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Mordet ved Jektarinburg. 

Kære læsere, 

Vi har i dag skrevet artikler om 
diverse værksteder, og siden vi i 
dag kører igennem Rusland har 
jeg en lille historie at fortælle. 
 
Her hvor vi kører nu ligger Jekta-
rinburg, det var der Ruslands sid-
ste Tsar, Nikolaj 2., blev myrdet. 
En Tsar er lidt ligesom en konge, 
som har al magten, og det blev 
folk sure over. Mordet er specielt 
for danskere, fordi at hans mor 
Dagmar var dansk prinsesse. Efter 
mordet blev kommunismen ind-
ført. Det er en ting som virkelig 
afspejler Rusland selv i dag. Og 
jeg synes det er godt at Rusland 
skiller sig lidt ud, i forhold til an-
dre lande.  

Skrevet af Ask Kunding. 

Dagens kineser joke: 

Hvad kalder kineserne et langt 
tungt jernrør? 
- Lang tung ting.  

Dagens vejr i Moskva: 

Omkring 10-16° C grader med by-
ger, og sol. 

Dagens	  vejr	  i	  M	  

Kinesisk for begyndere.  

I en af de kineske skoler er 
der kommet en lærer for at 
lærer børnene at skrive de-
res navne. 

Marthine Rose Jensen. 

I Kina ligger der en lille skole i by-
en Bejing med cirka 20 elever. I går 
satte de meter høje skriftruller fast i 
loftet, fordi at der i dag kom en læ-
rer for at undervise i kinesisk, de 
startede nemt med at oversætte alle 
elevernes flotte navne og derefter 
skulle de skrive dem på skriftruller-
ne med blæk så det galt om at holde 
tungen lige i munden. 

Jeg har spurgt Isabella Weber fra 
Kina om hun kunne sige noget på 
kinesisk, hun kunne ikke huske me-
get, men kunne dog huske at navnet 
Laura udtales Lala. 

 

 

 

	  

De er også i gang med at ma-
le den ene side på toget så det 
ligner at man kan kigge ud. 

MADLAVNING 

I madvognen er de også i 
gang med at lave russisk mad 
de laver noget Russisk land-
brød med drys af kaffe og de 
laver den russiske Borsjtj, 
som er noget rødbedesuppe 
og som det helt store laver de 
en risret med overraskelser.

  

Indretning og Risret 

I Madvognen er de i 
gang med indretning 
og madlavning de laver 
blandt andet en spæn-
dende risret med over-
raskelser. 

Patrick Bo Klahn 

INDRETNING 

I madvognen er de i fuld 
gang med at indrette de hæn-
ger nogle fantastisk flotte 
mønstrede gardiner op. 

	  

Nikolaj d. 2. 
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I Rusland ligger en by ved navn Mo-
skva.  Børnene i Moskva laver smukt 
tøj, de bygger den røde plads og laver 
ikoner. 

RUSLAND I DAG 

Et sted i Moskva sidder der nogle søde unge 
piger og drenge og laver tøj til sig selv. Men 
det er ikke, som du måske regner med. To rus-
siske piger, Mathilde Pallesen og Amalie Hel-
ler forklarede hvordan de havde lavet det. De 
havde lagt sig ned på et stykke brunt pap og 
fået en anden til at tegne sig op. Efter det var 
de gået i fuld gang med at tegne deres eget 
russiske nationale dragter ud fra deres fantasi 
og billeder af forskellige dragter. Pigernes tøj 
er smukt med nogle dejlige mønstre og smukke 
farver, vel og mærket hvis de er rige, men hvis 
de er bønder har de farveløse dragter, og dren-
genes dragter var mere simple med mørke eller 
ens farver. I de russiske nationale dragter har 
kvinder altid nederdele på og drenge har buk-
ser.  

 

Den Røde Plads 

I Moskva er de også godt i gang med at ’byg-
ge’ Den Røde Plads op. De har malet og tegnet 
i dag og i går. Dens navn betyder egentlig 
smuk, da красный tidligere betød ”smuk” eller 
”skøn”. På Den Røde Plads kommer der til at 
stå det kendte Vasilij-katedralen. Dens smukke 
løgkupler med de mange forskellige farver og 
mønstre, er nok det, der skiller den så meget 
ud.  

  

 

…  

	  

Over i toget er de yngste kinesere, 
russere og mongoler hygger sig. 

LOKOMOTIVET KØRER 

De små kinesere, russere og mongoler er 
godt i gang med at pynte små fine æg, 
lave pæne babusjkaer, dejlige, duftende 
krydrekranse, søde små kinesiske hatte og 
flotte russiske ikoner. Glimmeret fløj 
rundt i rummene og de store glade smil 
kunne ikke undgås at ses. 

	  

Den Kinesiske Mur… 

Et sted i Asien arbejdede en masse drenge 
på at få bygget den lange mur. Lau, Tobi-
as og Elias viste mig den del af muren der 
var bygget færdig. De tog mig også med 
på ’byggepladsen’. De var i gang med at 
bygge en lille del af muren, mens nogen 
andre malede eller byggede andre dele.  
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Mongoliet. 

I de mongolske skoler går 
drengene og pigerne ikke 
sammen, jeg har været henne 
på en skole og snakket med 
dem om hvad de laver af for-
skellige ting og om hvorfor de 
ikke bliver undervist sammen. 

Marthine Rose Jensen. 

Jeg har været på besøg på en mon-
golsk skole i byen Altej. Jeg fandt ud 
af at drengene og pigerne fik under-
visning vær for sig, de lærte også 
forskellige ting, men det vigtigste 
lærte de alle sammen. Da jeg var på 
skolen sad jeg nede bagi klassen og 
fulgte med i undervisningen, da jeg 
var med i pigernes undervisning sad 
de og malede kameller, geder, får og 
okser og lærte hvad man kunne bruge 
de forskellige dyr til. Da jeg fulgte 
med i drengenes undervisning satte de 
et telt op som hedder en ger. Jeg 
snakkede med de to drenge Sebastian 
F og Tobias fra 5 klasse om hvordan 
det var de sagde at det faktisk var 
sværere end de havde regnet med og 
så grinede de. Senere skulle de så 
indrette deres ger, men først skulle de 
tegne et typisk mongolsk hus, det så 
ret flot ud. Jeg spurgte også de to 
drenge hvordan det var at bo i Mon-
goliet og de var lidt enige om at det 
var lidt irriterende fordi at de hele 
tiden skulle flytte med deres telt så 
deres dyr kunne græsse et nyt sted. 
Drengene og pigerne havde begge 
lært at Mongoliets national farve er 
blå, de havde også lært at der er mere 
end et flag der er faktisk hele tre af 
dem og at farverne på det ene flag 
betyder venskab og kærlighed.   
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De forfalskede pas 

En hemmelig kilde har 
givet os oplysninger om 
at der er blevet forfal-
sket ca. 180 pas mandag 
d. 17-09-12. 

Hemmelig kilde  

En dejlig stilfærdig mandag et 
sted på den transsibiriske jern-
bane, blev der forfalsket ca. 
180 pas. Vi har fundet nogle af 
dem og de består kun af gule 
kinesiske, røde russiske, blå 
mongolske pas. Over 150 poli-
timænd er godt i gang med at 
lede efter 
gernings-
mændene. 

 

 

 

 

 

De har allerede en mistænkt, 
men da de besøgte hans sæd-
vanlige opholdssted var han 
der ikke er eller nogle steder i 
nærheden. Politiet har ledt 
efter ham alle mulige steder, 
men han må være sunket ned i 
jorden, for de kan ikke finde 
ham og hans kompagnier. Vo-
res vidner har bekræftet at I 
skal holde udkig efter en brun-
håret mand, som er ca. 160-
170 cm. høj. Han har en nor-
malkropsbygning, men er dog 
en smule tynd. Men ikke nok 

 

 

 

 

 

med det, fortæller vores vidner 
os at de så 5 andre forlade ste-
det lige så stille efter et stykke 
tid. Vidnerne vidste dog ikke 
noget, da de først så dem, de 
følte bare noget udspekuleret 
ved dem.  

Politiet startede allerede deres 
eftersøgning det minut de fik 
et opkald fra en anonym kilde 
dagen efter. Alle bedes holde 
udkig efter manden og hvis I 
ved noget eller tror I har set 
den skyldige bedes I oplyse 
Henriette Andersen om det og 
hun vil tage det videre derfra.  
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Socialisme eller kapi-
talisme i det moderne 
Mongoliet 

I dag, onsdag, da jeg kiggede 
ud af vinduet, så jeg at vi var 
i Mongoliet. Jeg kunne se et 
hestevæddeløb, rytterne var 
børn af nomadefamilierne. 

Det er specielt nomadefamili-
erne der er ramt i det moderne 
Mongoliet, fordi for ca. 15 år 
siden stoppede Mongoliet med 
at være kommunistisk. 

 
I kommunist tiden, måtte hver 
nomade-familie kun have 15 
kvæg. Kommunismen gjorde 
så alle havde lige meget og alle 
havde lige store chancer for at 
overleve. Men efter kommu-
nismen, var det kun få der blev 
stærkere, resten fik det endnu 
værre. Dem der kunne få ind-
fanget mere kvæg, overlevede 
bedst. 

Nogle folk i byen blev rige ved 
at være mellemmænd mellem 
nomaderne, der ikke kom ind 
til byen, og byboerne, der ofte 
ikke kommer på landet. De 
køber kvæg af nomaderne bil-
ligt, og sælger dem dyrt i byen. 

Mange unge mongolske no-
mader vælger at tage til byerne 
for at få en uddannelse, men 
vender hjem i ferierne for at 
hjælpe med kvæget. 

SOCIALISME ELLER KA-
PITALISME 

Hovedstaden Ulan Bator er 
blevet en kapitalistisk by, efter 

den i mange år har været socia-
listisk. Der er moderne disko-
teker og natklubber, hvor de 
unge fra landområderne nyder 
storbyens glæder. 

Efter sovjet-styret hvor alle 
nogenlunde kunne overleve, er 
folket og landet blevet ført ind 
i en ny tid, hvor kun de stærke-
ste overlever. For at kunne 
overleve har mange måtte flyt-
te fra landet til byen, i løbet af 
5 år, endte en tredjedel af lan-
dets befolkning under fattig-
hedsgrænsen. Mange har svært 
ved at kunne ændre deres må-
de at leve på. Derfor bliver 
mange børn mishandlede og 
vælger at løbe hjemmefra. 
Mange lever på gaderne, og 
om natten kryber de i ly i by-
ens mørke kloakker for at kun-
ne holde varmen ved byens 
varmeledningssystem. Desvær-
re er der meget beskidt og fyldt 
med bakterier nede i kloakker-
ne, så mange bliver syge. 

NYNAZISME 

Med den nye tid er der også 
kommet en nynazistisk bevæ-
gelse, de er bange for at Kina 
skal erobre deres land og stjæ-
le deres kvinder. De kan godt 
lide Hitler, fordi han var en 
god leder. Men de kan ikke 
lide ham, fordi han var ekstre-
mist og tabte krigen. De bruger 
hagekorset som symbol og de 
siger at Hitler stjal det fra dem. 

Desværre er børnene og mange 
nomader ofte taberne i denne 
nye ændrede tid i Mongoliet, 
ligesom der bliver færre og 
færre mennesker på landet, og 

ingen til at overtage nomadeli-
vet, når forældrene dør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreative vinduer 

De sidste 3 dage har det kre-
ative hold brugt på at lave 
vinduer til skolen. 

Look! Windows… 

I billedkunst laver de pæne, 
søde og kreative vinduer. Ka-
roline og Nikita fra Rusland er 
godt i gang med at lave et sort 
vindue med et smukt landskab, 
der har heste og geder. Tine 
roste dem for deres kreative 
evner og Rachel fra Kina var 
også godt i gang med at finde 
stof til en munk. I hendes vin-
due skulle hun have en munk, 
så hun valgte at lave den til en 
3D munk.  

 

Dagens vejr i Ulan Bathor: 

21°, meget sol men også med lidt 
byger. 

Dagens kineser joke: 

Hvor kører man en kineser hen hvis 
de har fået madforgiftning? 
- På RIShospitalet. 
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På hylderne ude på gangen lå 
en masse vinduer og tørrede. I 
morgen skal alle vinduerne 
sættes op omkring på skolen. 
Så der er lavet specifikke vin-
duer sted, hvor man er på ru-
ten. De var alle sammen meget 
stolte af deres flotte arbejde.  

Kina 
Jeg har været ude på den 
kinesiske skole igen og set på 
deres flotte og meget fanta-
stiske arbejde og snakket lidt 
med de forskellige. 

Marthine Rose Jensen. 

Jeg syntes selv at det var et 
fantastisk arbejde de havde 
lavet. De havde taget et A4 ark 
og skrevet alle skolens fanta-
stiske navne på dem, der var 
også nogle som der fik lov til 
at lave noget lidt andet. 

Jeg havde snakket med Kim-
mie fra 3. klasse om hvordan 
det var at ha kinesisk, hun syn-
tes at det var svært at lære at 
udtale ordene og meget, meget 
svært at skrive bogstaverne, 

men også en god udfordring 
for hende. 

Jeg havde også snakket med 
Amalie og Isabella fra 7. klas-
se om hvad de havde lavet. De 
havde først skrevet et par nav-
ne på kinesisk, men det var for 
nemt, nu har de jo også haft 
kinesisk i nogle år. Så havde 
de spurgt deres lærer om de 
ikke kunne lave en kinesisk 
dukke med kinesisk tøj som, 
man kunne vise til en anden 
skole som snart kommer på 
besøg fra Rusland. Det fik de 
lov til og det så fantastisk ud 
med alle de smukke spiraler og 
mønstre. 

Jeg gik rundt og kiggede på 
alle dem som sad og skrev 
navnene og de var dybt kon-
centrerede i deres fantastiske 
arbejde, der var også nogen 
som havde maling alle steder, i 
hovedet på armene selv på 
tøjet. 

 

Vasilij-katedrallet.  

I Moskva bliver der arbejdet 
for synet. Da Ivan den Gru-
somme truer dem med at 
prikke deres øjne ud. 

Marthine Rose Jensen. 

I Moskva er der næsten en ny 
og færdig Vasilij-katedral. Alle 
arbejder for ikke at miste synet 
da Ivan den Grusomme allere-

de har prikket øjnene ud på 
arkitekten, så han ikke kunne 
bygge en Vasilij-katedral ma-
gen til. Så alle arbejdede fordi 
at de var bange for at det også 
ville ske for dem. De arbejde 
virkelig hårdt, sveden piskede 
af deres pander og de var me-
get kede af det, der var endda 
nogle der dødede af sult og 
tørst.  	    
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Lokomotivet. 

Marthine Rose Jensen. 

Arbejderne er i fuld gang. 

Den transsibiriske jernbanes 
skinner er ved at være gamle 
og rådne, så der er nu blevet 
samlet et nyt hold af arbejdere 
der vil renovere skinnerne så 
det bliver trygt at rejse med 
toget igen.  

 

 

 

 

 

Boderne. 

Der ligger en bod ved en af 
stationerne hvor de sælger 
hjemmelavede papirs sommer-
fugle i mange forskellige far-
ver, som man kan hænge om 
eller sætte fast i loftet, det 
vælger man egentlig selv. Jeg 
har snakket med Freya som 
selv har lavet sommerfuglene 

 

 

 

 

 

hun syntes at det er ret sjovt, 
fordi at man hygger sammen 
med vennerne, men hun syntes 
også at det er en lille smule 
svært det kan jeg godt forstå, 
det ser nemlig også sådan ud. 
Der bliver også malet billeder 
af Vasilijkatedraler i mange 
forskellige og flotte farver som 
der også skal sælges når toget 
stopper på stationen. Jeg har 
snakket med Valdemar han 
syntes at det er sjovt, men det 
gælder samtidig også om at 
holde tungen lige i munden.   
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Kinas børn 

Nu er vi kommet til den sid-
ste del af rejsen, vi er kom-
met til Kina. 

HISTORIE 

Når jeg tænker på Kina, kan 
jeg ikke undgå at tænke på at 
de er et af verdens ældste civi-
lisationer. Mens vi rendte 
rundt og legede vildmænd her i 
Danmark, var kineserne højt 
udviklede, og havde meget 
fornemme te-ceremonier, hav-
de opfundet krudtet og meget 
mere. 

I løbet af Kinas historie, har 
Kina haft en masse kejsere, 
kejserne har formået at samle 
det Kina vi kender i dag, og 
mere til. Men der har også 
været tider, hvor Kina har lig-
get i indbyrdes stridigheder 
mellem de stærkeste familier i 
landet. Fordi landet har været 
splittet, har det været nemt for 
hunnerne, tatarerne og mongo-
lerne at besætte landet. 

I 1949 indførte Mao Zedong 
kommunismen, før det var 
Kina meget fattigt og overbe-
folket. Men Mao Zedong ville 
ikke gøre noget ved overbe-
folkningen. 

ET-BARN-POLITIK 

Der har været gennemført 
mange reformer og måder at 
regulere befolkningen på. Men 
da Deng Xiao Ping kom til 
magten i 1979 indførte han et-
barns-politikken i Kina, for at 
begrænse befolkningen. Det 

betød at man kun måtte få et 
barn per familie. I byerne blev 
det overholdt meget strengt, 
men i landområderne kunne 
man godt få 2 børn, hvis det 
første barn var handicappet 
eller en pige. 

KONSEKVENSER 

Desværre ønskede de fleste at 
få drenge, da det var dem der 
var mest værdifulde, og som 
kunne forsørge deres forældre 
senere hen, derfor var der 
mange der fødte i hemmelig-
hed, og ’smed’ barnet ud, hvis 
det var en pige, eller fik illega-
le aborter.  Hvert år var der ca. 
16.000.000 aborter. Der var 
også mange der afleverede 
deres nyfødte piger på børne-
hjemmenes trappestene. 

Der var også mange der med 
vilje sultede deres nyfødte pi-
ge, eller ikke passede hende 
godt, fordi de håbede hun så 
ville dø, så de kunne få en mu-
lighed for at få et nyt barn, der 
ville være en dreng. 

Nogle af konsekvenserne af et-
barns politikken er bl.a. at der 
ikke er mennesker nok til alle 
de jobs som den forrige gene-
ration har haft. Der er også en 
masse gamle der skal forsør-
ges. Der er også alt for mange 
drenge i forhold til piger, hvil-
ket gør, at mange drenge har 
svært ved at finde sig en kone. 
Mange kvinder bliver tvunget 
ind i ægteskab, bliver kidnap-
pet eller tvunget ud i prostitu-
tion. 

Som I kan høre var der mange 
ulemper ved denne politik, 
men der var også fordele. Der 
var mindre miljøbelastning, 
når der bliver født 400.000.000 
færre børn, og dermed flere 
ressourcer til dem der bliver 
født. Når familierne kun har et 
barn, bliver forældrenes op-
mærksom rettet kun mod det 
ene barn. Desværre er der så 
mange mennesker i Kina, at 
konkurrencen er meget hård, 
og børnene bliver kørt meget, 
meget strengt skolemæssigt, 
for at blive den bedste i klas-
sen, for det er kun de bedste i 
klassen der klarer sig videre 
frem til gymnasier og universi-
teter.  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

God mad.  

I spisevognen på toget som 
kører på den transsibiriske 
jernbane, er kokkene i fuld 
gang med at lave deres fan-
tastiske og vidunderlige mad, 
som passagerene skal spise. 

Marthine Rose Jensen. 

I spisevognen på toget som 
kører på den transsibiriske 
jernbane, er kokkene i gang 

Dagens kineser joke: 

Hvad serveres ofte for kinesiske 
slave? 

-Piskeris 

Dagens vejr i Beijing: 

27° C med sol og lidt skyer. 
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med at lave mad til passagere-
ne, som stiger på i aften. De 
har lavet omkring 600 lykke-
kager, men da kokken Magnus 
skulle tage dem ud af ovnen 
havde han glemt at tage hand-
sker på så nu har han to røde 
og meget sviende brandmær-
ker på sine hænder, du burde 
tage en lykkekage Magnus, 
men Magnus var ikke den ene-
ste der fik sviende fingre for 
lykkekagerne skulle foldes lige 
efter at de var blevet taget ud 
af ovnen. De har også lavet en 
mongolsk hunderet med grøn-
sager. Så for at sige det ligeud 
laver de mad firetyve syv, for 
at deres passagerer kan blive 
mætte i aften. Velbekomme. 

Togvindue og tai-chi 

På det kreative hold er Pa-
trick og Philip i gang med at 
lave togvinduer så det ligner 
at man kan se børn der laver 
tai-chi. 

Patrick Bo Klahn 

Patrick fra Rusland og Philip 
fra Mongoliet er i fuld gang 
med at lave et flot togvindue. I 
går var de ude og tage billeder 
af en hel masse børn der lave-
de tai-chi og nu er de så i fuld 
gang med at lave togvinduet, 

de limer billeder af børn på en 
planche og til sidst kommer 
det til at ligne et vindue. 

TAI-CHI 

Tai-chi er en gammel teknik 
fra Kina. Tai-chi er en øvelse 
som fører til mental helbredel-
se og man lære at bevæge sin 
krop langsomt og lave flyden-
de bevægelser. Man får en 
positiv livsindstilling. 

Ved længere tids træning kan 
det bruges som selvforsvar. Så 
pas på for børnene på Drues-
trup har lært tai-chi  

Fredag. Den sidste dag… 

Fredag er jo sidste dag i emne-
ugen og er det ikke gået stærkt. 
Nogen har malet, tegnet, byg-
get, lavet mad, skrevet avis, 
lavet lokaler om til byer og en 
restaurant.  

Fredag skal vi rydde op på hele 
skolen og få den til at ligne sig 
selv igen. Efter det skal vi 

hygge os, for der kommer en 
mand, der hedder Abdul. Læ-
reren Mikael har set ham før 
og dengang var han sjov, men 
han ved dog ikke, om han er 
sjov nu. Så det er et mysterium 
indtil i morgen. 

 


