært fra deres 

biler, hvor de kaster ris ud ad vinduet eller siger en kort bøn, mens de kører forbi. Ved de større 

Himori-ovoer ofrer man ofte af særlige grunde, eksempelvis sygdom og andet uheld, eller under 

årlige frugtbarhedsritualer under ledelse af munke fra lokale buddhistiske klostre. 

 
 

Troen på at alt i naturen har en ånd spiller altså en ganske væsentlig rolle. Mange mongoler 

betragter landskabet som besjælet af ånder knyttet til særlige steder i landskabet og slægter. 

Kontrollen over landskabet deles mellem ånde-ejerne og menneskene. Ånderne kan være alle 

vegne, men foretrækker at bo på usædvanlige steder som fremtrædende bjerge, besynderlige 

træer og buske, vandfald og flodmunde. Også vilde dyr ejes af ånderne, der har en særlig 

forkærlighed for centrale jagtbyttedyr som rådyr, elge og ulve, som derfor skal behandles med 

største forsigtighed og respekt før, under og efter jagten. Når nomaden oplever den pludselige 

ulykke at alle hans kalve dør, eller når jægeren uventet står ansigt til ansigt med en bjørn, som 

lader sig nedlægge, er det ikke tilfældigheder, men udtryk for åndernes vrede eller gavmildhed. 

Shamanen er en person, som kan se og møde ånderne. For almindelige mennesker er ånderne 

usynlige. Kun shamaner kan, med deres evne til at se ånderne og rejse i deres verden, udrede og 

bekæmpe kræfter i en ulykkesramt persons liv og krop. Shamanen kæmper en livslang kamp for at 

kunne styre sine egne ånder og bekæmpe og uddrive fjendtlige ånder. Der er meget på spil, og 

shamanen risikerer at miste sig selv til ånderne, når de mødes.  
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Billede af en shaman under sin ånderejse. Fotograf: Malthe Barnkob Lehrmann. 

 

 

Shamanens ritualer er farefulde. Dragten er shamanens vigtigste redskab på ånderejsen. Den er et 

åndefartøj, som giver shamanen kraft til rejse i åndeverdenen. Hver shaman har sin unikke 

shamandragt. Dragten afspejler karakteren af ånderne i den enkelte shamans slægt. Hver 

genstand på dragten huser sin særlige ånd. Normalt vil Shamanens 

skytsånd (ongon) vise sig i en drøm og fortælle shamanen, hvordan 

hans dragt skal syes. Jo mere erfaring shamanen får, jo flere ånder 

vil han/hun kunne få kontakt til. Tilsammen udgør ånderne 

shamanens særlige kraft. Når shamandragten er syet, hidkaldes 

ånderne i håb om, at de bosætter sig i dragten. Hver slægt har sine 

ritualer for, hvad der skal til for at sikre, at shamandragten 

besjæles af de rette ånder, men faren er altid, at fjendtligsindede 

ånder slår sig ned i dragten, for at bekrige eller endog slå 

shamanen ihjel.  

SHAMANDRAGTER 

Find hæftet ”Shamaner og åndemanere – 
en verden mellem himmel og jord” i kasse 
1. Her kan du se billeder af dragten på 
side 19 øverst og læse mere om Basaman 
på side 20-21. Se også øvrigt 
tekstmateriale om Basamans dragt i 
lånermappens afsnit 8. Se også filmklip 
2.2 om dragtens kraft.. 

 

 

http://bit.ly/2-2-3-shamandragtens-kraft
http://bit.ly/2-2-3-shamandragtens-kraft
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På den måde er det klart, at shamandragten har en særlig kraft og betydning. Derfor har vi heller 

ikke en dragt i samlingen, men der er en bog i samlingen om de fine dragter, der er på 

Nationalmuseet. Dragtens enkelte dele er symbolsk ladede. Lad os tage et eksempel og se 

nærmere på spejlene. 

 

Shamandragtens spejle 
Shamanspejlets to sider udgør menneskenes og åndernes syn på verden. Mennesker kan få et blik 

ind i åndernes verden ved at skue ind i spejlets blanke yderside, hvorimod ånderne via spejlets 

indre og bagside skuer ud på menneskene. Kun shamanen kan med 

sin evne til at rejse mellem verdener indtage begge synsvinkler. Det 

er dog altid en rejse, hvor shamanen er i stor fare, for han eller hun 

er udsat for angreb fra ånder under rejsen.  

 

De runde spejle på shamandragten virker som skjold, der beskytter 

shamanen mod angreb fra fjendtlige ånder. Samtidig er spejlene et arsenal af våben, der afleder 

og forblinder farlige ånder ved at kaste lys imod dem.  

 

Det mongolske ord for spejl er toli, som udover spejl også betyder opslagsbog og ordbog. 

Mongoler betragter spejle, og særligt shamanspejle, som genstande med alvidende egenskaber. 

Shamanspejlet siges nemlig at absorbere alt, hvad det ser, og reflektere alt, hvad det har set.  

 

Buddhisme 
Buddhismen fik særlig indflydelse i Mongoliet i 1200-tallet under Kublai Khan, Djengis Khans 

barnebarn, som havde flere buddhistiske munke som hans personlige vejledere. I 1500-tallet, efter 

det mongolske imperie blev overtaget af Manchu dynastiet (Qing dynastiet) fra Kina, bredte en ny, 

reformeret form for buddhisme sig hastigt i hele samfundet. Det skete ikke mindst gennem en 

udbredt mission udført af tibetanske munke, der vandrede fra lejr til lejr med deres forkyndelse og 

medicinske viden. Klostre og templer blev i hast opført på steppen og i byerne, mange med 

medicin og hospitalsvæsen som speciale.  

 

SHAMANSPEJLE 

Se filmklip 2.4 om dragtens spejle. Se 
også lånermappens afsnit 7 for mere. 

http://bit.ly/2-2-4-shamandragtens-spejle


 

Side 25 af 55 
 

 

Ligesom i shamanismen, findes der i den mongolske buddhisme forskellige former for helbredende 

ritualer og uddrivelse af onde ånder. Siden 1990’erne er der overalt i Mongoliet blevet 

genopbygget mange klostre, og her bliver der praktiseret traditionel helbredelse og 

åndspåkaldelse, og man foretager spådomme.  

 

Gennem en stor del af det 20. århundrede oplevede mongolerne en stærk begrænsning i 

udfoldelsen af deres religiøse praksis, som følge af den kommunistiske styreform, der herskede. I 

1930’erne blev 724 af 767 klostre i Ydre Mongoliet ødelagt under de politiske udrensninger under 

kommunismen. Tusinder af munke blev dræbt eller fordrevet. Klostrene blev symbolet på de rige 

magthavere, som revolutionen kæmpede imod. Tidligere forvaltede klostrene store områder af 

den jord, som nomaderne brugte. Det ophørte med kommunismens store udrensninger i 

1930’erne. Efter kommunismens sammenbrud i 1990 styrkedes buddhismen igen i Mongoliet.  

 

I dag kan man igen læse til lama, en buddhistisk munk. Lamaerne etablerer sig som lokale 

spirituelle overhoveder, og nomaderne søger råd hos dem om f.eks. hvilke dage, det er bedst at 

flytte lejren på, eller hvor deres forsvundne dyr er henne. De beder dem også om hjælp til 

helbredelse og om forudsigelser af gode dage at holde bryllup eller at navngive et barn.     

 

Templer 
Templer og klostre ligger med lysende hvide facader i det åbne landskab på steppen. Tusinder af 

nomader fra nær og fjern valfarter til religiøse fester og skuespil for at tilbede guderne og for at 

søge helbredelse til krop og sjæl. I templets dunkle bedehal, omgivet af malerier og gudefigurer, 

sidder munke og messer, kun oplyst af blafrende olielamper. Fra store kobberkander serveres te 

for munkene for at fremme deres meditation. I duften af røgelse fra husalteret sidder en 

højtstående munk, en lama, og læser højt af de hellige skrifter. Han er klædt i buddhismens 

mørkerøde og gule farver. En anden lama, en gephogoi, er klosterets moralske vogter, en slags 

politi. Han går sagte rundt bag de messende munke, mens rappe slag fra hans stok vækker 

slumrende eller ukoncentrerede munke under de timelange messer. Politilamaen sikrer orden på 

tempelpladsen under de store religiøse skuespil, Zam, hvor tusinder af besøgende hensættes i 

både rædsel og fryd under opvisningen af dansende guder og dæmoner.   
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Mellem søjlerne i bedehallen i templerne hænger gudebilleder, thangkaer. For den troende er 

billederne i bogstavelig forstand guddommelige. De æres og tilbedes ved daglige bønner, ved 

ofringer og særlige ritualer. Maleriernes størrelse varierer fra ganske små til kæmpemæssige 10 

meter høje bannere, der bæres frem ved store tempelfester. Thangkaerne fremstilles i 

klosterværkstedet. Der anvendes meget værdifulde pigmenter til fremstillingen, da motiverne ikke 

bare viser guder, men altså er guder. 

 

I templerne er der altre. De dyrebareste gudefigurer kigger ud gennem alterets små glasruder. På 

hylderne omkring dem står skåle og vaser til røgelse og offergaver ved siden af en kande med 

helligt vand. Alteret ligger centralt i bedehallen, vendt mod Lhasa, den tibetanske buddhismes 

hellige by. Thangka-malerier, vaser til helligt vand, bedemøller, offerskåle og alterpynt med 

buddhistiske symboler er alle ting, der er stærkt forbundet med buddhismen og dens symboler. 

 

Tantrisk lære og tantriske genstande 
Tantra betyder ”lære” og er en central del af tibetansk buddhisme. Man søger visdom på et højere 

plan ved at forene det mandlige og det kvindelige, hvor det mandlige repræsenterer det passive, 

det kvindelige det aktive. Det kvindelige bliver ofte symboliseret ved en klokke, det mandlige ved 

en tordenkile.   Mens det mandlige element er genstandens faste form, er det kvindelige 

genstandens bevægelse i ritualet.  

 

I den tantriske buddhisme ønsker man både at forene og samtidig styrke modsatrettede kræfter i 

et ordnet kosmos. I ritualerne bruges menneskekranier og knogler for at overskride grænsen 

mellem liv og død, rent og urent. Det tantriske udstyr har derfor et grusomt præg: offerskåle af 

menneskekranier, bedekranse med kranieperler, og i udstillingen på Moesgaard Museum var der 

tilmed en fløjte af menneskelårben fra en jomfru. Fløjtens ender var betrukket med hud fra et 

menneske, i dette tilfælde fra en mands penis.  

 

Medicinsk helbredelse 
Den medicinske tradition i Mongoliet går hånd i hånd med etableringen af buddhismen.  

Lama-lægen er en omvandrende munk, der går fra lejr til lejr eller er fast tilknyttet et kloster. 

Diagnoser bliver stillet ved at tage pulsen flere steder på kroppen på én gang, og ved indre 
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sygdomme undersøges patientens vejrtrækning og urin. I lama-medicin er sygdomme enten kolde 

eller varme og behandles med modsvarende medicin. Årsagen til sygdom er en ubalance mellem 

gode og onde kræfter i kroppen.   

 

Lama-lægen medbringer altid en skindpose med små læderposer. Hver enkelt lille pose indeholder 

en mikstur fremstillet af urter, mineraler og metaller og er forsynet med en etiket, der angiver 

dens brug. Miksturerne tilpasses løbende lægens erfaringer.          

                                                                                                                                                 

Klostrene skriver værker om medicin og helbredelse, og nye kure udvikles i klostrene. Det mest 

berømte værk er Den Otte-Grenede Hemmelige Videnskab, der er et standardværk. Her beskrives 

både diagnoser og behandling af sygdomme, især vedrørende hovedet.  

I Mongoliet er der også en ben-sætter. Ben-sætteren er en slags kiropraktor, der tilkaldes ved 

benbrud og svære fødsler. I sjældne tilfælde praktiseres opgaven af en munk, men oftest af en 

mand eller kvinde, der har arvet sine evner fra en shaman-forfader. Denne form for behandling 

ligger uden for lama-lægens praksis. 

 

Figurer og amuletter og orakler 
I klostrene samles enorme rigdomme. De er offergaver fra velhavende nomader og fra andre 

klostre. Det kan være gudestatuer og buddhafigurer i forgyldt bronze, fra ganske små til mange 

meter høje, ofte besat med halvædelstene. 

 

Gipsafstøbninger af gudefigurer er populære som beskyttelse og lykkebringere i mongolske hjem. 

De støbes i messingforme i klostrenes værksteder, bemales og anbringes i et amuletgemme. En 

bøn eller et skrift placeres i amuletterne til beskyttelse af køberen. De bæres på kroppen i et bånd, 

anbringes som offergaver ved et gudeskrin på steppen eller bringes hjem på husalteret i geren. 

Bedekranse handles også af munkene, ligesom små figurer kan købes i klosterets butik som 

souvenirs. 

 

Orakler er personer, der besættes af en guddom og går i trance. Med guddommens kraft kan 

oraklet velsigne de troende. Orakler lever på kanten af buddhismen, og betragtes af munke som et 
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levn af folkelig overtro. De findes overalt – også i de store klostre, hvor deres vilde trancer er et 

populært skue for de besøgende.   
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Sommerfesten Nadam – mød dine venner, flirt og spil 

 

Under den årlige sommerfest, Nadam, mødes nomaderne efter at 

have tilbragt lange perioder alene ude på steppen. De konkurrerer i 

de såkaldte ”tre mandlige sportsgrene”: brydning, bueskydning og 

ridning. Men Nadam er for alle, både kvinder og mænd, voksne og 

børn. Sammen fejrer de nomadernes historie og stolte traditioner.  

 

Nadam er en sommerfestival, hvor man fejrer, at vinteren er 

overstået. Vinteren er forhåbentlig gået uden for store tab i 

dyreflokken, og man fejrer den stærkeste hest. Nadam er et af årets 

højdepunkter for nomaderne. Her mødes de på tværs af familier og 

grupper. Man møder måske sin søster for første gang i et helt år. 

Nadam er en højtid, og man klæder sig i sit fineste tøj, og viser både sig selv og sine dyr frem. 

Måske finder man også en kommende mand eller kone? Det er en nationalfest, som i 

hovedstaden Ulan Bator finder sted på byens største stadion, og på nationalt TV er det en stor 

sportsbegivenhed.  

 

Traditionelt har Nadam været afholdt på alle tidspunkter af året for 

at markere en vellykket bedrift, for eksempel at et barn er kommet 

til verden. I dag er Nadam fejringen af Mongoliets uafhængighed fra 

Kina og en konkurrence i ”de tre mandlige sportsgrene”: brydning, 

bueskydning og hestevædeløb. Ofte er denne form for Nadam 

knyttet til en ovo, en hellig varde, hvor ofringsritualer knyttes 

sammen med konkurrencerne i ”de tre mandlige sportsgrene”.  

 

Spil og leg er en vigtig del af nomadernes fællesskab. Under Nadam 

og ved andre lejligheder, hvor nomaderne mødes og tilbringer tid 

sammen, bliver spillene pakket ud. Shagai er et af de spil, 

nomaderne spiller under den årlige Nadam. Terningerne er fodrodsknogler fra eksempelvis får.  

BRYDNING 

Find genstandene Mo.50-54 frem og 
læs i genstandsteksten om brydning. 

Spørgsmål: Har vi kønnede 
sportsgrene? Altså sportsgrene, der 
anses for særligt kvindelige eller 
mandlige? Hvad siger det om vores 
kønsidealer? 

Hvordan afgrænser og skaber man 
national identitet? Hvilke sportsgrene 
ville I mene er særlige for Danmark? 
Hvilke fordele og ulemper er der ift. at 
have nationale sportsgrene, som anses 
som særlige for nationen? 

NATIONALFEST 

I lånermappens afsnit 6 finder en række 
aktiviteter, som kan bruges til at 
markere Nadam. I finder opskrifter, 
filmhenvisninger og ideer til at snitte og 
sy sportsudstyr. 

SPIL 

Find genstandene Mo.20, Mo. 25a-b, og 
Mo.26, pak dem ud og læs om dem i 
genstandslisten. I finder regler i 
lånermappens afnit 6. Prøv at spille 
spillene. 
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Der findes forskellige spil med knogler: Hver side af knoglen har forskelligt udseende og værdi og 

kaldes enten hest, kamel, får eller ged.  

En særlig Nadam-variant af spillet kaldes ”bryder”. To spillere kaster knogler, indtil én får 

hestesiden opad. Den spiller, der vinder over alle de andre én efter én som ved Nadam-brydning, 

er spillets endelige sejrherre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede fra Nadam. Fotograf: Malthe Barnkob Lehrmann.  
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Djengis Khan – dengang og nu 

Vi spurgte Malthe, om han kunne fortælle lidt om Djengis Khan – dengang og nu, og det kom der 

en dramatisk historie ud af, som vi giver jer her. 

 
Malthe fortæller: 
Djengis Khan er Mongoliets landsfader. Det vil sige, at det var ham, som samlede Mongoliet til 

ét folk. Djengis Khans navn er oprindeligt Temüjin, som betyder smed, men fordi Temüjin 

samlede det mongolske folk under sig, tog han navnet Djengis Khan, som betyder hersker af 

universet. Khan er en titel, der også betyder fyrste. Shamaner havde spået om sådan en 

person, en hersker af universet, og titlen blev bekræftet af Djengis Khans mange erobringer. 

Temüjin blev født mellem 1157 og 1162, og han voksede op som søn af en fyrste ude på 

stepperne. Det siges, at da Temüjin kom til verden holdt han en blodig klump i hans hånd, og 

det blev spået, at han ville leve et liv i konstant krig og med masser af vold. Der vides ikke 

meget om hans tidlige liv, fordi der ikke findes nogle ordentlige skriftkilder. Den bedste kilde er 

bogen Mongolernes hemmelige historie, som er skrevet kort tid efter Djengis Khans død. Men 

det har mere karakter af en poetisk fremstilling af Djengis Khans liv på samme måde, som vi 

her i Norden har de ældre eddaer og de islandske sagaer, end egentlig historie. 

 

Dengang i 1200-tallet bestod Mongoliet af en masse forskellige stammer, der alle havde en 

Khan, en fyrste, til at lede dem. Selve Temüjins slægt, siges at nedstamme fra en ulv og en då, 

og mange mongoler betragter i dag Djengis Khan som en halvgud, sendt af himmelguden 

(Tenger), for at regere over hele verden. 

 

Men inden Temüjin blev Djengis Khan og skabte det største landfaste imperium, verden endnu 

har set, levede han et ungdomsliv i fattigdom og på konstant flugt fra fjender. Da Temüjin 

var en dreng på kun ca. 9 år, tog hans far ham med til nabostammen for at gifte ham væk til 

en af nabostammens døtre, Börte. Indtil han blev 12 år gammel og giftemoden, skulle han bo 

og arbejde for Börtes familie. På vej tilbage blev hans far, Yesugei, forgiftet af sine fjender og 

døde kort tid efter, og da ingen af hans sønner var gamle nok til at overtage stammen, blev 

der udråbt en ny Khan. Da Temüjin hørte om dette, red han straks hjem, men den nye Khan 
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frygtede for udfordringer fra Yesugeis børn, og derfor blev Temüjin, hans mor og fem brødre 

forvist fra stammen. De blev forvist uden nok heste eller får, og dengang var det det samme 

som at få en dødsdom. I tre dage efter, at de var blevet forvist, red Temüjins mor, Hoelun, 

efter stammen med Yesugeis banner højt hævet i håbet om, at de ville støtte op om den 

tidligere Khans familie. Kun en gammel mand forbarmede sig over hende og gav hende nok mad 

til at overleve den første tid alene på stepperne.  

 

De næste mange år overlevede familien af vilde bær, ådsler og små gnavere, Temüjin og hans 

brødre kunne fange. Temüjins ældre halvbror, Begter, var i denne tid begyndt at positionere 

sig som leder af deres lille flok. I Mongolernes hemmelige historie skrives der, at Temüjin 

dræbte Begter, fordi Begter ikke ville dele mad med resten af familien. Dette betød samtidig, 

at Temüjin nu var den ældste i søskendeflokken.  

 

I årene, hvor familien boede alene, blev de ofte udsat for angreb fra stærkere stammer. 

Særligt fortælles der historier om, hvordan Temüjin flere gange blev fanget af deres gamle 

stamme og kun med list og held undslap at blive slået ihjel af hans fars gamle rivaler.  

Sådan voksede Djengis Khan altså op i fattigdom og i et splittet politisk system, hvor flere 

stammer kæmpede indbyrdes om magten. 

 

Kort tid efter, at Temüjin giftede sig med Börte, blev hun stjålet af en anden stamme. For at 

få hende tilbage opsøgte Temüjin Toghrul, hans fars blodsbror, og lovede ham, at han ville 

træde i hans tjeneste, hvis han ville hjælpe ham med at få Börte tilbage. 

 

Ifølge Mongolernes hemmelige historie, fik Temüjin hjælp af sin egen blodsbror Jamukha, og 

sammen udslettede de Merkit-stammen, der havde taget Börte. Herfra blev Temüjin kun 

mægtigere, særligt fordi han i stedet for det traditionelle aristokratiske system indførte et 

meritokrati, der betyder, at i stedet for, at folk har værdi i samfundet i forhold til, hvem ens 

far er, og hvilket hus man var fra, blev folk under Temüjin bedømt ud fra deres evner. På den 

måde fik han hurtigt et stort følge af folk fra lavere klasser, der ønskede at blive en del af 

hans stamme. 
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Temüjins brud med traditionerne var også med til at skabe ham fjender, og hans gamle 

blodsbror Jamukha forsøgte at blive stor-Khan over stammerne, i stedet for Temüjin, hvilket 

førte til krig mellem de to. Krigen resulterede i Jamukhas død.  

 

I 1206 havde Temüjin besejret alle de forskellige stammer i Mongoliet og samlet dem under 

hans eget fane. Herefter tog han navnet Djengis Khan og forsøgte nu at udvide sit rige mod 

vest og syd. Først erobrede han Xi Xia dynastiet i 1211 og derefter den nordlige del af det 

mægtige Jin dynasti (Kina i dag) i 1215. Herefter sendte Djengis Khan først diplomater mod 

vest ind i Persien for at forhandle om handlen, men hans diplomater blev slået ihjel, og deres 

hoveder sendt tilbage til Djengis Khan. Dette lagde grunden for den mest brutale og 

skånselsløse militærkampagne, verden endnu havde hørt om, hvor Djengis Khan med 100.000 

ryttere invaderede den østlige del af Persien kaldet Khwarezmia. Mongolerne destruerede hele 

byer og rev dem ned til fundamentet og massakrerede alt levende i dem, fra hunde til børn. 

Intet overlevede mongolernes hævn. Det er særligt denne del af Djengis Khans kampagne, som 

verden kender ham for, fordi Perserne skrev de brutale nedslagtninger ned, hvor de bl.a. 

beretter, hvordan mongolerne brugte tilfangetagende soldater, kvinder og børn som levende 

skjolde. De ”hyrdede” fangerne foran sig for at beskytte sig selv mod pileregnen fra deres 

modstandere. Senere ville deres døde kroppe blive stablet i pyramider som monumenter over 

Mongolernes indtog. 

 

I 1220 drog Djengis Khan tilbage til Mongoliet med hensigten at indtage resten af Kina og 

straffe Xi Xia provinsen for ikke at betale tribut, en slags skat, til ham. Generelt regerede 

Djengis Khan over sit store imperie ved at give folk politisk og religiøs frihed, så længe de 

betalte tribut til ham. 

 

I 1227, under belejringen af Yinchuan i det vestlige Xia, døede Djengis Khan. 

Omstændighederne omkring hans død er uvisse, og forskellige historier hævder, at han døde i 

kamp, mens andre mener, han døde af et sår fra en pil eller at en af hans Xia-koner dræbte 

ham. Alle historierne hævder dog, at Djengis Khan gik i døden stadig siddende på sin hest til 

det sidste.  
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I dag er Djengis Khan stadig hyldet blandt mongolerne. Særligt er han blevet et symbol på den 

stærke leder, og politikere forsøger at associere sig med Djengis Khan, bl.a. ved at bygge store 

rytterstatuer af ham eller hævde at være i slægt med ham. Mange mongoler kalder derfor 

Djengis Khan for bedstefar og ser ham som en åndelig beskytter og inspiration til at leve 

deres eget liv. 

 

Historien om Djengis Khan lever derfor i bedste velgående i Mongoliet i dag, og mange går og 

ønsker, at en ny Djengis Khan vil vise sig igen på stepperne og hjælpe Mongoliet med at blive en 

stærk nation. 

 

I dag er Djengis Khan stadig en fremtrædende og vigtig figur. Efter 

kommunismens fald i 1990 skulle der laves nye id-kort, hvor man nu 

skulle angive slægt. Mange angav Den Gyldne Slægt – efter Djengis 

Khan.  

 

Djengis Khan forbindes altså med en historisk krigsindsats, der 

underlagde sig historiens største rige, men han forbindes også med 

diplomatisk immunitet og religionsfrihed, og ses som en samlende 

faderfigur.  

 

Også sommerfesten Nadam minder mongolerne om storhedstiden 

under Djengis Khan. De tre mandlige sportsgrene, som der konkurreres i under Nadam, brydning, 

bueskydning og hestevæddeløb, er discipliner, som også har indgået i militærtræning. Hesten, 

recurvebuen og evnen til kamp var afgørende for Djengis Khans erobringstogter i det 13. 

århundrede. Som led i hærens kamptræning arrangerede Djengis Khan store jagter for sine 

krigere. Lange kæder af ryttere drev hjorte, tigre, vildsvin, ulve og bjørne sammen, indtil området 

var tomt for vildt. Dernæst dannede rytterne kreds om de skrækslagne dyr, og krigerne lukkedes 

ind en efter en. Hver kriger blev kun udstyret med én pil. Det trænede dem i træfsikkerhed, 

NYE ID-KORT  

 
Se filmklip 5.1, hvor antropolog Lars 
Højer fortæller om de nye id-kort og 
om paradokset i at folk dyrker 
historien om Djengis Khan og en 
selvforståelse, der bygger på en 
mindre tolerant indstilling til andre, 
mens at Djengis Khan faktisk stod 
for en udtalt grad af tolerance 
overfor eksempelvis diversitet i 
religiøs forståelse. 

http://bit.ly/5-1-Lars-H-ID
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udholdenhed, styrke og mod. Jagten varede ofte op mod et par 

måneder. Myten om den store Djengis Khan er langt fra fortalt for 

sidste gang.  

 

  

MYTEN 

Myten om Djengis Khan lever i dag. 

ENGELSK/HISTORIE: 

Djengis Khan er i dag både en 
nationalhelt og en myte. Se artikel fra 
BBC om mysteriet om Djengis Khans 
grav på 
http://www.bbc.com/travel/story/201
70717-why-genghis-khans-tomb-cant-
be-found 
 
 

http://www.bbc.com/travel/story/20170717-why-genghis-khans-tomb-cant-be-found
http://www.bbc.com/travel/story/20170717-why-genghis-khans-tomb-cant-be-found
http://www.bbc.com/travel/story/20170717-why-genghis-khans-tomb-cant-be-found
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Fagtema 1: Pastoralisme 

Hvad er pastoralisme? 
 
Pastoralisme er et samfundsfagligt begreb, der betegner den 

livsform, der leves af folk, som er hyrder. Det siger noget om, 

hvordan en gruppe forsørger sig – altså hvad man gør for at 

brødføde familien og sig selv. Det er således også en økonomisk 

betegnelse, der beskriver, hvilket levebrød en gruppe har. Når man 

kalder nogen for pastoralister, så fortæller det os, at gruppen 

holder dyr fremfor at være lønarbejdere eller at dyrke jorden for 

dens afgrøder. Og den måde man lever, den måde man brødføder 

sig på og den livsstil man har, sætter sig aftryk i, hvordan 

mennesker anskuer verden og sig selv i den.  

 

Pastoralisme som livsform skønnes at række 10.000 år tilbage i 

tiden, hvor domesticeringen (tæmningen) af dyr som får, geder og 

køer begyndte i Zagros-bjergene og det sydlige Tyrkiet (Nicolaisen i 

Braae 2017, s. 12). Der har været bemærkelsesværdige 

pastoralistiske grupper gennem tiderne og frem til i dag, som pirrer 

vores nysgerrighed, eventyrlyst og respekt, ikke mindst fordi de 

magter evnen til at leve selvforsynende og i tæt sameksistens med 

deres elskede dyr. Den mobile, eller nomadiske, pastoralisme er, 

selv om det har mange år på bagen, stadig en af de mere 

bæredygtige livsformer, da den er relativt skånsom for det 

landskab, pastoralisterne og deres dyr bevæger sig på.  

 

Antropologer har arbejdet med pastoralister i hele verden og 

fundet, at man kan sige noget om pastoralister helt generelt:  

BÆREDYGTIGHED I FAMILIEN 

Se filmklippet 5.2 med antropolog Lars 
Højer om, hvordan alt bliver genbrugt i 
en nomadisk mongolsk familie.  

Spørgsmål: Kan I genkende det? 
Hvordan handler vi bæredygtigt i 
Danmark? Hvilke kræfter er der for at 
øge bæredygtighed, og hvilke går i 
mod? Hvordan tror I, at fremtiden 
kommer til at se ud? Og hvordan kunne 
I godt tænke jer, at den kom til at se 
ud? 

 

LANDSKAB 

GEOGRAFI/SAMF/HIST: 

Se filmklip 5.3 med antropolog David 
Sneath, som forklarer, hvordan denne 
bæredygtige livsstil kan dokumenteres 
fra rummet. 

Spørgsmål: Hvordan tror I, at Danmark 
ser ud? Og hvordan tror I, at jeres 
lokalområde ser ud? Tegn et kort. 

PASTORALISME 

Begrebet pastoralisme består af to 
dele: dels ”pastor-” og endelsen 
(suffikset) ”-isme”. Endelsen ”-isme” 
fortæller, at vi taler om et princip ud 
fra en særlig egenskab. Pastor betyder 
hyrde, det kommer af det latinske 
”pascere”, der betyder ”at lede til 
græsning, få til at spise”. Det er selv en 
afledning af det indo-europæisk ord 
”peh-”, der betyder ”at brødføde, 
beskytte, vise omsorg for”. Begge dele, 
både at drive dyreflokke til græsning, 
og at yde omsorg for både dyrene og 
ens familie, er sigende for pastoralister. 

 

http://bit.ly/5-2-Lars-H-Genbrug
http://bit.ly/5-3-David-S-Baeredyg
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· De dyr, der holdes, er typisk geder, får og køer. Men der findes også hyrder, der har 

rensdyr, æsler, heste, yak, kameler, dromedarer og lamaer.  

· Dyrene kan bruges på mange måder. Dels kan de bruges til mad og drikke, dvs. indtage 

deres kød, mælk og blod, men også uld, hår, sener eller huder bliver brugt. Udover at være 

en kilde til føde og praktiske materialer, kan dyrene bruges 

som læsse-, ride- eller trækdyr. Dyr kan også bruges som 

betalingsmiddel eller som statussymbol, de indgår i 

religiøse sammenhænge og er bibringere af lykke, og så 

anses dyrene for at være væsner i verden, som skal 

behandles med følsomhed og respekt, ligesom man ville 

gøre med en god ven eller et velanset familiemedlem.  

· Der er ofte arbejdsdeling mellem kønnene, dvs. at mænd 

og kvinder ikke har de samme arbejdsopgaver, og ofte bor flere generationer sammen i 

det, man også kalder storfamilie (extended family på engelsk). Herved sikrer man, at der er 

hænder nok til de mange dagligdagsopgaver, der er i en pastoralistfamilies hverdag.  

· Pastoralister er nomadiske. Det vil sige, at de flytter rundt med deres dyr. Begrebet 

nomade bliver forklaret mere nedenfor. 

 

Pastoralisme i Mongoliet 
I Mongoliet er dyrehold og pastoralisme hjørnestenen i økonomien såvel som i samfundet 

generelt. Og det har det været i 3000 år. I dag er minedrift den anden vigtige hjørnesten, men det 

er et arbejde, som ikke har de samme kulturelle rødder som pastoralisme, og som ofte anses for 

uærligt arbejde, fordi man ødelægger jorden, hvori ånderne bor. Helt op til 1920’erne ernærede 

næsten alle mongoler sig som hyrdenomader. En tredjedel af Mongoliets befolkning lever som 

nomader i dag. Hverdagens opgaver er fordelt gennem arbejdsdeling baseret på køn og alder. 

Mændene passer heste og kameler, som færdes og overnatter frit på steppen. Kvinder og børn 

sætter kvæg, får og geder på græs ved daggry, for igen ved skumring at føre dem tilbage til lejren 

og malke dem, inden de kommer i folden.  

 

FØLSOMHED OG RESPEKT 

I kan se filmklip 1.6, hvor Monica 
fortæller om hendes syn på dyr, og om 
hvordan hun har det med den måde, vi 
omgår vores dyr her. Hun har valgt at 
være vegetar i Danmark og spise kød i 
Mongoliet. 
 
Spørgsmål: Er det overraskende? Hvad 
tænker I om det?  

http://bit.ly/1-1-6-respekt-for-dyrene
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De mange dyr og deres produkter 
Ifølge officielle statistikker fra 2009 var der i Mongoliet 226.600 

husstande, som havde dyrehold. Heraf var 170.100 husstande 

decideret kategoriseret som hyrder, altså pastoralister1. I personer 

blev der opgjort 349.300 hyrder – mens antal dyr var tallet 

væsentligt højere: 44 millioner dyr i runde tal. Heraf var der: 

      277.100 kameler 
   2.221.300 heste 
   2.599.300 køer 
 19.651.500 geder/får 
  

Hovedproduktionen for pastoralisterne er kød, mælk, uld, 

kashmiruld og huder. Dyreholdene giver tilsammen omkring 

264.400 tons kød, 493.700 liter mælk, 3000 tons kashmiruld, 

10.000 tons uld, og 5 millioner huder. De mest populære 

eksportvarer er uld, kashmiruld, tæpper, forarbejdet kød, huder og 

læderprodukter.  

 

Fem-dyr-folket 
De mongolske pastoralister kaldes også for fem-dyr-folket. De fem 

dyr, det drejer sig om, er: får, ged, ko, kamel og hest. Her står de i 

rangorden efter deres status – så fåret er ikke af høj status, mens 

hesten er. Dyrene har stor betydning for mongolerne, og de er helt 

centrale for mongolernes overlevelse. Sådan er det i dag, og sådan 

har det været gennem århundreder helt tilbage til Djengis Khans tid 

i 1200-tallet.  

 

Hele opfattelsen af at hyrde dyr, og hvad det betyder for folk, 

udtrykkes som tabun ger-ün mal, som betyder ”de fem domesticerede dyr”, eller bare ”de fem 

dyr” (Braae 2017: 357). Tabun ger-ün mal er et udtryk for selve kvaliteten i at hyrde, og handler 

 
11 Der er andre tal i Ann Fenger Benwells bog s. 8-10. Dem kan I også bruge. Hun angiver 800.000 nomader eller 
130.000 nomadefamilier, det vi her har kaldt husstande. 

FEM DYR OG 44 MIO. DYR 

I samlingen finder du en figur af de fem 
dyr (Mo. 7) 

Matematik:  

Regneopgave - hvor mange dyr og 
hyrder bor der gennemsnitligt i en 
husstand i Mongoliet? Og hvor meget 
mælk, kød, uld, kashmiruld og huder 
producerer en pastoralist-husstand 
gennemsnitligt? Find modellen Mo.120 
frem og angiv hvor mange af de 
forskellige dyr, der er gennemsnitligt.  

 

Samfundsfag/historie:  

Prøv at lægge antal af dyr sammen – 
giver det 44 mio. dyr? Hvad er 
forskellen? Hvilke dyr kunne du tænke, 
ikke indgår her? (høns, gæs, etc.) Ville 
vi gøre de samme fem dyr op i 
Danmark, når vi taler økonomiske tal? 
Hvad skyldes forskellene?  

 

Gennemsnitstal for pastoralister viser 
ikke nødvendigvis, hvordan 
virkeligheden er. I praksis er der 
pastoralister, der har mange får og 
færre kør, eksempelvis, eller omvendt, 
så det vil være meget usædvanligt at 
finde en husstand, der afspejler 
gennemsnitsbilledet. Overvej hvilke 
fordele, der kan være ift. at satse mere 
på en art frem for at satse på alle? 
Kender I andre tilfælde, hvor 
gennemsnittet ikke kan findes i 
virkeligheden? 
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også om hyrdens forhold til dyr, og processen at flytte dyr og 

mennesker rundt. I Rolf Gilbergs bog (1996), som er vedlagt, kan I 

læse om dyrenes betydning og brug (se side 42-51). Vi har samlet 

nogle af pointerne her.  

· Får og geder: Det vigtigste dyr for familiens overlevelse er fåret, men 

det er ikke et dyr med megen prestige. Fårepleje hører under 

kvindernes domæne, og fåret symboliserer sammenhæng og daglig 

overlevelse. Det kød, der spises mest i en mongolsk familie, er 

fårekød. En familie skal gerne eje 300-400 får for at have en god 

tilværelse. Hvis familien først ejer mindre end 50 får, så går det den 

forkerte vej: så spiser familien flere end dyrene kan nå at erstatte 

med nye unger, og så spiser de deres fåreflok op. Fårenes skind og 

uld er også et vigtigt produkt. Ulden bruges bl.a. til at lave filt. Filten 

kan man bruge til at reparere geren (hjemmet). Får og geder er 

nøjsomme dyr. De egner sig derfor særlig godt til livet på de tørre 

stepper. 

· Kvæg: Kvæg bruges for at brødføde familien. Man bruger kød, mælk, deres huder og faktisk også 

deres gødning. Gødningen bruger man til brændsel i hjemmets brændeovn. Kvæg, både tyre og 

køer, bruges også som træk- og læssedyr. 

· Kamel: Den to-puklede kamel bruges både som læssedyr og ridedyr. Når mennesker eller last skal 

op på det høje dyr, skal kamelen lægge sig ned, så lasten kan bindes fast, eller rytteren kan stige på. 

Det kræver, at man træner kamelen, fra den er lille. Hankameler er kendt for at være vanskelige 

dyr, der kan blive arrige og umedgørlige, især i parringstiden. De kan finde på både at bide og 

sparke. Men kamelen har nogle særlige evner, som gør at man gerne tager de besværlige sider 

med. Kamelens uld er en særlig varm uld, og dens mælk er særligt næringsrig. Kødet spiser man 

også. Kamelen er derudover særligt god til tørre egne, såsom Gobi-ørkenen. Den kan på grund af 

sine pukler gemme på næring, og den kan vandre i op til 12 dage uden at drikke vand.  

· Hest: Hvor fåret er det vigtigste dyr for at brødføde sig, og kamelen har sine særlige styrker, så er 

hesten dog stadig det mest værdsatte dyr, og det dyr som har størst status. Det er primært 

mændene, der passer hesten, og den forbindes med prestige, krig og sport. Den mongolske hest er 

mere kortbenet end den arabiske hest, og den klarer sig fantastisk godt på de store stepper. 

Traditionelt har de mongolske pastoralister målt rigdom i antal heste, man ejede. Heste bliver brugt 

som ride- eller læssedyr, dog ikke som trækdyr, og man spiser også hestekød, selvom fårekød er 

ROLF GILBERG 

I kan også finde stort set de samme 
informationer i Gilbergs mongolske 
malebog, der er det fineste lille 
opslagsværk (findes i lånermappens 
afsnit 8). Tegningerne er udført i typisk 
mongolsk stil, og de er malet af en 
mongolsk munk. Så tag endelig kopier 
af bogen og mal de smukke tegninger, 
mens I taler om dyrene.  
 
Opgave: 
Inspireret af de klassiske bilkort (eller 
Pokémonkort) kan I lave dyrekort med 
karakter-beskrivelser.  
Overvej gerne, om I kan sætte en bytte-
ratio, såsom tre køer for en kamel. Og 
om man skal have en af hvert køn eller 
en minimumsmængde af får, som man 
ikke skal under, for så har man tabt. 
Find selv på reglerne. 

 



 

Side 40 af 55 
 

 

det mest spiste. Mere uvant for os, bliver hopperne faktisk 

malket. Man drikker ikke den nymalkede mælk, men lader den 

syrne og gære til en airagh – en syrlig-sød forfriskende drik med 

en anelse alkohol (under 2%). Rolf Gilberg skriver om 

hoppemælken: 

 
”Heste-mælk drikker man ikke direkte. Hopperne giver kun små 
portioner mælk ad gangen. En mongolsk hoppe kan give 700-800 
liter mælk om året. En dansk ko giver 10 gange mere. Fra om 
foråret til om efteråret malker mongolerne deres heste flere gange 
dagligt. Nær lejren står føllene bundet til en lav snor i en række på 
steppen. Når føllene skal drikke, kommer mødrene. Man holder 
føllet hen til moderens yver. Føllet sutter lidt. Så overtager telt-
fruen malkningen ned i en spand. Bliver der lidt mælk tilovers hos 
moderen, får føllet det. Hoppen står ikke bundet, når den malkes. 
Det kan den ikke lide. Hoppe-mælken samles dagligt i en stor 
læder-sæk af heste-skind. Den hænger på et stativ i ger’en lige 
inden for døren til venstre. Hver gang man går forbi sækken, giver 
man den nogle voldsomme skvulp. Det er for at ryste mælken godt, 
så den bliver fordelt og blandet.”  
(Rolf Gilberg (1996) ”Mongolerne – et nomadefolk”, s. 50) 

 

I skal ikke være nervøse for føllet. Føllet får altid nok at spise – det 

er helt afgørende for hyrderne, at deres dyr, og især de 

højtelskede heste, har det godt. Mongolerne har et meget nært 

forhold til deres dyr. De digter sange til dem og spiller musik for 

dem, f.eks. for at få en kamelmor til at tage sin unge til sig. Gæret 

hoppemælk, airag, nydes af alle aldersgrupper og siges at have 

helbredende egenskaber. Mælk fra kvæg, får, geder og kameler 

laves også til ost, yoghurt osv. 

HOPPEMÆLK 

Find mælkespand i samlingen (Mo. 86) 
og en metalkop (Mo. 9), som bruges til 
at servere gæret hoppemælk – en drik 
man typisk får, når man har afsluttet et 
måltid. Se også modellen, hvor I kan se 
en lædersæk udenfor, og ost, der ligger 
til tørre på taget af geren. 
 
I kan læse mere om, hvordan man laver 
gæret hoppemælk i bogen, side 49-51. 
Samme metode med at syrne mælken i 
en lædersæk bliver også brugt af andre 
pastoralistgrupper, eksempelvis 
beduiner. Kunne I forestille jer at drikke 
syrnet og gæret hoppemælk?  
Læs også artiklen ”Kefir: En smutvej til 
det gode liv” af Sarah Skarum (Berlinske 
den 18. maj 2016). 

ET NÆRT FORHOLD TIL DYR 

 
I samlingen er der en træfigur, der består 
af De fem dyr (Mo.7). Dem har man typisk 
stående på husalteret, for at knytte 
dyrene til familien og fastholde deres 
ånder, så de fortsat vil give overflod. I 
samlingen finder du også nogle eksempler 
på produkter fra dyrene.  

Dyremotiver i malebog 

I lånermappens afsnit 8 er der en malebog 
med smukke motiver – og små tekster – 
der illustrerer, hvad de fem dyr bruges til. 
Se side 20 til 30. Motiverne er velegnede 
som forlæg.  

Se herudover også de små filmklip, hvor 
eksperter fortæller om mongolernes 
forhold til dyr (lånermappens afsnit 7). 

https://moesgaardmuseum-my.sharepoint.com/personal/unescoftp_moesgaardmuseum_dk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Funescoftp_moesgaardmuseum_dk%2FDocuments%2FFilmklip%20Eksperterne%20fort%C3%A6ller%2FEmne%201%20De%20fem%20dyr
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Billede af en hyrde, der flytter sine dyr. Fotograf: Malthe Barnkob Lehrmann. 

 

Hvid mad og rød mad 
Dyrenes mælk og kød anvendes til at producere forskellige typer af mad og drikkevarer.  

’Hvid mad’ kommer fra mælk, ’rød mad’ fra kød. Det buddhistiske forbud mod at slå dyr ihjel 

afholder ikke mongolerne fra at spise kød, men det betyder, at hvid mad regnes for finere og 

renere end rød mad. Derfor er hvid mad også velegnet som offerføde til guder og ånder. Før i 

tiden var blodofringer i form af slagtede får og geder en udbredt shamanistisk praksis, men ånder, 

som har fået meget ´rød mad´, vil opføre sig mere utilregneligt, end hvis de har fået hvid mad. Det 

ses dog stadig i dag, at folk laver blodofringer, enten hvis de er meget syge eller ønsker at gøre 

skade på andre, som har forvoldt dem ondt. Der er altså en større risiko ved blodofringer end ved 

hvid mad ofringer, og mange Mongoler vil være bange for at lave blodofringer. Et lille blodoffer-

ritual, der dog laves på daglig basis, er, at manden i huset altid giver den første udskæring af kød til 

ånderne, inden familien spiser. Det gør han ud af respekt og som tak for den mad, familien nu skal 

til at spise. På samme måde ofrer kvinder hver morgen mælk ved at kaste mælk tre gange op i 

retningen mod den nærmeste ovo.  
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Køn og udsyn 
Handel, politik og krig har traditionelt været mændenes domæne, mens kvinder stod for huslige 

opgaver, herunder forarbejdningen af produkter fra dyr. Disse kønsopdelinger har altid været 

flydende og har længe været i opbrud. I dag er der adskillige kvindelige toppolitikere og 

succesfulde forretningskvinder i Mongoliet. Men det er stadig kvinderne, der forarbejder uld til 

eget forbrug eller til bytte for finere tøj og smykker, som bruges ved Nadam og andre fester. Uld, 

skind og huder forarbejdes og bruges eller sælges sammen med 

overskydende kød og mælkeprodukter til handlende eller på 

markeder i bytte for mel, sukker og andet.  

 

Selvom hyrdelivet kan være afsondret, så er de mongolske 

nomader meget vidende om verden udenfor. Prisen på kød og 

vejrudsigter opdateres konstant via smartphones og satellit-tv, 

lokale og globale klimaforandringer er på alles læber, ligesom man 

holder sig opdateret om begivenheder, børnenes kostskoleliv og 

familie andre steder i landet gennem digitale medier. 

 

Andre former for pastoralisme 
Carlbergs store nomadeserie blev færdig med det sidste bind, der 

udkom i 2017. Det er skrevet af antropolog Christel Braae og 

handler netop om de mongolske nomader. Ida Nicolaisen, som er 

redaktør på serien, skriver fagligt i forordet til bogen om en lang 

række andre pastoralister:  

 

“Dybt i den vestlige bevidsthed ligger der en ærefrygt og respekt 
for skyterne, hunnerne, old-tyrkerne, og de arabiske beduiner, som 
alle har skabt sig en prominent plads i den gamle verdens historie. 
Det samme gør billeder af tibetanske nomader og deres yakokser, 
som overlever i højder, hvor landbrug er umulig, og [billeder af] de 
slørdækkede tuareg-mænd siddende på de kameler, som har 
muliggjort, at de har holdt herredømmet over Saharas ørken i 
århundreder, hvor de kontrollerede karavaner og handel mellem 
Atlasbjergene og de vestafrikanske lande, samt billeder af masai-familier, der vandrer med deres 
køer gennem de høje græsser på den østafrikanske savanne. Alt dette er en del af vores forståelser 

FAGTERMER 

I Ida Nicolaisens tekst kommer en del 
fagtermer på banen, som I kan undersøge 
på klassen: 

Samfundsfag og historie:  

Hvad er herredømme? Er det en 
statsmagt? 

Undersøg betegnelsen den gamle verden 
– hvad er det? Og har vi en ny verden?  

Hvad betyder domesticerede dyr? Kan alle 
dyr domesticeres? Hvilke dyr er de mest 
kendte domesticerede dyr i Danmark? Er 
der forskel på holdningen til kæledyr og 
landmandens dyr? Se også filmklip 1.6, 
hvor Monica fortæller om at være moralsk 
vegetar. Vil I kunne spise et dyr, I har et 
forhold til, sådan som Monica beskriver 
det her? Hvordan har I det med den måde 
de danske landmænd (økologiske, 
frilands, konventionelle) har dyr? 

 

Geografi:  

Hvorfor er landbrug umuligt i meget 
højtliggende områder? Hvilke andre 
kendetegn er der for højder 
(temperaturer, luftfugtighed, mængden af 
ilt i luften)? 

Hvor bor alle de grupper, som Ida 
Nicolaisen nævner her. Plot dem ind på et 
kort. Bor de spredt over hele kloden? 
Øst/vest, nord/syd? Øer eller indland? 
 

http://bit.ly/1-1-6-respekt-for-dyrene
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og fortællinger om verden. Nogle pastoralistiske samfund er for længst forsvundet, andre er 
radikalt forandrede, dog lever fortællingerne fortsat, fordi evnen til at brødføde sig som hyrde af 
køer, rensdyr, geder, eller andre domesticerede dyr, under for det meste uhyre vanskelige 
betingelser, fortsat vækker vores nysgerrighed og stimulerer vores forestillingsevne” 
Ida Nicolaisen i Redaktørens forord til Braae (2017), s. 11, oversat fra engelsk af forfatterne. 
 

For de avancerede detaljeryttere kan vi også nævne forskellen på pastoralnomader og 

transhumance. Pastoralnomader er primært hyrder, som flytter 

dyreflokke rundt systematisk efter årstid, ligesom de mongolske 

nomader gør, og det minder meget om det, der kaldes 

’transhumance’. Normalt opfattes transhumance netop som det at 

systematisk flytte fra vinter- til sommersted med dyrene (se opslag 

fra denstoredanske.dk). Men Schuyler Jones argumenterer i det 

mest velansete tidsskrift i antropologien for, at transhumance 

betegner folk, der primært er jordbrugere, altså de dyrker jorden, og 

så har de også dyr. De flytter så sæsonvist væk (typisk op i 

bjergområder) med dyreflokkene fra de dyrkede marker (typisk 

lavland), så de er, hvad man kan kalde sæsonhyrder. 

Pastoralnomader er således folk, der primært er hyrder, og som 

driver dyrene rundt for at de kan fouragere. Braae kalder også nødigt 

de mongolske pastoralisters praksis for transhumance, og angiver en 

forskel mellem territorie (mere relevant for jordbrugere) og 

græsning (mere relevant for dyrehold), som det afgørende (Braae 

2017, s. 197). Her er vi ude i nogle fine nuancer, og det en 

diskussion, man kun finder inde i forskningsverdens specialiserede 

univers.  

 

Metaforisk bruges betegnelsen pastor faktisk også i kirkelig sammenhæng som betegnelse for 

kristne, protestantiske præster.  

 

PASTOR BETYDER PRÆST 

I kan læse et svar i Kristeligt Dagblads 
brevkasse om pastor i den 
protestantiske forstand: læs artiklen  
”Pastor betyder hyrde” i lånermappens 
afsnit 9. Hvorfor bruger man i biblen 
hyrden som metafor? Hvilken rolle har 
hyrden for sine dyr?  

 

TRANSHUMANCE 
 
Specialistopgave 
(samfundsfag i gymnasie og 
videregående):  

Slå transhumance op i 
denstoredanske.dk.  

Prøv så også at læse teksten af 
Schuyler Jones. 

 Hvad er forskellen? Hvad er det, 
Schuyler Jones forsøger at korrigere? 
Diskuter om det gør en forskel, at folk 
betegnes som jordbrugere eller 
pastoralister? 
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Har vi pastoralisme i Danmark?  
Er vores landmænd med malkekøer og kødkvæg også pastoralister?  

- Ja og nej, vores landmænd er først og fremmest landmænd. De passer dyr og vedligeholder 

marker til brug for dyrene (til fritgående dyr). Med et fagudtryk vil man kalde dem for pastorale 

bønder. Man stille spørgsmålstegn ved, om de landmænd, der har dyr i højteknologiske stalde, 

hvor marker ikke dyrkes eller bruges til dyrehold, overhovedet kan kaldes landmænd. Her vil en 

mere korrekt term være pastoral-industri. For i de tilfælde har industrialiseringen overtaget og 

dominerer livsformen. Pastoralist i sin klassiske form har vi ikke i Danmark, for landmanden flytter 

ikke rundt – med familie, hus og ejendele – med dyrene, når de skal fra den ene græsgang til den 

næste.  

 

Er omrejsende cirkus med dyr pastoralister? 

- Nej, for de tjener penge på entréindtægter, og det er deres primære indtjening. De flytter dyr 

rundt og skal sørge for, at dyrene har det godt, men dyrenes kød, mælk, sener, huder og så videre 

er ikke en stor del af økonomien i et cirkus. 
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Fagtema 2: Nomadisme 

Hvad er en nomade? 
Nomaderne har præget verdenshistorien. De har været 

succesfulde krigere, der har underlagt sig store områder, og som 

handelsfolk har de sikret handelsmuligheder for de bysamfund 

de handler med, både i forhistorien og nu. Nomader har kunnet 

bo og leve med deres dyr i områder, det ikke var muligt for 

andre folk at bo i, før moderne teknologi gjorde det muligt. 

Betegnelsen nomade er en måde at beskrive folks levevis på. 

Det fortæller, at det er et folk i bevægelse, som flytter sig selv, 

deres hjem og ejendele gennem omfattende årstidsflytninger. Deres levevis, hjem og udstyr er 

tilpasset disse hyppige flytninger. Det, der får mange nomader til at flytte sig, er hensynet til 

familiens dyreflokke. Dyrene skal kunne fouragere, det vil sige selv finde mad. Nomader kan have 

et system, hvor man flytter til bestemte steder på én årstid og til andre steder i en anden. Det gør, 

at man kan have dyr på selv ret magre jorde uden at udpine jorden og gøre den gold. Folk som 

helhed eller grupper af folket kan betegnes som nomader. 

 

Nomadisme i Mongoliet 
 

Mongoliet er godt 36 gange større end Danmark, men der bor under halvt så mange mennesker, 

så det er i sandhed et land med store vidder. I Mongoliet er nomadelivet en stor del af livet i dag. 

Selv om 2/3 af Mongoliets befolkning bor i byområder, så flytter folk stadig meget omkring og 

deres liv finder stadig udtryk gennem forskellige former for bevægelse. En tredjedel af landets 

befolkning bor i hovedstaden Ulan Bator, men næsten halvdelen af hovedstadens befolkning bor i 

nomadetelte, i en cirkel udenom byens midte. Der var i alt 50.000 telte i Ulan Bator i 1996 (Gilberg 

1996), men der er nok mange flere i dag, da befolkningstilvæksten har været markant.   

 

 

NOMADE 

Som introduktion til dette tema, kan I 
se tre filmklip: Først et, hvor 
antropologer og professorerne 
Willerslev, Ida Nicolaisen og David 
Sneath fortæller om nomader som 
livsform og nomadernes rolle 
iverdenshistorien: om krigere, om 
handelsfolk, og op til i dag, hvor 
kvægnomader i Østafrika destabiliserer 
stater. 

 

https://moesgaardmuseum-my.sharepoint.com/personal/unescoftp_moesgaardmuseum_dk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Funescoftp_moesgaardmuseum_dk%2FDocuments%2FFilmklip%20Eksperterne%20fort%C3%A6ller%2FEmne%204%20Verdens%20nomader
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Bynomader 
Geren og den nomadiske livsform spiller også en stor rolle for tilværelsen i byernes huse og 

lejligheder. Nogle bygger huse uden søm, for at man nemmere kan skille dem ad, hvis man skulle 

ønske at flytte huset. Og som Benwell skriver: ”moderne lejligheder indrettes efter nogle 

indretningsprincipper fra geren, mange går i dell, den traditionelle mongolske klædedragt, til 

daglig eller ved særlige lejligheder, og man opretholder mange normer som har sit udspring i 

nomadekulturen” (Benwell 2002, s. 27). Den dybe historie trækker spor ind i nutiden. Som 

eksempel på, hvor dybt integreret den nomadiske livsstil er i Mongoliet, så var hovedstaden 

historisk set en by af telte, og frem til 1778 skiftede den plads mindst 20 gange (Gilberg 1996, s. 

24).  

 

I mange lande respekteres nomader ikke, og de møder stor modstand mod deres livsstil, men i 

Mongoliet er nomaderne en integreret og respekteret del af befolkningen. Nomadekulturen og 

husdyrhold (pastoralismen) blev under kommunismen hyldet som stærke og gode traditionelle 

værdier for mongolerne – og de hyldes faktisk endnu i dag – som ”forbillede for den sande 

mongol, der holder de respekterede traditionelle værdier i hævd” (Benwell, s. 19). Det har dog 

ikke kun været på symbolsk plan, at nomaderne og pastoralisterne har vist deres værdi. 

Nomadekulturen og nomadeøkonomien har som erhverv kunnet føre byfamilierne og hele landet 

gennem kriser, når markedsøkonomien har svigtet (Benwell s. 18-19).  

 

Nomader på stepperne 
De mongolske nomader flytter ikke rundt på må og få med deres dyr, 

men deres bevægelser følger et struktureret system af 

årstidsbestemte områder, som er nøje afstemt med ejerne af de 

jorde, der flyttes rundt på. I Mongoliet flytter nomaderne typisk fra 

sommerens lejr på de åbne stepper, hvor flere familier har boet 

sammen, og hvor der var rigeligt foder til dyrene til en mere isoleret tilværelse på de høje 

plateauer om vinteren (Braae 2017, s. 193). Den lettere version af filtteltet (ger) har været en 

optimal beboelsesform for den nomadiske tilværelse i Mongoliet. De seneste årtier har dog sat en 

dæmper på graden af nomadisme, så man nu også ser familier, der vælger at have en fast bopæl, 

STRUKTURERET SYSTEM 

Se filmklip 5.4, hvor David Sneath 
fortæller om det strukturerede system, 
nomaderne flytter rundt efter. 

 

http://bit.ly/5-4-David-S-nomadisk
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som de så flytter ud fra og hjem til (Braae 2017, s. 193). Men selv, 

hvis du bor i en ger i Ulan Bator, vil du flytte din ger rundt på din 

lille grund i forhold til årstiderne, som en symbolsk handling, der 

viser, at du stadig er nomade og forbundet til mongolske 

traditioner og levevis. Den nomadiske livsstil er bæredygtig og 

skånsom for et lavtproducerende miljø, hvilket man kan se 

overraskende tydeligt på billeder fra satellitter. 

  
 
 
 

Billede af en hyrde til hest foran ger. Fotograf: Malthe Barnkob Lehrmann. 

 

 

Et liv på farten 
Historisk set er dyrene helt afgørende for, at menneskene kan 

flytte sig med flokkene ved at pakke deres ting på ryggen af 

kameler og på vogne trukket af okser. Hestens bruges til daglig 

transport og hyrdedrift, mens kameler og kvæg traditionelt bruges 

som pakdyr ved flytninger af lejren. I dag pakkes lejren med 

solpaneler, parabol og fjernsyn mest på små lastbiler, men man 

kan stadig støde på nomader ridende med al ejendom læsset på 

okser eller kameler.  

Et liv som nomade handler ikke om at skifte omgivelser, som hos 

rygsæksrejsende, men om at opretholde stabiliteten i livet. 

DE SENESTE ÅRTIER  
 
Samfundsfag/historie:  
 
Hvilke kræfter kan være på spil for at 
presse nomader til en mere fastboende 
livsstil? Set overordnet, hvilken livsstil 
(fastboende eller nomadisk) har været 
fremherskende hhv. historisk og i nyere 
tid med nationalstaternes æra? Har 
globaliseringen en indvirkning på, 
hvordan folk bevæger sig? Finder vi nye 
former for nomader i dag? 
 

SOLPANELER, PARABOL OG FJERNSYN  

 
Se modellen (Mo. 120) og find 
solpaneler, parabol og fjernsyn i den lille 
æske. Sæt dem på modellen (solpaneler 
og parabol udenfor geren til venstre for 
indgangen, og fjernsynet sættes på 
kommoden i geren). Det er slående, at 
det stort set kun er disse tre elementer, 
der ændrer modellen fra en 
transhistorisk model, der kunne være fra 
når som helst i de sidste 100 år, til at 
markere geren i nutiden. Som 
overordnet form er geren set igennem 
tusinder af år.   
 

BILLEDER FRA SATELLITTER 
 
Se David Sneath vise og fortælle om 
dette i filmklip 5.3.  

 

http://bit.ly/5-3-David-S-Baeredyg
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Bevægelsen sikrer, at dyrene overlever vinteren, får den rigtige føde året rundt og sikrer, at 

græsgangene ikke lider overlast. I løbet af et år flytter hyrderne oftest to gange, men i nogle 

tilfælde mange flere, afhængig af dyreflokkens størrelse, landskabets karakter, og folks øvrige 

arbejds- og uddannelsesforpligtigelser. Især de eftertragtede vinterlejre er de samme fra år til år, 

og kan uformelt gå i arv.  

 

Nedpakningen af lejren sker i en helt bestemt rækkefølge, som så nøje gentages, når den slås op. 

Ligesom den helt samme indretning gentages inde i teltet, geren, når den slås op på ny. På den 

måde flyttes ikke bare hushold og dyr, men hele følelsen af at være hjemme. Man kan sige, at 

geren altid forbliver uændret, som det faste sted, der står stille, mens verden omkring bevæger 

sig. 

 

Også mange mongoler, som ikke lever som fuldtids nomader, lever i en form for bevægelse: Huse 

bygges uden søm, så de kan flyttes, og sirligt stablede kufferter er en central del af respektable 

byboeres stuer.  

 

Barske forhold 
Mongoliet har fastlandsklima med store temperaturforskelle. I de lange vintre kan temperaturen 

nå ned på minus 40 grader, mens temperaturen i de korte somre når op på plus 40 grader, og der 

er permafrost tæt på jordoverfladen i store dele af Mongoliet. I sådanne forhold er agerbrug 

umuligt eller meget besværligt, og jorden dyrkes kun på 1-2 procent af landet.  

 

Nomadelivet derimod er tilpasset disse forhold. Det at kunne klare 

sig i et liv i bevægelse under disse betingelser uden el-, vand- og 

varmeforsyning, kombineret med eminente rideegenskaber, giver 

de mongolske nomader nogle kvaliteter ikke mange besidder. Det 

var de samme egenskaber, som gjorde dem så dygtige krigere. Og 

det var noget Djengis Khan nød godt af, da han underlagde sig det enorme rige fra Kina til Wien. 

For livet som nomade er et arbejdsomt liv. Det kræver sit at kunne klare sig, og kunne tage vare på 

sine dyr, i vinterens strenge kulde såvel som sommerens tørre hede.  

KRIGERE 
 
Se filmklip 4.2, hvor antropolog og 
professor David Sneath fortælle om 
steppelivets evner i krig.  

http://bit.ly/4-4-2-steppebefolk-krigsteknikker
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Livet i geren: Husstanden og kønsroller 
Husstanden, som kaldes öröh på mongolsk, er den enhed, der opgøres som ejer af dyrene og som 

også beskattes af staten. Husstandens overhoved er den ældste mand (kaldes ejen eller ezen), 

som er leder på fire punkter: han er familiens overhoved, han repræsenterer den fædrene slægt, 

han er fader og ældst, og så er han den, der står for husstandens ejendomme og værdier (Braae 

2017, s. 208). Kønsroller i Mongoliet giver dog kvinder en væsentlig 

rolle. Som I kan læse i Ann Fenger Benwells bog, så er kvinderne i 

Mongoliet både stærke og frie (s. 24). Den nomadiske livsstil, hvor 

manden ofte er væk for at vogte dyrene eller væk af anden grund, 

f.eks. i militærtjeneste, kræver, at kvinder kan klare alting selv, når 

der er behov for det. Det vil sige, at hun skal træffe beslutningerne, 

holde dyr, og være en god husmor. Ann Fenger Benwell skriver:  

 

”En aktiv og bevidst kvinde, uanset om hun er nomade eller kontorfuldmægtig i Ulaanbaatar, vil 
som regel være en god husmor og som traditionen byder vise sin mand respekt ved at lave mad og 
servere for ham først. Ved besøg sørger hun for saltet mælkete til alle og byder først sin ægtefælle 
for at vise hans status som familieoverhoved” (s. 24). 
 

Benwell skriver videre om nomadekvinder: 

 

”Generelt har nomadekvinder den længste og hårdeste arbejdsdag. Det er kvinder, der forarbejder 
råvarerne, mælk og uld fra dyrene, og står for de daglige og uopsættelige gøremål som malkning, 
at hente vand og samle gødning til brændsel. Kvinder har utallige aktiviteter dagen og året 
igennem, hvorimod mændenes arbejde er mere sæsonbetonet eller afgrænset, om end hårdt. 
Mænd står for at vogte især kameler, grave brønde og bygge vinterlæskure til dyrene; hvad kvinder 
dog også gør, når det er nødvendigt. Specielt enlige kvinder er også nødt til at slagte; det er ellers 
en opgave kun mænd må udføre. Drømmen om at have mange dyr og blive velhavende deles af 
både mænd og kvinder; men at have mange dyr giver især kvinderne mere arbejde; det er trods alt 
hårdere at malke 350 dyr end 50. Mange dyr giver mere velstand, men også langt mere arbejde” 
(s. 24). 
 

Mænd og kvinder passer begge dyr, som vi ser, men hvor mændene primært sørger for kameler og 

heste, som er de mest prestigefyldte dyr (se også afsnittet om pastoralisme i Mongoliet), så er 

KØNSROLLER 
 

Se filmklip 5.5, hvor Ann Fenger 
Benwell fortælle om at gæste en ger og 
kønsroller i Mongoliet.  

 

http://bit.ly/5-5-Ann-F-gaest-koensroller
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pasning af får kvindernes domæne. Fåret er ikke et statussymbol, 

men forbindes mere med sammenhæng og daglig overlevelse. 

 

De vigtige børn 
Kvinders frugtbarhed og evne til at sikre familiens fremtid ved at føde 

børn vægtes rigtig højt i den mongolske nomadekultur. Igen tyer vi til 

Benwell, som skriver:  

 

”Der har ikke været og er ikke fordømmelse eller hård straf fra 
samfundets side for manglende uskyld ved ægteskabs indgåelse eller 
ved sidespring. Det er ægtefællernes problem og ikke noget, som 
samfundet tager stilling til. Nomader var før kommunismen fuldt ud 
afhængige af deres børn og slægtninge for dyrenes og husholdets 
overlevelse, og under kommunismen var det en udtalt strategi – ”en 
patriotisk pligt” – at få befolkningstallet op. Kvinder fik medaljer for 
antallet af fødte børn, og staten blandede sig ikke i, hvorvidt kvinderne var gift eller ej”.  
(Benwell s. 24). 

 

Børn er vigtige i Mongoliet. Fotograf: Malthe Barnkob Lehrmann. 

 

AFHÆNGIGHED AF BØRN 

Nomaderne er afhængige af deres 
børn. Læs om Altansovd og livet i en 
nomadefamilie i Benwell s. 28-33 
(ligger i lånermappens afsnit 8).  

Spørgsmål: Hvordan bidrager 
Altansovd til familiens overlevelse? 
Kameler er dyr af stor værdi,.Hvad ville 
det at lave en sadel, der kan byttes for 
en kamel, svare til her i Danmark? Og 
hvordan opfatter I historien om 
Tegshe?  

Diskuter, hvordan børnene bidrager til 
familien i Mongoliet – for selskab og 
som arbejdskraft – og sammenlign med 
forhold i Danmark. 
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Benwell fortæller om barnløshed, og hvilke problemer det giver for par, hvis de ikke kan få børn. 

Børn er vigtige. Hvis man ikke kan få børn selv, er det ikke unormalt at adoptere et barn fra andre i 

familien.  

 

”Adoption inden for familier er normalt i Mongoliet og afspejler dels at man hjælper hinanden, dels 
at det som nomade er nødvendigt med familiemedlemmer for selskab og arbejdskraft”  
(Benwell, s. 33).   
 

I Benwells beskrivelser (som er vedlagt i lånermappen) finder I en god case om børnenes rolle. Den 

giver et fint indtryk af det medansvar for husholdningen, børn har, og kan I læse om pigen 

Altansovd og livet i en nomadefamilie. I fortællingen indgår udover børnenes arbejde, historier om 

kostskole, politiske ændringer og usikkerhed forbundet med det, vennerelationer over afstand, 

slægtninges flytning til byen og familie-adoption. 

 

Andre nomader 
Nomade er en betegnelse for folkegrupper og individer, hvor 

mobilitet er et fremtrædende træk ved deres erhverv eller almene 

livsførelse. Det er altså det, at man flytter sig, sit hjem og sine 

ejendele, som er kendetegnende. I denne samling præsenterer vi 

pastoralnomader, altså folk som både flytter sig, og som har 

dyrehold. Men der findes også andre nomader, som f.eks. jægere 

og samler-gruppen hadza, eller folk med en ikke-

subsistensorienteret økonomi som romaer, kinesiske 

migrationsarbejder o.a.  

I filmklippene angivet i boksen præsenterer forskere i antropologi 

nogle af de andre pastoralnomader, som de arbejder med. 

 

Har vi nomader i Danmark? 
Ja og nej.  

I dagens Danmark har vi ikke folk, der lever som nomadiske 

pastoralister.  

 
FILMKLIP 
Se filmklip om alverdens nomader:  
Tjuktere: 
Se filmklip, hvor Rane Willerslev 
fortæller om det indgående forhold 
mellem rensdyr og hyrder blandt de 
sibiriske tjuktere. Og hvem 
domesticerede hvem? 
 
Ladakh: 
Se filmklip, hvor Martijn van Beek 
fortæller om nomader i Himalaya og 
deres produktion af kashmiruld. Hør om 
processen med at lave de fine 
pashminasjaler. 
 
Tuaregnomader: 
Se filmklip, hvor Christian Vium fortæller 
om tuaregerne og måder de deler 
information om de sparsomme 
ressourcer. Ægteskab, viden om brønde 
og smykker er knyttet sammen. 
 
Beduiner: 
Se Mikkel Billes fortælle om beduinernes 
liv og gæstfrihed. Og hør om 
kafferitualet, som gør dig til en 
anerkendt gæst. 

 

http://bit.ly/Rane-W-Tjuktere
http://bit.ly/Martijn-van-Beek-Ladakh
http://bit.ly/Christian-V-tuaregnomader
http://bit.ly/Mikkel-Bille-Beduiner
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Dog ser vi, at der er en stor gruppe mennesker, både universitetsforskere, erhvervsspecialister, og 

folk i underholdningsindustrien, såsom musikere og skuespillere, som rejser kloden rundt med 

kortere ansættelser. De flytter hele familien og mere eller mindre alle deres ejendele med sig. De 

kan ses som den moderne verdens elite-nomader. Der findes også det modsatte, altså lavstatus 

arbejdere, der ligeledes rejser rundt i verden og tager dårligt lønnede jobs under svære 

arbejdsvilkår. De kaldes ofte migrantarbejdere.  

 

I fortiden finder vi også nomader i Danmark. Efter den sidste istid blev det land, der langt senere 

blev kendt som Danmark, befolket af nomadiske indvandrere, hvilket man kan se mere om i 

Moesgaard Museums stenalder-udstilling ”De første indvandrere”. 

Dengang fulgte jægere og samlere rensdyrenes bevægelser sydfra 

og spredte sig i landet. Så vi har haft nomader i Danmark, og vi 

kommer alle fra en fortid som nomader, uanset hvor i verden man 

kommer fra. 

 

Nogle af jer har måske hørt om nomadefamilier i Danmark? Er det 

udtryk for, at der er kommet nomader til Danmark? Nej, 

nomadefamilie er en betegnelse for familier, der ikke er velfungerende, og som flytter meget 

hyppigt, fra institution/skole/kommune til institution/skole/kommune. Flytningerne sker, enten 

som følge af opståede muligheder for jobs, altså efter et behov eller lyst, men det kan også være 

som en flugt, evt. fra myndighederne eller en person i netværket, man ønsker at komme væk fra. 

Nomadefamilie-begrebet, og den måde familier taktisk sikrer sig mod myndigheders indblanding 

ved at flytte, synliggør, hvordan nationalstaten som institution 

organiserer sig territorielt. Den nomadiske tilværelse med hyppige 

flytninger er derfor vanskelig for stater at administrere - uanset om 

det er livet som pastoralnomade, eliteforsker eller nomadefamilie. 

 

I kan også finde andre eksempler i den lille folder for en 

studenterudstilling, som I finder i lånermappens afsnit 9. Det var en 

TERRITORIEL ORGANISERING 

Historie/samfundsfag: Undersøg 
hvordan nationalstater er organiseret 
territorielt? Kan man være et sted uden 
at være i en nationalstat? Hvilke fordele 
og ulemper har det som organisatorisk 
princip? 

 

EKSEMPLER 

Historie/samfundsfag:  

OPGAVE: Se de studerendes bud på 
nomader i folderen. Lav jeres egen liste 
over nomader. Forklar hvordan det 
nomadiske kommer til udtryk i jeres 
forslag. 
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udstilling i 2018, som 72 antropologistuderende ved Aarhus Universitet sammen lavede under 

overskriften ”I bevægelse… Et anderledes bud på NOMADER”.  
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Hvad er forskellen på nomader og pastoralister – 
og hvad er en pastoralnomade? 

 

Der kan godt være nomader, der ikke er pastoralister, eksempelvis 

romaer (sigøjnere), jæger-samler-nomader og andre grupper, 

eksempelvis migrantarbejdere, der flytter rundt. De er nomader, 

men er ikke pastoralister, det vil sige, at de ikke er hyrder og 

ernærer sig ved dyrehold. Dyrehold, skal det måske nævnes, er 

dyr, der er domesticerede, altså tæmmede til en vis grad. 

 

Pastoralister er folk, der ernærer sig ved husdyrhold. Der findes 

mange nyere måder at gøre det på, eksempelvis som pastorale 

bønder – og nyeste skud på stammen med højteknologisk dyrehold vil man kalde pastoral-industri. 

 

Pastoralister i klassisk antropologisk forstand er generelt også nomader. Det er hyrder, der passer 

dyr og som lever med dyrene. De flytter deres hjem, familie og ejendele med rundt, når dyrene 

skal flyttes. Eksempler på kendte grupper pastoralister er beduiner, masaier og altså også de 

mongolske pastoralister. Disse grupper kaldes også pastoralnomader. 

  

DOMESTICERING 

Pastoralisternes dyr er dyr, der er 
domesticerede, altså tæmmede. Det vil 
sige, at det ikke er gazeller, kronhjorte 
eller andre vilde dyr. Se filmklip om 
tjuktere, hvor eksperten Rane 
Willerslev, der er antropolog, fortælle 
om tæmningen af dyr – eller er det 
mon dyrene, der tæmmer 
menneskene? 

 
 

http://bit.ly/Rane-W-Tjuktere
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