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Oplev Mongoliets  
enestående kulturhistorie 
sammen med Moesgaard 
Museums eksperter
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I forbindelse med udstillingen ”På Djengis Khans step-
per – Mongoliets nomader”, der er udviklet af Moesgaard 
Museum i samarbejde med Nationalmuseet, har Moes-
gaard Museum og Cultours arrangeret en kulturhistorisk 
rejse til Mongoliet. 

Mongoliet er vel først og fremmest kendt for historien 
om Djengis Khan, der samlede det mongolske folk, og 
som gennem effektiv krigsførelse skabte grundlaget for 
verdenshistoriens største rige, der i midten af 1200-tallet 
strakte sig fra Kina i øst til Europa i vest.

Den nomadiske livsstil har i Mongoliet overlevet frem 
til i dag, hvor en tredjedel af befolkningen stadig lever som 
nomader på steppen i deres karakteristiske bolig, ger’en. 

Turen starter i Ulaanbaatar. Her er mange ting at se, 
bl.a. skal vi besøge det fantastiske Nationalmuseum. Her 
vil vi trække på Moesgaard Museums kontakter og få en 
specialrundvisning af en af museets inspektører. 

Efter at have oplevet hovedstadens velsignelser rejser vi 
mod vest til Orkhon-dalen, et område, der er erklæret som 
verdenskulturarv af Unesco. Her er utallige arkæologiske 
seværdigheder, bl.a. mongolernes første hovedstad Kara-
korum og det ældste buddhistiske kloster i landet Erdene 
Zuu. Men Mongoliet er andet og meget mere end 
Djengis Khan og nomader, og det skal vi naturligvis også 
se. Nævnes kan nogle fantastiske monumenter fra Det 
Tyrkiske Khaganat, ruinhovedstaden i det Uighuriske 

imperium kaldet Khar Balgas og de smukke ”hjortestens-
steler” fra bronzealderen. 

Herefter går turen videre mod vest til Altaibjergene, 
næsten så langt vest vi kan komme, til det isolerede, men 
bjergtagende smukke område, der ligger klemt inde mellem 
Rusland, Kina og Kasakhstan. Vi tager ud til nationalparken 
Altai Tavan Bogd, hvor vi skal bo i telt sammen med kasakh-
nomader, møde ørnejægere, ride på heste, se enestående 
helleristninger og besøge en afsidesliggende arkæologisk 
udgravning. 

Det bliver med andre ord en rejse med et utal af 
enestående oplevelser sat til skue i et af de smukkeste og 
mest mennesketomme områder i verden.

August er den vejrmæssigt bedste måned at besøge 
Mongoliet. Der er stadig sommer med temperaturer 
omkring 20 grader om dagen, men da vi skal ud i den 
vestlige del i lidt højere terræn, kan det være koldt om 
natten. Regnmængden er beskeden, men der kan komme 
store regnskyl.

Lars Krants Larsen, overinspektør og afdelingsleder, er 
uddannet middelalderarkæolog fra Aarhus Universitet og 
har været ansat på Moesgaard Museum siden 1999. Lars 
har deltaget i og haft ansvaret for utallige arkæologiske 
udgravninger. Han har særligt beskæftiget sig med vikin-
getiden og middelalderen.

Camilla Bjarnø, museumsinspektør, er uddannet forhi-
storisk arkæolog på Københavns Universitet med speciale 
i formidling. Camilla har deltaget i og haft ansvar for 
adskillige udgravninger fra stenalder til nyere tid. Hun 
har arbejdet med udstillinger og formidling siden 2001, 
herunder opbygningen af udstillinger og særudstillinger 
til museet, og den arkæologiske del af På Djengis Khans 
stepper – Mongoliets nomader.

Torsten Granov er direktør for Cultours og uddannet 
cand.mag. i fransk og historie. Torsten har lang undervis-
ningserfaring og har rejst over hele verden, hvor han har 
ledet adskillige ture til nære og fjerne egne. På denne rejse 
står Torsten for at arrangere alt det praktiske omkring ho-
teller, transport mv. 

Med Moesgaard Museum til Mongoliet

Parade af ørnejægere i Altai Tayan Bogd

Ger-lejr



Dag 1: Afgang Kastrup mod Ulaanbaatar 

Dag 2: Ulaanbaatar. Ankomst og 
indkvartering. Byrundtur
Vi ankommer til Mongoliets hovedstad Ulaanbaatar, 
hvor vi skal bo de næste to nætter på et godt centralt ho-
tel. Efter en velfortjent frokost skal vi ud at se på byen. I 
et land, hvor alle oprindeligt var nomader, var hovedsta-
den naturligvis også mobil. Byens huse var lavet af filt og 
træ og var nemme at flytte. Første gang hovedstaden op-
træder i kilderne er i 1639, men da lå den placeret mere 
end 400 km fra sin nuværende placering. Omkring 25 
andre lokaliteter kendes, inden den i 1778 fik sin nuvæ-
rende og blivende placering i dalen ved Tuul-floden. Byen 
har haft mange forskellige navne bl.a. Urga – Den Store 
Lejr. Først i 1924 fik den sit nuværende navn Ulaanba-
atar – Røde Helt – til ære for den sejrende kommunisme!

Dag 3: Ulaanbaatar: Gandan-klosteret. 
Nationalmuseet. Sükhbaatar-pladsen
Vi starter dagen tidligt. Allerede kl. 9 skal vi være på plads i 
Gandan-klosteret, så vi kan nå at overvære munkenes mes-
se. Klosteret og dets mange bygninger regnes for et af Mon-
goliets vigtigste buddhistiske klostre og huser mere end 600 
munke. Bagefter skal vi besøge Mongoliets Nationalmuse-
um, som huser nogle helt enestående samlinger fra stenalde-
rens helleristninger over Djengis Khan og hans verdensim-
perie til udstillinger om livet som nomade. I kan godt glæde 
Jer! Dagen sluttes af med et besøg på Sükhbaatar-pladsen. 
På den travle plads, med de mange regeringsbygninger, er 
der altid liv og glade dage. Det er en oplevelse værd!

Dag 4: Karakorum og museum
Med bus kører vi ud til Karakorum. Det er en 6 timer 
lang køretur gennem Mongoliets næsten endeløse step-
per. Karakorum er det mongolske imperiums gamle ho-
vedstad, og det var her at khanerne blev valgt. Vi får en 
specialrundvisning af tyske arkæologer, der i en årrække 
har gravet på stedet. Bagefter besøger vi det tilknyttede 
museum, det bedste uden for hovedstaden. Vi overnatter  
i en hyggelig lokal familieejet ger-lejr. 

Dag 5: Erdene Zuu-klostret.   
Kul-Teginii-monumenterne
Erdene Zuu-klosteret er det ældste buddhistiske kloster 
i Mongoliet grundlagt i 1586 og for en stor del bygget 
af materialer fra den gamle hovedstad. Det muromkran-
sede klosterområde er ganske imponerende, og klosteret 
betragtes af mange som landets vigtigste. En lokal guide 
vil give os en uforglemmelig rundvisning. Herefter kører 
vi med bus ca. 45 km nordpå til Kul-Teginii-monumen-
terne, der også kaldes Tyrkiets vugge. Monumenternes 
runeindskrifter fortæller de spændende historier om de 
folkeslag, der herskede forud for Djengis Khan. Stedet 
har også en interessant dansk vinkel, da det var randru-
sianeren Vilhem Thomsen, der som den første tydede de 
runelignende indskrifter. Herefter kører vi tilbage til vo-
res ger-lejr ved Karakorum.

Dag 6: Ulaanbaatar
Så går turen tilbage til Ulaanbaatar. Eftermiddagen kan 
frit bruges til at gå på opdagelse i byen og måske købe en 
souvenir på markedet. 

Ulaanbaatar



Dag 7: Ölgii. Ölgii Aimag Museum
Rejsen fortsætter vestover med fly til Ölgii. Den for-
blæste grænseby er som billedet på det vilde vesten. 
Der kan komme dramatiske klimaskift i løbet af dagen 
og fantastiske himmelscenarier henunder aften. Det er 
som et helt andet land både hvad angår natur og kul-
tur. Omkring 90% af indbyggerne er kasakher og meget 
mere orienteret mod den arabiske verden end resten af 
Mongoliet. Byen har desuden en bazar. Besøg på Ölgii 
Aimag Museum giver et interessant indblik i områdets 
helt særlige kultur og natur, som vi kommer til at blive 
ét med i de efterfølgende dage. Vi overnatter i en kom-
fortabel ger-lejr.

Dag 8-11: Altai Tayan Bogd Nationalpark
Her i den smukke, men barske natur omgivet af høje 
bjerge med evig sne skal vi besøge arkæologiske udgrav-
ninger, se klippemalerier og møde ørnejægere. Her fin-
des ingen andre overnatningsmuligheder end telte, men 
selv om det er primitivt, bliver der sørget godt for os. Vi 
kører rundt i den storslåede natur i 4-hjulstrukne mini-

busser, og vore mongolske hjælpere slår teltlejren op, med 
sovetelte, køkkentelt og telt til spisning. Der bliver hver 
dag lavet både morgenmad, frokost og aftensmad, og der 
bliver varmet vand til personlig vask. Ved større afstande 
bliver vi transporteret i minibusserne. Men der er også 
kortere vandreture, hvor en lille rygsæk til personlige ting 
er det eneste, der er brug for. Disse dage, hvor vi rejser 
(næsten) som nomader i den smukke og spektakulære 
mongolske natur, er en uforglemmelig oplevelse.

Dag 12: Ulaanbaatar. Djengis Khan-
monumentet
Efter at være kommet tilbage til Ulaanbaatar er vi igen 
indlogeret på vores velkendte og komfortable hotel. Det 
er vores sidste hele dag i Mongoliet, og den skal selvfølge-
lig bruges på at gå i Djengis Khans fodspor. Med bus kø-
rer vi ud til Djengis Khan-monumentet – der er verdens 
største rytterstatue og på alle måder storslået. 

Dag 13-14: Hjemrejse til Kastrup

Praktiske oplysninger
Rejsen foregår fra mandag 5/8 til søndag 18/8 2019.

Prisen er kr. 48.845,- pr. person i dobbeltværelse, 
ger og telt

•  Tillæg for enkeltværelse, egen ger og  
eget telt kr. 4.500,-

•  Visum til Mongoliet kr. 650,-

•  Depositum ved tilmelding kr. 5.000,-

•  Deltagerantallet er begrænset til 24 personer.

Prisen indbefatter

•  Flyrejse Kastrup - Ulaanbaatar retur. 

•  Tilslutning fra Aarhus, Billund og Aalborg kr. 700,-

•  Alle bus- og flyrejser i Mongoliet.

•  Overnatning på gode hoteller og i lokale ger-lejre  
og i telt.

•  Morgenmad, frokost og aftensmad alle dage i 
Mongoliet.

•  Alle udflugter, entreer og specialarrangementer. 

•  Alle skatter afgifter og gebyrer.

•  Danske ekspertrejseledere med på hele rejsen.

•  Lokale ekspertrejseledere.

Denne specialrejses pris afspejler indholdets og 
rejseledernes kvalitet. Rejsen er tilrettelagt og guided 
af danske og mongolske eksperter og deltagerne 
får adgang til specielle oplevelser som besøg i 
igangværende arkæologiske udgravninger og 
besøg i nogle af Mongoliets fjerneste og smukkeste 
naturområder.

Visum

Der kræves visum til Mongoliet: Ved tilmelding 
sender Cultours et informationsark om rejsen med 
blandt andet udførlig information om ansøgning om 
visum. Cultours hjælper gerne med ansøgningen. 
Der kan findes oplysninger om visum til Mongoliet 
på det mongolske konsulats hjemmeside: 
mongolietskonsulat.dk/soeg-visum.

Bestilling
www.cultours.dk  
Cultours, Dr. Margrethes Vej 11, 8200 Aarhus N  
email: rejser@cultours.dk  
Tlf.: 86 10 86 05  
(mandag-torsdag 10-16, fredag 10-14)

Cultours er medlem af Rejsegarantifonden (nr. 553) og Pakkerejse-Ankenævnet. Mindre ændringer i 
programmet kan forekomme. Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om rejsen, er du 

velkommen til at skrive til rejser@cultours.dk eller ringe til Cultours på tlf 86 10 86 05.


