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Handling
Tolvårige Bazarbai och hans familj, som tillhör folkslaget
Kazakerna, lever nomadliv i de västra delarna av Mongo-
liet. Drömmen om att få gå i skolan ter sig ouppnåelig den
dag Bazarbai får veta att hans äldre bror Kahn ska få resa
till staden för att jobba och bidra till försörjningen. Poj-

karnas far förväntar sig nu att Bazarbai, förutom boskaps-
skötseln, också ska överta och förvalta den flertusenåriga
traditionen att jaga med örn.

Motvilligt tar han sig an den stolta fågeln, men passar
på att rymma när han och fadern besöker en lokal örnjä-
garfestival. Med kosan styrd mot huvudstaden Ulan Bator
planerar han att söka upp Kahn som han är förvissad om
lever ett liv i rikedom. Det blir en strapatsrik resa där han
nästan genast tappar kontrollen över örnen som flyger
hem, men som skickas ut av fadern igen för att övervaka
sonens varje steg.

Och farorna ligger på lut. Efter att Bazarbais häst flytt
och halvt slukats av vargar får han lift med ett par beru-
sade tjuvjägare som han känner igen sen tidigare. De
intresserar sig genast för örnen och tar pojken till fånga.
De har redan en flicka som 'gisslan'. Inaara, som tvingas
arbeta som uppassare åt dem som återbetalning för en
skuld som hennes far ådragit sig.

Tillsammans lyckas barnen och örnen fly och efter att
de övernattat hos munkarna i ett buddisttempel, träffar
Bazarbai på en pojke, Nabullah som har en tam björn, i
sällskap med en cirkusdirektör. Trots Inaaras varningar
lockas han att följa med till staden. Det blir uppenbart att
cirkusdirektören främst är intresserad av örnen och
Bazarbai fråntas genast sin fågel och tvingas som ersätt-
ning för skjutsen att städa alla de andra djurens burar. 

Nabullah hjälper dock Bazarbai att finna spår efter
Kahn, som han tror, trots alla de fina kort han skickat
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arbete. Staden med sina lockelser och faror. Kontrasten
när Bazarbai kommer dit är påfallande. Enorma skorste-
nar som spyr ut rök, kaosartad trafik och anonyma
bostadskomplex i betong. Dagens globaliserade och kom-
mersialiserade värld gör sig påmind i webadresser på pla-
kat och skrikande reklamskyltar. "Have a break, have a Kit
Kat".

Medan drömmen om staden förknippas med det goda
livet, rikedom och framgång, blir den konkreta bilden
som filmen förmedlar snarast den motsatta. I staden finns
de onda, skrupellösa och hänsynslösa. De som bara tän-
ker på pengar och inte är sena att utnyttja sina medmän-
niskor. Unga människor slukas och utnyttjas av industrier
eller hänsynslösa gruvbolag med livsfarliga arbetsmiljöer.
Till och med djur och barn utnyttjas i jakten på profit. 

Det är två diametralt åtskilda världar och resan däre-
mellan som beskrivs i “Örnjägarens son”. Den öppna
landsbygden, där människan lever för dagen, vallar sina
djur och försöker skaffa mat för dagen. Där arbete och
familjeliv är samma sak. Där traditionella sysslor går i arv
i generationer och bandet mellan far och son bygger
denna gemensamma kunskap. Filmen ger visserligen en
ganska idyllisk bild av dessa vardagens sysslor, samtidigt
som man förstår att det är ett hårt liv som man kanske
inte vill fortsätta att leva om ett annat bättre skulle
erbjudas. 

Bazarbai hämtar vatten i en frusen sjö, djuren riskerar
att tas av vargar och som vandrande folk är man kanske
inte välkommen var som helst. Mot detta karga men ändå
fria liv ställs stadens krav på underkastelse och tvång. Här
har några makten medan andra får tjäna. En ojämlikhet
som kanske främst drabbar de som kommer från provin-
serna utan kunskap, utbildning eller makt.

• Fundera över hur filmen arbetar med dessa motsatsför-
hållanden. Tematiskt och visuellt. Fundera särskilt på bil-
den av staden och naturen. Finnes det en överdriven idyl-
lisering av det enkla livet? 
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hem, är en av de lycksökande ungdomar som hamnat i
stadens gruvdistrikt. Efter att Bazarbai under förned-
rande former iklätts en gräll scenkostym och som 'eagle
boy' tvingats att uppträda med sin örn får han hjälp av
Nabullah och Inaara att fly. 

Inaara tar med honom hem till sin familj som lever i ett
slumområde och visar honom till järnvägen där han hop-
par på ett tåg som tar honom vidare till gruvområdet. Där
befarar man att hans bror är en av de omkomna i en ras-
olycka. Bazarbai märker dock att örnen cirklar runt områ-
det som om den kände på sig att Kahn fanns där. Och
efter en stunds letande i gruvans rasade gångar finner
Bazarbai sin bror omtöcknad men vid medvetande. Lyck-
ligt återförenade bestämmer sig Kahn för att ändå ge sta-
den en chans. Medan han uppmanar lillebror att åter-
vända hem och ta ansvar för sina sysslor.

Bazarbai återvänder till stäppen där fadern låter örnen,
som tjänat sin herre i tio år, bli fri. Nästa örn, lovar han
Bazarbai, ska bli din.

Stad och land
"Örnjägarens son" framstår som en provkarta över en rad
motsatsförhållanden. Mellan ung och gammal, tradition
och nytänkande och inte minst diskrepansen mellan sta-
den och landsbygden. Som nomader i en avlägsen del av
Mongoliet lever Bazarbais familj under förhållanden som
får ses som ytterst enkla och i samklang med vad land-
skap och natur erbjuder. Det står klart att de i egenskap
av vandrande folk av andra, mer urbana, ses som omo-
derna och mindre civiliserade. 

Moderniteten, tekniken och i förlängning staden själv
gör sig ändå påmind i form av saker som en cd-spelare, en
parabol eller en solcellsskärm uppställd utanför de tradi-
tionella tälten. Och det är främst hos de unga som dessa
föremål väcker en nyfikenhet om ett annat liv.

Pojkarnas far har fått ge avkall på sina planer att famil-
jen ska fortsätta arbeta som traditionella örnjägare när
han skickar den äldste sonen till staden för att söka
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Människa och djur
I centrum för "Örnjägarens son" står förutom Bazarbai
örnen. Ett ståtligt mytomspunnet djur som ruvar på hem-
ligheter. Ingen har exempelvis sett en död örn (säger
myten). Vart tar de vägen? Till en annan dimension? Tra-
ditionen att jaga med örn är över fyra tusen år och famil-
jens örn har nu varit i tjänst i tio. Så länge får man hålla
den fången innan den ska få sin frihet åter. Fågeln är inte
bara ett redskap vid jakt utan en del av familjen. Och även
om Bazarbai inte är road av att bli örnjägare har han en
särskild och kärleksfull kontakt med djuret.

Samspelet mellan djur och människa är ett av filmens
teman. Visserligen är örnen ett vilt djur fångat för att lyda
en människa. Men det är ändå med en respektfull håll-
ning till djurets frihet och integritet som örnjägarna för-
håller sig till fåglarna. De är inte ständigt fasttjudrade
eller satta i bur utan det finns ett osynligt band mellan
människa och djur. En överenskommelse där djuret kan
lämna om det verkligen vill. 

Det finns också en vedertagen sed att man efter tio år
släpper den örn man haft i fångenskap. Motsatsen till
denna djurfilosofi återfinns på exempelvis cirkusen. Där
trånga burar enbart byts mot kvällsföreställningarnas
skrikande manege och djurens existensberättigande upp-
hör när de inte längre förmår utföra sina konster.

Förhållandet mellan Bazarbai och fågeln i början är
ömsesidigt lite retligt. Pojken är lite nedlåtande mot
örnen, som i sin tur inte visar någon större respekt. Du
måste förtjäna hans respekt, påpekar fadern. Med tiden
visar Bazarbai att han tycker om örnen och kelar och leker
med den medan örnen å sin sida känner sig manad att
beskydda sin 'matte'. 

Det utvecklas så att örnen verkligen följer Bazarbai och
räddar den från alla möjliga faror. Men det är också en
idealiserad bild filmen visar upp och som rimmar väl med
den som många av oss vill se. Det finns en fascination för
och förhoppning om att just dessa vilda otämjda varelser
någonstans inte bara kan ty sig till oss människor utan
också kommunicera med oss. 

Djur och människa har sedan urminnes tider levt sida
vid sida. Alltid på människans villkor, när vi kan fånga
och hålla kvar djur, men aldrig vice versa. Husdjur är
något som vi tar för givet och tenderar att betrakta,
behandla och tolka ur ett mänskligt perspektiv. Vi går allt
längre i vår iver att domesticera dem till att nästan bli
människor. I viss mån är de fortfarande en hjälp i jakt
eller arbete. Men majoriteten av alla tama djur används

som sällskap, för att underhålla oss eller användas som
utställningsobjekt. Vi humaniserar dem genom att klä
(ut) dem, ge dem särskilda möbler eller ta dem till psyko-
logen. 

Samtidigt finns människor som drivs att både leva med,
studera och förstå djuren. Några kända exempel är Ti-
mothy Tredwell som i flera år levde bland grizzlybjörnar i
Alaska och som skildras i dokumentären "Grizzly Man"
(2005). Så stark var hans identifikation med djuren att
han började betrakta sig som en av dem. En inställning
som slutade i katastrof då han själv blev björnmat efter
tretton somrar i deras sällskap. 

Krokodiljägaren och teveprofilen Steve Erwin från
Australien, gillade att gulla med livsfarliga djur men dog
när han blev stungen av en rocka. Ena halvan av illusio-
nistduon Siegfried & Roy höll på att mista livet när han
anfölls av sin tiger under en Las Vegasshow. Och det finns
en lång rad mindre spektakulära exempel på hur det
plötsligt brister i förståelsen mellan djur och människa. 

Ett särskilt förhållande har vi människor till apor som
till så stor del liknar oss själva. Och stora insatser görs av
professionella och ideella djurskötare världen över att
rädda och rehabilitera utrotningshotade och tjuvjaktsska-
dade djur. Även om djuren här i ett övergångsskede be-
handlas som människobebisar är målet att de ska återfå
sin biologiska identitet.

• Fundera över hur samspelet mellan djur och människa
har sett ut, både förr och nu. Som ett redskap och hjälp
för människan, till att vara sällskapsdjur. Vad är det som
lockar i att försöka känna och förstå djuren? Varför vill vi
inte låta de vara just djur med egna förutsättningar? Hur
ser vi de olika sätten att förhålla sig till djur i filmen?

Filmens örn har både en konkret betydelse som jägare, en
traditionellt förankrad länk till människans traditioner
och en symbol för ett större existentiellt perspektiv. Örnen
har en huvudroll och filmas också som en av karaktärer-
na. I närbild där blicken biter tag i oss, betraktad under-
ifrån, så som vi ser den, eller ur fågelns perspektiv långt
uppifrån neråt.

Örnen, med sina karaktäristika, i form av den skarpa
blicken, sin snabbhet och sin högt flygande ställning har i
alla tider haft ett starkt symbolvärde. Som ledsagare åt
guden Zeus, som styrkeemblem för den romerska armén
eller nationssymbol för länder som USA eller Tyskland.
Naturfolken betraktade örnen som ett väsen i förbindelse
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med högre makter och hyllade dess gudomliga krafter
genom att bära dess fjädrar. Örnens starka blick som lär
föredra det starka solljuset har också stått för upplysning,
iakttagande och skarpsynthet. Inom kristendomen har
den symboliserat Kristi himmelsfärd och inom alkemin
kvicksilver.

• Örnen har således kommit att fungera som filosofisk
och religiös symbol till markörer för krigarkulturer och
imperiers maktsträvan. Men inte minst ser vi kanske
örnen som en symbol för frihet. Och det är den aspekten,
tillsammans med örnen som sinnebilden för kunskap som
är den bild “Örnjägarens son” förmedlar. Fundera över
örnen som symbol i filmen och överlag. Hur kan en och
samma symbol stå för så vitt skilda saker som indianernas
frihet respektive negativa och destruktiva auktoriteter?
Vad händer med symbolers värde när de annekteras av
politiska grupperingar och ideologier? Fundera över

nazisternas val av positiva symboler som svastikan (sol-
hjulet) och örnen. 

• Försök att komma på andra exempel på förmänskligan-
de av djuren. I barnböcker, i fabler, i serier eller i mytolo-
gin. Vad kommunicerar detta till oss? Är det ett sätt att
förstå djuren eller kanske ett sätt att begripa oss själva?

Drömmen om naturen och ursprunget
"Örnjägarens son" är en frapperande vacker film. Ändlösa
vidder, karga bergskammar och känslan av att flyga över
ett jungfruligt landskap ger oss en hisnande känsla. Allt
förstärkt med svepande new age-betonad musik, influerad
av västerländskt tonspråk med stråkar, syntar och piano
blandat med österländska klanger och instrumentering.

• Hur upplever ni filmens estetik? Känner ni igen sättet att
skildra en traditionell livsstil från andra filmer eller teve-
program? 

Man grips av människans litenhet i det enorma mongo-
liska landskapet men också den frihet som det verkar
innebära att slå sig ner på nya ställen. Kazakerna är ett
turk-asiatiskt folk med ursprung i turkiska stammar och
som lever i delar av Kina, Ryssland, Uzbekistan samt Mon-
goliet. De lever långt från storstadens krav av att inrätta
sig "i ledet" och slita hårt för någon annan. Men de befin-
ner sig samtidigt i marginalen då de inte tillhör det etable-
rade samhället. Och deras överlevnad hänger på dem
själva.

Men kamerans panorering över och nästan frossande i
det storslagna landskapet, människan i harmoni med djur
och natur, detta är något som givetvis förstärker den exo-
tiska aspekten av livet som nomad. Staden framställs
enbart som något negativt medan områdena där emellan,
ett slags utarmade postkommunistiska ruiner, vittnar om
en epok som gått i graven. Mellan dessa ytterligheter rör
sig de tjuvjägare Bazarbai stöter på. Fördärvade av sprit.
Utan respekt för naturen eller folket som lever där försö-
ker de överföra djur och naturresurser till staden, där de
plötsligt representerar ett kommersiellt värde. 

Det är också en avgrund mellan vad folken på landsbyg-
den tror att staden kan erbjuda och vad som sedan blir
verklighet. När Kahn hamnar i de farliga gruvdistrikten är
han bara en av tusentals ungdomar som delar hans öde.
Med många outbildade och naiva unga i kö för jobben är
de utbytbara och ingen bryr sig om deras säkerhet.

• Hur uppfattar ni filmens beskrivning av kazakernas lev-
nadsvillkor? Vad betonas? Antyds några negativa aspekter
med deras livsstil? Vad tilltalar oss i denna skildring av
naturligt liv? Blir det bara en nostalgisk påminnelse om
saker som gått förlorade i vår tekniska och snabba värld?
På vilket sätt kritiserar den vår så kallade civilisation?
Naturmystik eller exotism? Hur bidrar förhållandet mellan
örnen och pojken till att ge berättelsen en nästan överna-
turlig dimension?

• Av förklarliga skäl spelas rollerna av amatörskådespe-
lare. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever ni det
med det?
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Sedelärande roadmovie
En av filmens konflikter handlar om den unge Bazarbais
ovilja att följa i faderns fotspår. Att viga sitt liv åt den livs-
stil och det yrke som funnits i familjen generationer till-
baka. En av hans stora sorger är att inte få gå i skola efter-
som det är oförenligt med deras vandrande tillvaro och
de dagliga sysslorna. När fadern förväntar sig att Bazar-
bai ska ta över blir det ett dubbelt svek när han också
låter Kahn få åka till staden. Bazarbai är dock vetgirig och
vill komma ut i världen och bli något. Kanske äga en
fabrik.

Hans enda sätt att motsätta sig faderns planer blir att
rymma. Och fadern som till viss del känner igen sig själv i
sonens trots, låter honom skaffa sina egna erfarenheter
ute i den stora världen. Dock under örnens vakande öga
och vingars beskydd.

Filmen utvecklar sig sedan till en veritabel road movie
där den yttre resan bildar fond till pojkens inre dito. Likt
en Pinocchio möter han de farliga skurkarna med onda
avsikter. Sådana som gärna vilseleder barn utan minsta
moraliska betänkligheter. Han hamnar i farliga situatio-
ner men får också hjälp på traven av goda makter i form
av andra barn. Som de flesta unga drömmer han om ett
annorlunda liv än sina föräldrar. Staden lockar honom,
framför allt drömmen om den. Väl där kommer istället
drömmar och minnesbilder av 'hemma'. Naturen, örnen
som flyger och han drömmer sig tillbaka hur det var att
vila på de ulliga pälsarna i en fårhjord.

• Resan till häst, till fots eller med bil följer en filmisk
igenkännbar dramaturgisk kurva samtidigt som berättel-
sen har ett klassiskt sagoliknande sedelärande drag. Hur
blir man vuxen? Varför är det så viktigt att själv genomgå
svårigheter? Hur ser hans inre resa ut? Hur tänker ni er
hans och faderns fortsatta relation? Hur ser vi öppningar
för att det gamla och det nya tankesätten kanske ändå är
förenliga i framtiden?

Danmark, Sverige, Tyskland 2010
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I rollerna

Bazarbai - Matei Bazarbai 

Serikbai Khulan - Inaara 

Matei Mardan - fadern 

Asilbek Badelkhan - Khan 

Bejei Kulimkhan - modern 

Gerelt-Naran Baasan - smugglarkung 

Byambadorj - den unge munken 

Baya Gesgui - den gamle laman

Enkhbayar Ulambayar - cirkusdirektören 
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