98
Maj 2017

Dansk Mongolsk Selskab

GER 98

DANSK MONGOLSK SELSKAB

En fremmed kommer til Ulaanbaatar
»I morgen forlader jeg Mongoliet for at rejse hjem til England.« Sådan skriver Rosalind Perrett i sin
blog den 11. april 2017. Den 19-årige kvinde har været på et 6 ugers studieophold på Mongoliets Nationale Universitet. Her følger hendes fortælling om forventninger og virkelighed.
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a jeg ansøgte om et studieophold i Ulaanbaatar, havde
jeg ingen anelse om, hvad der var i
vente. At booke flybilletten var som
at springe ud i afgrunden med bind
for øjnene. De bange anelser blev i
den grad næret af mine venners og
familiens reaktioner, da jeg fortalte
dem nyheden. Nogle af dem grinede, nogle af dem virkede lamslåede,
mens andre udstødte et forfærdet
gisp. Alle så de undrende på mig.
»Mongoliet?« udbrød de, »hvorfor i
alverden vil du til Mongoliet?«
Ideen om at jeg frivilligt ville forlade Somerset for at rejse 7.000 km
til det, de troede var en dybfrossen
ødemark, fattede de ikke en brik af.
Nogle nægtede simpelthen at tro på
det og skrev »god rejse til Samoa eller Thailand«. Andre forsøgte at
overbevise mig om, at jeg havde
indladt mig på en selvmordsmission, og at jeg helt sikkert ville blive
kidnappet og givet i bytte for en
yakokse på de mongolske stepper.
En enkelt forsøgte sig endda med at
påstå, at mongolerne var kannibaler.
Men uanset alle mine forventninger til Mongoliet blev de totalt
vendt på hovedet sekunder efter landingen i Chinggis Khaan Airport.
Her blev jeg modtaget af Zulaa, hvis
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brede smil fortalte mig, at mongolerne er et folk af venlige, oprigtige
og gæstfri mennesker. Jeg var slet
ikke forberedt på den varme velkomst, jeg fik af min værtsfamilie
og af mine arbejdskolleger, som tilbød mig konfekt, te og buuz i samme øjeblik jeg trådte ind ad døren.
(Jeg forudså heller ikke det mongolske centralvarmesystems effektivitet, som det fremgik af min kuffert
propfyldt med overfrakker, uld- og
termotøj. Som følge heraf sad jeg i
min lejlighed hver aften og følte
mig som en kogt krebs).
Jeg er blevet ydmyg over for
menneskenes medfølelse og generøsitet og imponeret af den stolthed,
mongolerne viser for deres land og
deres værdier. Alle mine bekymringer er bortvejret af oplevelsen af, at
mongolerne oprigtigt ønsker, at
fremmede skal føle sig godt tilpas i
deres land, og at de byder dem velkommen som venner.

Mongoliet versus England
På nogle områder er Mongoliet og
England ikke så forskellige. London og Ulaanbaatars skyline er begge domineret af skinnende glasbygninger, i hvert fald har Blue Sky

Tower visse ligheder med Londons
berømte »Gherkin«, agurk. Begge
nationer har en forkærlighed for te,
som kun overgås af den kærlighed,
man har til sin nærmeste familie.
Træd indenfor i et engelsk eller
mongolsk hjem, og i løbet af få minutter vil der blive serveret en kop
af den dampende varme, brune eliksir.
Men her slutter så lighederne.
Mongoliets snedækkede bjerge
er langt fra Englands grønne bakker, og det er meget usandsynligt, at
man vil se svævende ørne på himlen
over Derbyshire. Man kan måske få
øje på en gærdesmutte. En bogfinke
hvis man er heldig. Det mongolske
landskabs tilsyneladende uendelighed var det, der gjorde størst indtryk
på mig, da jeg ankom (bortset fra
trafikken, som »slog mig« på bagsiden af benet, da jeg krydsede Fredsboulevarden).
Steppen strækker sig milevidt,
indtil den glider over i den blå himmel, som hæver sig op over landskabet. I England derimod er landskabet delt op i rækker af hække,
hegn og småveje, delt op i grønne
firkanter som lapper i et kludetæppe
– for blot at beskrive den del af England, der rent faktisk er grønt, for
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England er byernes land i langt højere grad end Mongoliet, selvfølgelig på grund af den store forskel i
befolkningstætheden mellem de to
lande.
Hvilket landskab foretrækker
jeg? Englands grønklædte dale vil
for altid være mit hjem, men jeg
mærker, at der er åbnet et hjerterum
for det storladne Mongoliet. Dets
bjerge kommer til at fylde meget i
mit sind i de kommende mange år.
Selvfølgelig kunne det tilsyneladende fravær af færdselsregler i
Ulaanbaatar ikke undgå min opmærksomhed: kort efter min ankomst svingede en bil brat ind foran
os, mens chaufføren trykkede hornet i bund og kun med nød og næppe undgik at torpedere os. Den uforudsigelige svingen til højre og venstre er ikke så almindelig i England,
måske med undtagelse af Swindon
en fredag aften. Måske er det fordi
englænderne tilhører et folk, som
vil komme med tusind undskyldninger, selv om nogen skubber dem
af banen, fordi de standser deres
ængstelige biler foran det røde lys,
hvad enten der er krydsende fodgængere eller ej.
Det mongolske køkken er også
meget anderledes end det britiske,
som jeg er vant til. I England foretrækker man generelt kylling, bøf
og bacon frem for fårekød, og den
mongolske buuz, som jeg straks
blev trakteret med ved min ankomst, var nyt for mig. Min overraskelse var ganske stor, da jeg skulle
smage det, jeg troede var en agurk,
viste sig at være en tomat.
Foretrækker jeg engelsk mad?
Egentlig ikke. Mongolsk mad har
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en næringsfylde, som man ikke finder i det ølakkompagnerede fish
and chips, og et krus varm mongolsk mælk slår når som helst et
glas letmælk.
En sidste og vigtig sammenligning er forholdet mellem mongolske og britiske senge. Måske er dette en grov generalisering, da jeg kun
har sovet i én seng i Mongoliet, men
de synes at være meget hårdere end
de engelske senge.
Det blev jeg hurtigt klar over efter ankomsten til min værtsfamilies
lejlighed, da jeg – en udmattet,
overophedet rejsende belæsset med
tung bagage – kastede mig ned på
min nye madras og i et splitsekund
følte det, som om jeg havde brækket
ryggen fire steder.
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En nybegynder i UB
Selvfølgelig følte jeg mig som en
udlænding i Ulaanbaatar. Jeg kunne
ikke have set mere vestlig ud, selv
om jeg havde slynget Union Jack
rundt om skuldrene og brudt ud i en
gribende fortolkning af Rule Britannia. Men de fleste blikke var
nysgerrige, ikke truende, og jeg er
sikker på, at også jeg gjorde mig
skyldig i en smule stirren. En vis
ængstelse opstod kun, når jeg skulle
med en bus eller taxi, hvilket mine
værter gentagne gange advarede
mig imod, eller når jeg besøgte et af
markederne og blev rådet til at holde godt fast i min taske.
At komme spadserende hjem
sent om aftenen for at gå i seng var

muligvis ikke særligt fornuftigt –
jeg har allerede beskrevet sengen.
Jeg følte mig fortabt alle steder i
byen bortset fra på Chinggispladsen, og de mongolske penge
forvirrede mig. I den første uge lignede jeg en englænder til pinagtighed, når jeg hos bageren betalte med
to 20.000 tugrik sedler for en sandwich, der kun kostede 6.000 tugrik.
Og jeg savnede England en smule. Jeg savnede min familie og venner for eksempel, og mine kæledyr,
hunden og katten. Jeg kunne have
klappet en af de hunde, der strejfede
om i Ulaanbaatar, men jeg tror ikke,
det ville have været tilrådeligt: det
ville sikkert have givet mig udslet
eller en mistet underarm.
Jeg savnede også den grønne farve. Ikke for at sige, at der slet ikke
findes noget grønt i Ulaanbaatar –
fx fremtræder Unitel-skiltet i en ret
flot lindegrøn frave. Men jeg savnede at se træer med store kroner og
græsklædte marker. I Ulaanbaatar
følte jeg det, som om jeg levede i en
snekugle – én som havde været rystet voldsomt – for ofte vandrede
jeg totalt desorienteret rundt.
Men mit samlede indtryk af byen
var positivt. Oplysningen af Chinggispladsen tændte min glæde over
at være i Mongoliet og dele nogle
fantastisk lykkelige øjeblikke med
det smukke mongolske folk. Fra
markedsbodernes livlige farver til
sneens hvide uberørthed, fra de brølende gader til de fredelige klostre
på højene er Ulaanbaatar en by, der
ikke kan undgå at fortrylle den
fremmedes sind. Og jeg er glad for,
■
at jeg kom.
Rosalind Perrett
Rosalinds eller Rosies originaltekst findes på adressen
https://blueskythinkingmongolia.
wordpress.com/2017/04/11/
ulaanbaatarthrough-the-eyes-of-a-foreigner.
Alle fotos er taget af Jan Koed i september 2012.

