Aktiviteter / 6.1

BRUG MODELLEN
OG LÆR OM GEREN
Hvis man gerne vil forstå mongolerne, er geren et
rigtig godt sted at starte.
Geren er det filttelt, som mongolske hyrdenomader traditionelt bor i ude på steppen. Også nu om
dage. Geren og nomadernes livsform har stor betydning i vore dages Mongoliet. Nedenfor kan du
finde forslag til:
•
•
•
•

Hvordan du kan bruge germodellen
Relevante tegninger og illustrationer
Filmklip
Tekstlæsning

I kasse 3 finder du en stor model af en ger i størrelsesforholdet 1:22 (Mo.120a-c) og i den tilhørende
genstandstekst er der en beskrivelse af geren (i lånermappens afsnit 4). I æske 3 er der små figurer
af mennesker, parabolantenne, TV og solfanger (Mo.121-135,) og i æske 4 er der forskellige dyr
(Mo.122 - Mo.135). Der er også eksempler på de materialer, der bruges til at lave en ger (æske 2:
Mo.110 a-g).
Modellen giver dig mulighed for at studere hvordan geren er konstrueret og møbleret, hvordan
mongolerne traditionelt går klædt, når det er dagligdag på steppen, hvilke dyr der hyrdes, og
hvordan omgivelser tager sig ud, når geren er sat op på steppen i sommerhalvåret. Ved nærmere
eftersyn sladrer geren også om mongolernes sociale og religiøse liv. Dette vil fremgå, hvis du bruger
forslaget nedenfor.

Sådan bringer du germodellen i spil
1. Pak modellen ud og stil figurer og andre genstande op. Der er to huller til parabolantenne
og solfanger til venstre for døren (set udefra). Placer TV’et i geren. Læg evt. den ekstra plade
(Mo. 120c) i forlængelse af modellen, for at udvide steppen.
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2. Anbring nogle af menneskefigurerne inde i geren. Leg, at en af mandefigurerne er en gæst
(Mo.121 a eller f).
3. Læs dernæst de to korte tekster i Gilbergs Mongolsk Malebog side 14 og 16, der fortæller
lidt om de forskellige ting og møbler, der er i geren, og om nogle af de uskrevne regler der
er for god og korrekt opførsel i geren. Korriger derefter din placering af figurerne, så alle
regler overholdes. Overvej også, om man kunne have stillet møblerne i geren anderledes,
uden overtræde reglerne (OBS. Gilberg omtaler familiekisten som ’skabet under alteret’).
4. Relater til Danmark: Har vi nogle uskrevne regler for, hvem der må færdes i husenes
forskellige rum i Danmark? Placerer danskere deres gæster i soveværelset eller i entreen,
når de bydes på kaffe og kage? Er der særlige forventninger om en bestemt adfærd i et givent
rum? Og spiller tidspunktet på dagen en rolle? Står vaskemaskine og tørretumbler i den fine
stue? I hvor høj grad er møbleringen i danske hjem ’fastlåst’ og ikke mulig at fravige?
Sammenlign med Mongoliet.
(5.) Diskuter eventuelt, hvad regelbundet adfærd er – generelt set.
Brug uddraget fra Gyldendals Den Store Danske nedenfor som afsæt for diskussion.
Regelbundet adfærd kommer til udtryk på meget forskellig vis, fra kultur til kultur, men
findes i alle kulturer – det er en af kulturens basale byggeklodser. Vi kunne også kalde det
normbaseret adfærd. Gyldendals skriver således om normer:
”Normer, forventninger til og retningslinjer eller standarder for adfærden. Menneskets
sociale liv påvirkes i overordentlig grad af de som oftest ret automatiske forudsigelser og
dermed foregribelser af andres handlinger, som følger af vore mere eller mindre faste
forventninger til adfærden i forskellige situationer.
Forventningerne er styret af nogle i en given kultur eller subkultur fælles anerkendte
rettesnore for samkvemmet, som tilsammen kaldes normer for forståelig, ensartet, adækvat
og passende opførsel. Normer rummer således et socialt tryk mod individerne i retning af at
opretholde fællesskabets stabile samværsmåder”…
”Med tilskyndelser og krav, påbud, forbud og sanktioner definerer et mønster af normer” …
”visse handlinger som adækvate og passende og andre som forkerte eller anstødelige”. (Boje
Katzenelson: normer i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 1. februar 2019 fra
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=132955).

Når man skal pakke sit hjem op og ned flere gange om året, er det selvfølgelig praktisk, at alle ting
stilles samme sted hver gang. Men jo mere du studerer geren, jo mere vil det gå op for dig, at
mongolernes sociale og kønsmæssige strukturer i meget høj grad er indlejret i den særlige orden,
der er i geren. Ligeledes er hele den mongolske kosmologi indlejret i gerens orden.
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Uanset hvilken ger, du træder ind i, er den indrettet efter samme systematik: Gerens indgang er
altid placeret mod syd, og her står alle de såkaldt ’urene’ ting og de mere dagligdags
brugsgenstande. Alteret står altid i gerens nord-ende, og her er alle de ting, der betragtes som ’rene’
og alle de mest betydningsfulde ting. Hatte opbevares højt oppe, fordi hovedet er tættest på himlen,
Tenger, den skabende og altomsluttende kraft. Alt er rangordnet, og der er et utal af faste regler for
social omgang. De mennesker, der opholder sig i geren, indordner sig også efter rang og opholder
sig i de ’rum’, der modsvarer deres rang.
6. Find seks genstande frem fra samlingen og diskuter, hvor de ’hører til’ i ger-modellen.
Genstandsteksterne i lånermappens afsnit 4 vil hjælpe dig på vej:
o
o
o
o
o
o

Loovuzhat (Mo.101)
Arol-slik (Mo.88)
Den ’hemmelige pose’ (Mo.28)
Striktrøje, beige (Mo.96)
Snusflaske (11 a-b)
Støvler (Mo.52a-d)

Brug samlingsteksten
I samlingsteksten er der et større afsnit om geren, som også indeholder små
refleksionsspørgsmål og filmklip om geren. De kan også tjene som indgangsvinkel til at arbejde
med ger-modellen:
1. Læs samlingstekstens afsnit om geren i lånermappens afsnit 6.
2. Løs de opgaver og se de filmklip, der er angivet i tekstboksene i højre side af samlingsteksten.

Se tegninger og illustrationer af geren
Trin-for-trin tegninger af hvordan geren sættes op.
I Gilbergs lyserøde bog Mongolerne - et nomadefolk (1996) side 28-33, kan du se detaljerede trinfor-trin tegninger af, hvordan geren sættes op og læse om gerens konstruktion og byggematerialer.
Se i den forbindelse samlingens eksempler på byggematerialer i æske 2: Mo.110 a-g.
Gerens grundform er et af verdens mest levedygtige designs; det har bestået i årtusinder. Den runde
form kan modstå den hårde blæst på de øde stepper, og det kan holde folk i live, selv når
temperaturen daler helt ned til minus 40 grader. Det kan pakkes sammen til næsten ingenting, og
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kan transporteres på kamelryg… kameler der kan vandre gennem ørkenlandskaber i op til 12 dage
uden vand.

Illustration af tidslig udvikling af gerens indretning
I lånermappens afsnit 8 er der to tegninger, der illustrerer den tidslige udvikling af gerens indretning
(uddrag fra Land of The Five Animals). De tydeliggør, hvordan nye, moderne bekvemmeligheder
tilføjes gennem tiden, og hvordan den grundlæggende struktur alligevel forbliver den samme: Den
fysiske indretning – måden møbler, øvrige genstande og mennesker – er kategoriseret og placeret
i rummet – er den samme. Den fysiske indretning rammesætter og afspejler den sociale og
kosmologiske orden.

Malebog
Der er fine tegninger af geren og livet omkring geren i Gilbergs Mongolsk Malebog, side 14-17. Den
ligger i lånermappens afsnit 8. De er tegnet af en munk i klassisk mongolsk stil og er velegnede som
forlæg i billedkunst.

Se filmklip om nomadelivet i geren
I lånermappens afsnit 7 finder du fem små filmklip (3 min.), hvor forskellige eksperter fortæller om
livet i geren.
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Værd at vide
Geren og den nomadiske livsform har stor betydning for alle i Mongoliet også for dem der bor i byerne, og for dem der ikke bor i ger.
Som sagt er geren den boligform, som hyrdenomader traditionelt bor i på steppen. Det gjorde de
på Djengis Khans tid, og det gør de stadig i dag. I hovedstaden, Ulaanbaatar, hvor omkring en
fjerdedel af landets befolkning bor, er det cirka halvdelen, der bor i nomadetelt. De danner en cirkel
udenom byens midte og udgør en slags forstæder. Der er i alt 50.000 telte i Ulan Bator (Gilberg,
1996).
Også for de, der bor i byernes huse og lejligheder, spiller den nomadiske livsform en stor rolle. 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” (S. 27 i Benwell, 2002).
Mange af dem, der bor i en fastliggende ger i byen, vælger også at flytte geren rundt på deres grund
to gange om året for at symbolisere den nomadiske bevægelse.
Benwell skriver videre, at ”i Mongoliet er nomaderne en integreret del af befolkningen”.
Nomaderne ”udgør ca. en tredjedel af befolkningen, der selv er direkte efterkommere af nomader”.
”Nomaderne og befolkningen i byerne er (…) slægtninge, der taler samme sprog, og
nomadekulturen har som erhverv kunnet føre landet gennem kriser, når eksport- og
importmarkeder har svigtet, som det skete i begyndelsen af 1990erne”. ”Nomadekulturen og
husdyrhold blev under kommunismen fremhævet som de traditionelle værdiers centrum og
nomaderne hyldet – og hyldes endnu i dag – som forbillede for den sande mongol, der holder de
respekterede traditionelle værdier i hævd” (s. 18-19 i Benwell, 2002).
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SPIL KNOGLESPIL FRA MONGOLIET
• På de næste sider finder du spillereglerne til tre
forskellige knoglespil fra Mongoliet.
• De er lette og meget hurtige at lære.
• Alle aldersgrupper kan være med.
På de kolde vinteraftener sidder man inde i geren og spiller spil, blandt andet spil, hvor man bruger
ankelknoglerne fra dyrene som brikker eller terninger, eller som markering af en spillebanes bredde.
Dette illustrerer, hvordan mongolerne udnytter alle dele af et dyr. Intet går til spilde.
Når knoglerne bruges som terninger, så bruger man kun fire af knoglens seks sider, for den kan kun
stå på fire af siderne. Knoglen kan så enten stå oprejst på højkant – som de slag to til venstre i
billedet – eller være liggende – som de to slag til højre. De fire sider symboliserer henholdsvis
’kamel’, ’hest’, ’får’ og ’ged’.

Kamel
Fordybet ryg (i s-form)
På højkant

Hest

Får

Ged

Flad ryg

Opadbuet ryg

Fordybet ryg

På højkant

Liggende

Liggende
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Spil: Hestevæddeløb (Morin Uraldaan)
Hvor er spillet?
Spillet er placeret i kasse 2: Knoglespil i æske Mo.20a-h

Hvad går spillet ud på?
Spillet går ud på at få sin hest over målstregen før modspillerne. Hestene er de store
hesteankelknogler. Spillernes heste ridder om kap hen over gerens gulv.

Sådan spiller du spillet
Man kan være op til fire personer. Man skal bruge fire hesteankelknogler (de store
knogler i æsken) og fire fåreankelknogler (de små knogler). Hesteankelknoglerne er
hestebrikker og fåreankelknoglerne fungerer som en slags terninger.
Hver spiller vælger sig en hest (hesteankelknogle). Man får lov at flytte sin brik ved at
slå ét slag med fire fåreankelknogler (små), og har man slået tegnet for hest – som er
en oprejst fåreankelknogle med flad ryg – kan man få lov at rykke længden på
én hesteankelknogle. Har man slået to eller flere ’heste’, rykker man tilsvarende.
Derefter overdrages ’terningerne’ til næste spiller.
I skiftes til at slå, indtil en af hestene er kommet i mål. I kan evt. låne ekstra
fåreankelknogler fra knipsespillet: Mo.26. og lade alle spillere slå på en gang. Sådan
gør man normalt i Mongoliet.
I Mongoliet går ridebanen fra den ene ende af geren til den anden, og man bruger en
lang stribe hesteknogler til at optegne banens side. Vi har kun fire stk. i samlingen, så
I må i stedet trække banen op med en snor. Hvis man ønsker sig en mere præcis
bane, kan man optegne banen med blyant og markere en knogles længde i hele
banens udstrækning. Derved bliver det meget tydeligt, hvor langt man må flytte sin
hest.
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Spil: Knips en knogle (Shagai Shiljüülekh)
Hvor er spillet?
Spillet er placeret i kasse 2: Knoglespil i æske, Mo.26.

Hvad går spillet ud på?
Spillet går ud på at ’skyde’ fåreankelknogler. Den, der rammer flest knogler, vinder. I
posen her er der 40 knogler, men antallet er ikke afgørende. Bare man har skudt flere
end sine modstandere, når spillet er færdigt.

Sådan spiller du spillet
Man skal mindst være to spillere, og vi anbefaler, at man maksimalt er seks spillere.
Man kan dog i princippet være lige så mange spillere, som man har lyst til. Men så
bliver ventetiden lang mellem ens ture. I Mongoliet spilles knipsespillet ofte af børn.
Først tager en af spillerne alle knoglerne i hænderne og kaster dem på gulvet.
Herefter vælger en anden spiller en ankelknogle, som han/hun knipser til med
henblik på at ramme en anden knogle. Den knogle, man knipser til, skal have samme
symbol, som den knogle, man forsøger at ramme; de skal begge være enten hest, får,
ged eller kamel. Hest: flad ryg, på højkant. Kamel: fordybet ryg, på højkant. Får:
opadbuet side, liggende. Ged: fordybet side, liggende (se fotoillustrationen i
introduktionen til knoglespillene).
Rammer man en knogle med samme symbol, så vinder man den knogle, som man har
ramt, og den føjes til ens bunke. Herefter vælger man enten den samme knogle eller
en ny at knipse til. Man får lov til at fortsætte, indtil man rammer forbi eller rammer
en forkert brik, dvs. en som ikke har samme symbol. Så overdrages turen til næste
spiller. Spillet vindes af den, der har flest knogler i sin bunke, når alle knogler er
blevet ramt.
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Spil: Spå om fremtiden (Shagai)
Hvor er spillet?
Spillet er placeret i kasse 2: Knoglespil i æske Mo.25a-g

Hvad går spillet ud på?
Spillet går ud på at forudsige sin egen fremtid, ved hjælp af fåreankelknogler. Ved at
kaste de fire fåreankelknogler, der hører til spillet, kan man se, hvordan ens fremtid
bliver. Man bruger filtkruset som raflebæger (a) og slår knoglerne ned på et underlag
(b), ligesom vi gør i Danmark med terningespil. Det er især om vinteren og ved
festlige lejligheder, at man spiller dette spil i Mongoliet.

Sådan spiller du spillet
Man slår et slag med de fire knogler og undersøger, hvor mange ’heste’, ’får’, ’geder’
og ’kameler’ man har i alt. Afhængig af hvilken kombination af hest, får, ged og
kamel, man har, siger det noget forskelligt om ens fremtid.
Hest: flad ryg, på højkant. Kamel: fordybet ryg, på højkant. Får: opadbuet side,
liggende. Ged: fordybet side, liggende (se fotoillustrationen i introduktionen til
knoglespillene).
Dernæst sammenholder man sit slag med det tydningsskema (c), der er vedlagt
spillet, og som også forefindes på næste side. Tydningsskemaet indeholder
beskrivelser af, hvad alle forskellige kombinationer betyder og åbenbarer således
hvilken spådom, der er dig givet.
Man har tre kast til at forudsige ens fremtid. Enten ved at sammenligne de tre kast
eller ved at vælge det bedste kast, som man har udført.
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LAV MAD FRA MONGOLIET
Opskrifter på mongolske retter
•

På de næste sider finder du opskrifter på hverdagsretter, som man spiser i Mongoliet. I
lånermappens afsnit 7 kan du se et filmklip, hvor en ekspert fortæller om mongolernes mad:
Film nr.1.3 ’Hoppemælk og stærke kvinder’ under emne 1.

•

Alle ingredienser kan anskaffes i et almindeligt dansk supermarked, og retterne er lette at
lave og relativt børnevenlige.

Mongolsk ’wok’ med hvidkål
Bansh - små dumplinger
Tsuivan - stegte nudler

Kød og buddhisme i Mongoliet
I Mongoliet er der mange buddhister, men det buddhistiske forbud mod at slå dyr ihjel afholder
generelt set ikke mongoler fra at spise kød. Men det betyder, at såkaldt ’hvid mad’, der er madvarer
og drikkevarer produceret af mælk, regnes for finere og renere end ’rød mad’, der er retter
produceret af kød.
Af samme grund er hvid mad også særlig velegnet som offerføde til guder og ånder.
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Mongolsk ’wok’ med hvidkål

Typisk hverdagsmad i Ulan Bator i det 21. årh.
- nemt og billigt at lave
Ingredienser:
(6 personer)

300 g okse- eller lammekød
1/4 hvidkål
4 mellemstore gulerødder
1-2 fed hvidløg
1 mellemstort løg
Ca. 2 dl koldt vand Sojasauce
Salt, peber
Raps- eller solsikkeolie (3-4 dl)

Tilberedning:
Hak grønsagerne og steg dem i en gryde i olie i ca. 10 min.
Tilsæt vand og steg videre i 10-15 min. under låg, indtil grøntsagerne er bløde.
Tilsæt skåret kød til grøntsagerne og steg fortsat i ca. 10 min.
Tilsæt salt, peber, sojasauce og steg indtil hvidkålen er brunlig.
Kan serveres med dampede boller eller med kogt ris.
Buurma og Selenge
Fra tidsskriftet Ger nr. 76: side 19
22. årgang – juni 2011
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Bansh - små dumplinger

Denne type melboller med kødfyld er en af
mongolernes yndlingsretter
Ingredienser:
(6 personer)

Dej:
Ca. 80 g vand
Ca. 250 g mel
¼ tsk. salt
Fyld:
300 g hakket oksekød (lammekød kan også bruges eller halvt oksekød og halvt lammekød)
1 løg hakket i mindre stykker
2 fed hakkede hvidløg
Ca. ½ tsk. salt
Peber
Ca. ½ glas vand

Tilberedning:
1. Bland mel, salt og vand til en smidig dej. Lad den stå under en skål i 30 min.
2. Bland alle ingredienser til fyldet.
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3. Rul dejen til en lang plade på et lidt melet bord og skær den i små cirkler.
4. Lav små runde, flade og tynde stykker dej (ca. 2 mm tyk). Man kan også rulle en stor plade og
bruge en kop til at lave bansh-pladerne.
5. Læg en skefuld kødblanding på den lille dejplade og form bansh.

6. Færdige bansh kan koges, dampes eller steges:
Kogning: Læg bansh i kogende vand, til de er færdige. Bansh er færdige, når de begynder at
svæve i vandet. Når de er færdige, hældes vandet fra.
Dampning: Kog vand i en dampgryde. Smør bundene af dine bansh med lidt olie og læg dem
på en dampplade. Læg damppladerne med bansh på i dampgryden, når vandet koger. Husk at
vandet skal koge, når man lægger bansh i, ikke før. Læg et låg på gryden! Kog bansh i ca. 15-20
min. Vigtigt! Låget må ikke tages af, mens bansh bliver dampet! Tag låget af og vift kraftigt
dampen af.
Stegning: Opvarm planteolie i en gryde eller i en wok-pande og steg dem til de er
gyldenbrune.

Bansh smager godt med soja eller cremefraiche.

Buurma og Selenge
Fra tidsskriftet Ger nr. 61: side 18
18. årgang – oktober 2007
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Tsuivan - stegte nudler

Stegte grøntsager og kød med hjemmelavede
nudler – nudler der er lette og hurtige at lave
Ingredienser:
(6 personer)

Oksekød i strimler 250-300 g
¼ kålhoved
3-4 gulerødder
1 stort løg
2-3 fed hvidløg
Planteolie
Salt, peber og soja
1 glas vand
Dej til nudler:
300 g mel
1 æg
Vand
½ tsk. salt
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Tilberedning:
1. Dejen til nudlerne laves ligesom til Bansh (se forrige opskrift). Rul dejen ud til omkring 2-3 mm
tykkelse, smør med planteolie, lav en rulle som vist nedenfor – lidt ligesom når man laver
kanelsnegle. Damp den i 15 min.
Dejrulle

2. Skær kød og grøntsager i tynde, lange strimler og steg det i planteolie i en wok-pande i ca. 15-20
min. sammen med løg, hvidløg, salt, peber og soja. Tilsæt et glas vand.

3. Tag dejen fra dampgryden og skær den i tynde stykker/strimler (bredde ca. 5 mm). Læg de
skårede nudler oven på kødet og grøntsagerne og lad det koge i yderligere 5 min.
4. Bland nudlerne med kød og grøntsager.

Retten serveres med soja. I Mongoliet får man også mongolsk mælkete til.

Buurma og Selenge
Fra tidsskriftet Ger nr. 61: side 19
18. årgang – oktober 2007

Aktiviteter / 6.4

NADAM SOMMERFEST
MED TRE SPORTSKONKURRENCER
Hver sommer mødes mongolerne til Nadamfesten. Alle iklæder sig fint tøj og glæder sig over at
gense familie og venner. Og alle ser frem til konkurrencerne, der skal afholdes i bueskydning,
brydning og hestevæddeløb – de tre nationale sportsgrene.

• Afhold selv Nadam-sportskonkurrencer
På næste side finder du forslag til, hvordan konkurrencerne i de tre nationale sportsgrene,
kan afholdes på en let og sjov måde … uden leje af heste.

• Snit og sy sportsudstyr til Nadam
Udvid projektet ved at snitte buer og pile, og sy bryderdragter. Se næste side.

• Brug tegninger som forlæg i billedkunst
I Mongolsk Malebog, der er vedlagt samlingen, kan du på side 31-35 se fine tegninger af de
tre nationale sportsgrene, malet af en munk i klassisk mongolsk stil.

• Læs om de tre sportsgrene i Mongoliet
Der er korte danske tekster om de tre sportsgrene i Mongolsk Malebog side 31-35 og i
Mongolerne – et nomadefolk s.52-55. Begge er vedlagt. Al information om Nadam på disse
sider er fra disse to bøger.

• Se film og filmklip om Nadam-hestevæddeløb
Se filmklippet ’Hestevæddeløb og hestesved’ (3 min.) i lånermappens afsnit 7: ’Filmklip:
Eksperterne fortæller’, emne 1, film nr. 2. Eller se filmen ’Aligermaas eventyr’ (67 min.) i
lånermappens afsnit 7.
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Brydekonkurrence
I samlingen er der to bryderdragter (Mo.50a-b og Mo.51a-b). I kan enten skiftes til at
benytte disse dragter, eller bruge dragterne som forelæg til selv at sy bryderdragter i flere
størrelser. Eller I kan bryde uden dragter. Alle deltagere finder en partner at bryde med.
Før der kæmpes, er det nok en god idé at udpege en dommer. I Mongoliet er der ingen
vægtklasser og ingen ’ring’. Man taber, hvis man rører jorden med enten hoved, skulder,
ryg, albue eller knæ, eller falder ned med hele kroppen. Alle vindere parrer op og kæmper
mod hinanden, og det gentages, indtil der kun er én vinder tilbage. Hver kamp tager ofte
kun få minutter.

Bueskydning
Anskaf en bue og tre pile. Eller snit selv buer og pile ved hjælp af snittevejledningerne på
de næste sider. De er fra skoven-i-skolen.dk Den mongolske bue er en særlig asiatisk
buetype, som blev udviklet i det første årtusinde e.Kr., og som muliggjorde en
bueskydende rytterhær. Den er kortere end den europæiske langbue, og den er lavet af
træ, horn og sener med stor elasticitet.
Til Nadam skiftes deltagerne til at skyde til måls på en rund læderskive. Vinderen er den,
der rammer plet flest gange. Vi anbefaler, at man i stedet skyder efter en genstand, der er
let at vælte, og at hver deltager får ni forsøg. I Mongoliet har man 20 pile hver, og man
skyder på hele 80 meters afstand! Find selv en passende afstand, der modsvarer din bues
rækkevidde og skydeevner.
Historikeren John Man lister følgende facts op om den mongolske bue: Den kan ”klare 450
meter og nogle gange helt op til 800 meter. Pilen affyres fra buen med 320 km/t, ca. en
fjerdedel af hastigheden på en moderne kugle. Efter 90 meter kan den let gennembore 3
cm træ. Mongolernes fjender havde ingen grund til at bebyrde sig selv med rustninger”
(Information, 10. marts 2004).

Hestevæddeløb
Alle deltagere parrer op to og to. Som erstatning for hesten agerer den største og
stærkeste hest, mens den anden er rytter: han/hun hopper op på ryggen af sin
makker/hest. Markér en mållinje i passende afstand, og lad alle deltagere starte på én
gang. Først i mål er vinder. I Mongoliet rider man cirka 30 km.
I Mongoliet afholder man også bueskydnings-konkurrencer til hest - i galop! Steppens
nomadefolk har i århundreder været verdensberømte for deres usædvanlige evner til
præcisionsskydning med langtrækkende buer fra hesteryg. Dette spillede en afgørende
rolle i Djengis Khans fremadstormende hære, der opnåede enorme erobringer, ligesom
det var med til at muliggøre de store erobringer, som skyterne og hunnerne gjorde før
Djengis Khan.
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Snittevejledning til bue og pil
På tegneserien kan du se, hvordan du snitter en god bue og et sæt pile.
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