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torre, næsten Lrendel9e terræn. Vores

dagsmarch er på 15 km, oq morqenen
v, qå med at nå t bosætte sen Ende,

hvor de okale venter os med te

Hererter v I v brLrqe eiterm ddagen på

at nå andsbyen Yaba TLr !. Llndervejs
kommerv pudse gt et marked, hvor
d€ oka € kvinder fa dbyde. de.€s kunst
håndværk De sæger vævede task€.,
tæpp€r og trrj, o! all h.enger dekoral vl
t sku€ lræerne og v fl€. vinden

fen ad d€l s mp € irju spor mrrder vi €l
menneske hisl 09 her. Sko ebrrrn er på

vej htem eftermiddagsso eni og a e er

T s ul står vi fo.an k ppekarm€n, som
vi ska force.€. V arb€jder os sveddryp
p€nde og plstende opad, og anstren
g€ s€.ne be ønnes da også t r!l.:le, .:la

vi t I s dsl når op en I le smuk da med
|rg og tobaksmarker omg vet af ianta
s fu de k ippeformat oner. Stedel minder
m q rrleb kkelqt om da €n min barn

doms bog, 'De q emte hestesø", r ser en

om Den sorte Hngst. Et maersk le
Edens have med andsbyen Beqn mato
ba ancerende på toppen ai k ppen med

et 9uddomme 9t Lrdsyn over s etten.

r.ce. mo.r et rnr{ler pa, nvtcre.zncdre
os på et trek hen t udk gspLrnktet. Det

er en iortry ende aiten med en bød
qy den so nedqang !d over den noqne
klppev.eg. Det iøes næsten som om,
man er tættere på un verset og ev 9

Menneskeofringer o9 fallos-
symboler
Den tredje daq på trekket roregår ira
Begnrmato tl Nombor alt 13 km

ovenpå klppen. Den 9o de k,ppe qger
hen et tå9ea9t 9t s ør, det blæser vo d
somt og v iår sand og stov øJnene.
For at komme ned qen skal vr rgennem

en meget stej oq sma k ppepassage

med et odret rald på nere hundrede
meter, der v,rkelq sætter m n hojde

Eiter en dt iarei! d f.erd ned, hvor det
er med at hode tLrngen qe m!nden
oq hovedet ,skodt, står v qen , det
flade s ette andskab og nærmer os byen
Nombor. Det er markedsdaq, da v
ankommer, 09 Zacarie v ser os .!ndt og
rorkar€. om d€ rorskel g€ var€., som
udbydes t sa g. Det €r hovedsagel9l
grontsager, madva.er o! husgeråc att
i 6t slort iarvestrå €nde or9 e og skrrnl

lnden aigang næste morg€n b ver v
præsenterel for en .ække Fetsir sten,
09 Shaman€ns (d€n såkal:lte Hosons)
h!s. V får iorta t, at Fetish frrr t d€n
hang sammen med menneskeofringer
ror en god regntd. Det s urtede offr
ciell fo.lang t d s den, men nog € steder
roregår 1:let sladg t stor skr.ek og
adva.s€ fo.l!r st€rne.

lb.
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Oet er aldrig en turist, der må lade
livet, ej heller en person rra landsbyen,
men alt d en rremmed. I byerne Yenda,

Tendeli og Tintan roretager man stad g
dsse uhyggelige orringer sorn regel
hvert år april - lige rør regntdens

Langt de fleste ar landsbyerne i Dogon
er i dag rent krstne og har ror længst
droppet ofrn9 ar mennesker. Nu fore-
tages ireglen kun dyreorringer. Det
roregår ved at dyret slagtes, 09 man
smider blodet på Fetishen. l4an slagter
onest ky linger, hunde, geder e ler rår.

Oen bedste erfekt rår man hvis man kan
v€ere heldig at nnde et het sort dyr.
lYen det er meqet sv€et, da de fleste
dyr alt d v I have en plet ar
en anden farve hist og her.

En Fetsh mnder lidt om
et stort ra los-symbol. Den

kan værerremsti letarsten,
tørret rnudder, e ler veere

udrøt i træ. lYan giver den
små orfergaver, og en ti to
gange om året gves der
orringer til med cin-Feti-
shen ror at undqå syqdom.

vidste de leenge nden den moderne
tekno ogi, at stjernebil edet Sir us
består af tre stjerner og ikke to, som
videnskaben havde påstået. Først i 1995

opdagede askonomer ved hjæ p ar en
meget kraftig stjernekikkert, at stjer
nekonstelationen består ar to synlige -

og 6n usynlig stjerne. Det giver neesten

dogon-rolket status som Arrikas svar på

l4ellemamerikas maya nd anere.

Masker og bolig med udsigt
Det er rjerde dag på trekket, og vi er
begyndt at kunne mærke muskerne
v€erke idt. Vi ska i alt vandre 56 km
os kan så småt rornemme trætheden
melde sig - især nårman ikkeervanttil
at qå i løst sand med ryqsæk en tempe-

ratur der n€ermer sig de 35 grader. Nu

er de leengste dagsmarcher overstået,
og idag nøjes vi med en rute på 9 km.
Vi skal nå igennem byen Komokan og
tibrin9enatten Tireli.

Om på erterm ddagen har vinden lagt
sig. Det er en pragtruld eftermiddag
med smukt varmt lys, og vi vandrer
langsomt hen ad det ensomme hjulspor.
Sådan en dag kan jeg næsten tage m g

selv i at være lykkelig - ingen stress og
jas, kun ro os ren veeren.

Fra den flade sandsette har vi under
hele trekket haft udsigt til klippe
væggen/ hvor man har kunnet se et
utal af lerk inede huse uden stråtag der
balancerer på afsatser op ad den stejle
væ9. Langs det meste ar klippevæggen,
der strækker sig 225 km rra syd t I nord
i 14ai, kan man se dsse forunderlige

Te lem fo ket var det oprinde ige folk,
der besatte området. lYan ved ikke,
hvor disse mennesker kom rra, og
hvorfor de valgte at bosætte sig netop
her. Dogon folket troede/ at dette folk
besad specielle magiske krærter, så de
kunne flyve op til deres bolioer, da alle

ligger placeret på smalle hylder flere
hundrede meter oppe ad de lodrette
k ippev€eg9e.

l4ere sandsynligt er det dog, at der på

den tid randtes flere tr€eer, så de har
flettet reb ar barkstrimler og pante-
fibre og firet s g ned ar klippeveeggen t I

I dag bruger dogon-roket disse gamle
Te lem-huse 09 grotter tl begrave -

seskamre. Zacarie rorteeller, at flere
hundrede mennesker menes at ligge
begravet de gamle huler.

Dogon-folket tror på re nkarnation, og
derror arholdes en speciel ceremoni
ror den nyigt afdøde, således at han
kan komme ti det sted, hvor rorræd-
rene bennder sig. Ceremon en kaldes
ror Yinoun-Yanna og udrøres ror alle
medlemmer af den kaditionele dogon-

Ofncielt er de kristne og mus imer, og
over hele området rrndes der kirker og
moskeer. lYen man har animismen -
troen på ånder - som et vigtigt aspekt,
lige megethvilken religion man bekender
sig ti ,

Når den døde skal begraves, ægges
liset påen træbåre. Han bæresarlands-
byens m€end gennem byen 09 begraves
sædvanlgvis dagen erter dødsraldet.
Den døde er pakket nd i et hvidt stykke
k€ede. Hvis ardøde var en højtstå-
ende person, vi han s€edvanligvis bive
pakket ind i et seerigt fint 09 kost-
bart stykke kæde. Liget hejses op ad
k ippen, anbr nges i gravkammeret, og
døren ti hulen rorsegles med mudder.
Få dage erter arholdes den egentlge

Hu erne rungerer også som hemmelge
opbevaringsrum for de specielle dogon
masker, der sp ller en betydelig rol e i

Hogonen er d09on-folkets sp rituelle
lederog eraltid en mand, da mænd har
de stærkeste magiske kreerter. Når de
vise m€end i landsbyen skal udvælge en
ny Hogon, kan det tage dem op til 3 år

Oer er en lang række regler som skal
overholdes, når man omsås en spir-
tuel eder i dogon-re igionen. Bl.a. må
man ikke gr€ede ved hans død. Kommer
man aligevel til det, vil man selv dø
indenror 6t år. Han betragtes ikke som
værende død, men som rejst. l4an skal
dog græde den dag, han udvæ ges som
Hogon. Ingen nyvalgt sprituel eder er
under 70 år, så mange er ikke iembedet
i ret ang tid. Hv s en Hogon laver fejl,
vil han dø, og biver han syg, skal han
straks ave ofringer.

Boa slangen er blandt dogon folkets
forfædre og spller en vgtig rolle i

forhold tl Hogonen. Han blver nemlg
kun vasket 6n gang hver tredje måned.
Oet skerved at Boaen kommer på besøg

om natten og s ikkerham, hvorefterhan

At dogon folket er et sofistikeret fo ke
færd herskerder ngen tviv om. Således

34 .,",,, ".,",,,,,,,"""
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forbindelse med religiøse ceremon er 09
rest valer. llaskerne er både sjældne 09
kostbare og tages kun rrem ved særlige
lejlgheder. Hverken kvinder, børn e ler
turister har lov ! I a! op eve ceremonier
med €egte dogon-masker.

Hvert 60. år afho des den slore Sigui-
fest val. Den løb s dste gang af stab en

i 1967, og man ser frem tl den n€esle

festval år 2027. Dogon-rolke! er dog
enige om, at mege!vi være forandretti
den tid - udviklngen har v€eret enorm
siden sidsle feslival.

Modtag en fisk og dø!

vi tl køjs igen på taget af et adobe-
stenshus, denne gang med fuldkom-
ment frt udsyn til en stjernehimmel,
der kan tage pusten rra selv den mes!
hærdede. Så kan man ligge der s n lune
sovepose og studere stjerner 09 mærke
at ens ånde næsten bliverti dampiden
iskolde klare ørkennat.

Næste morgen gnider vi søvnen af
øjnene strå ende solskin og opdager
ti stor morskab, at hee byens unger
nysgerrigt står og g or på os med
måbende blkke ovre rra det modsatte
hustag. Der er ikke meget privatlv på

På 5. dagen gver zacarie os helt
specielle nstrukser. Vi er nødt til at 9å
en omvej forat styre udenom byen Yaye.

og grunden: Vi ska undgå at rå en fiskl
En temmeliq krypt sk forklar nq.

Det førsle menneske, der kommer nd i

byen, hvor man fisker i den lokale sø, v I

blive overrakt en fisk. Ceremonien varer
ca. 2 uger, og afholdes 6n gang om året,
man ved aldr g hel! præcis! lidspunktet,
men atid omkring december - januar.

Den der modlager nsken, vil dø.

For lo år siden havde en mand, der kom
ind ibyen, kke hør!advarslen 09 modtog
intetanende fisken. Hans søster var syg
os å på hospitalet sansha, os han var
på vej hen for at besøge hende. Han fik
fisken og kørteto uger senere galt på en
molorcykel os blev s åel ihjel.

Hv s ingen passerer igennem andsbyen
ito dogon-uger, dvs. 10 dage, så bliver
de! automa! sk den ældsle mand i byen,
derdør Inden 100 meterkån mån nå at
vende om, hvis man kommer nd i byen
og opdager fiskeriet !ide, men har man
først modtaget fisken, så er løbet kørt.

I nabobyerne Amani og lreli har man
gennem årerne mistet over 70 menne
sker på den konto. De modtog fisken og
døde på mystisk vis rå ugersenere. l4an

ved kke med sikkerhed, om det også
virker dødeligt på turster at modtage
fisken. l4en der erjo som bekendt mere
mellem h mmel og jord...l

Fakta er, atfamiien ibyen haren meget
stærk Fetish, og ngen tørgå imod gamle

Irølge vores gude er problemet søen.

Regeringen kunne beslutte sig ror fylde
den op, så vi le prob emet være løst, og

ingen skule mere frygte at nærme sig

landsbyen. l'4en ar frygt for, hvordan
forfædrenes ånder vil reagere, tøver
man. l'4alieretsted, der iden grad pirrer
fanlasien og sti ler flere spørgsmål end

Vier held ge at slippe forat rå overrakten
fisk, og ankommer i god behold til lreli.
Denne by er et utrolig smukt eksempel
på den specielle dogon-byggekunst. På

en vandrelur op ad klppesiden finder
vi adskilge såkaldte "re!shuse", hvor
byens vise m:end diskuterer 09 løser
prob emer. Husene er meget lave, og det
er umuligt at sd oprejst inde dem. Det
forhindrer 6n at rejse sig vrede inde i

huset - er man uenig i gruppens afgø-
re se, må man så udenror os arreasere.

Natten tilbringes byen Banani, og
næste morgen er via le tre lidtfjantede,
fordi det er den sidste dag på trekket.
Det er med en blanding af lettelse og
vemod, vi begynder at bevæge os op ad
en stejl k ippetrappe til slutmåletr Byen

sangha på k ippeplateauet.

På en lile restaurant nyder vi en isko d
coa som arslutning på vandreturen,
skåler 09 ønsker hinanden t llykke med
et velgennemført trek og en oplevelse
for ivet. Vi sværger på, at v aldrig mere
skal vandre 56 km i stegende sol men
ddt er iqe indtil næste qanql
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