Inför resan till Tibet

TIBET
LAND OF SNOW
Få platser i världen osar av mystik lika mycket som Tibet;
Munkarna, klostren, de hängivna pilgrimerna som utför prostrationer, skyhöga
fjälltoppar täckta av snö och ändlösa vidder med fritt strövande jakar.
Är du beredd på en resa till det mytomspunna Tibet?

När man tar sina första steg ut i Lhasas myller fylls man av en känsla av att ha ramlat in i en sagobok.
Doften av rökelse smyger upp från varenda vrå, pilgrimer som utför prostrationer sträcker sig ut på
vägen vid sidan av dig, några hundar tittar nyfiket när du passerar och du låter dig föras med medsols
runt koran tillsammans med mantrahummande kvinnor och män, bärandes på radband och bönehjul.
Historien blir levande runt omkring dig när du skrider in i lamornas palats, lämnar ett offer vid deras
tron, och man kan inte annat än att känna sig ödmjuk. Alldeles runt hörnet sträcker sig Himalayas toppar
mot himlen. De turkosa saltsjöarna högt uppe på världens tak ger en närmast religiös upplevelse.
En man står ensam ute på vidderna på 4 000 meters höjd bredvid sitt nomadtält och hans enda sällskap
är en hjord med frustande, betande jakar.
Ett besök i Tibet lämnar ingen oberörd. Folkets nyfikna leende och den mäktiga,
omgivande naturen har ett djup som är påtagligt.
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LITE OM DET PRAKTISKA
BÄSTA TIDEN ATT RESA TILL TIBET

PASS, VISUM & TILLSTÅND

Den bästa tiden att besöka Tibet är då man
undviker de kallaste månaderna och reser
mellan april och oktober. Juni till september är
det störst risk för regn, så blockerade vägar och
översvämmade floder kan försvåra resandet en
aning, men landet är å andra sidan fantatiskt
grönskande och vackert vid den här tiden.

Generellt sett gäller samma regler vid resa till
Tibet som till övriga Kina förutom att du även
behöver ett inresetillstånd. Detta utfärdas efter du
fått ditt kinesiska visum. För att få inresetillstånd
måste man ha vissa saker arrangerade i förväg,
som boende, guidning och/eller transporter.
Vi lotsar dig genom hela processen.

REGLERNA FÖR ATT FÅ RESA IN I TIBET ÄR I HÖGSTA GRAD DAGSFÄRSKA OCH UNDER
STÄNDIG FÖRÄNDRING. HÖR MED OSS FÖR ATT FÅ VETA VAD SOM GÄLLER IDAG!

Trött på att gå? Hyr en cykel.
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Arbete på fältet med jakar och människodragna redskap.
PRISLÄGE

EL & KONTAKTER

Boende går att hitta i alla prisklasser, från under
50-lappen för en säng i en sovsal, till ett par
tusen för att få sova som prinsessan på ärten. Vi
rekommenderar att ni bor på genuina tibetanska
såsom Heritage Hotel eller Kyichu Hotel.

Dina svenska apparater kommer att fungera
finfint i Tibet då spänningen i Kina är densamma
som i Europa, dvs 220 volt. Många hotell har en
”universalkontakt”, men behöver man jordad
kontakt kan det vara bra att ta med egen. Skulle
man ha huvudet under armen och glömma ta
med sig, finns det att låna på de flesta hotellen
och många större varuhus säljer dig gärna en
adapter.

En vanlig lunch går på 20-50 kr lite beroende på vad
du väljer. Prisläget generellt är en bra bit under det
svenska, så du kan utan att bli ruinerad njuta av din
jak-stek och Lhasa-öl.

KLÄDSEL

Räkna inte med att kunna betala med kort då det
finns på relativt få platser. Bankomater finns det gott
om i staden.

Klädsel efter väderlek och aktivitet skulle vi vilja
säga, men ha även i bakhuvudet att många platser
är heliga för ortsbefolkningen, så visa inte för
mycket hud av respekt för detta.

Valutan är densamma som i övriga Kina. RMB och
Yuan är olika namn på samma sak.
10-15% service charge läggs vanligtvis på av hotellen.
Precis som i övriga Kina är dricks inte speciellt
utbrett, särskilt inte på landsbygden. Det är helt OK
att pruta i affärer, hotell, marknader mm, men kom
ihåg att följa den enda regeln; var artig.
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TIDSZON
Trots att Kina är ett enormt stort land har de bara
en officiell tid, Pekingtid, och denna gäller även i
Tibet. Kinesisk tid ligger 7 timmar framför svensk
normaltid och 6 timmar framför svensk sommartid.

HYGIEN
VAD DET GÄLLER TOALETTBESTYR, TÄNK SÅ
HÄR; OM JAG VILLE HA ALLTING SOM HEMMA
SKULLE JAG STANNAT HEMMA.

Gott om svängrum på Lhasas gågator.

Har du tur hittar du vanliga toaletter, men oftast är
ett hål i marken det som erbjuds. Bär alltid med dig
toalettpapper då det normalt sett inte finns där, och
våtservetter.

MAT & DRYCK
Lite orättvist nämns det Tibetanska köket ofta
som ett av världens sämsta. Med sitt höga
geografiska läge är landet svårodlat, och tillvaron
har gjort att en proteinrik kost baserad på de få
råvaror som finns har varit nödvändig. Maten
i Tibet har därför varit ganska variationsfattig
och hygienen ibland bristfällig, som på så många
andra platser på vår jord. Idag finns alla olika
klasser på restauranger och det är spännande
att prova sig fram. Vågar du testa specialiteterna
tsampa och Yak Butter Tea, ett salt te med smör
och rostat mjöl i? Jak går att få i alla former och
du hittar säkert en favorit här! Våga prova är
vårt råd. Goda tibetanska restauranger värda ett
besök är till exempel Zong Lian, Lhasa Kitchen
och Dunya.

NATTLIV
När mörkret faller blir Lhasa väldigt stilla. Vill man
inte tillbringa kvällen på hotellet eller på någon
backpackerbar, finns även moderna tibetanska
nattklubbar där det bjuds på sång och dans. Ofta
slutar kvällen med disco. En populär nattklubb är
Amala Arts Centre, som ligger i början av Yutuo
Road, precis väster om Jokhangtemplet. Ta hissen
till 4:e våningen, beställ det du vill dricka och ha en
riktigt kul kväll!

Förutom den traditionella tibetanska maten
känner du också dofter från kinesiska och
nepalesiska restauranger, indisk mat och
även från det muslimska köket på alla
de halalrestaurangerna som finns här.
Halalrestaurangerna har lite striktare regler för
hygien och mathantering, så kanske de, förutom
att de frestar med delikatesser, kan vara ett bra
alternativ för den som har en orolig mage.
Underhållning på tibetansk nattklubb.
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Mäktig utsikt från restaurangen Zong Lian vid Barkhortorget.
HÖJDSJUKA
Det är väldigt individuellt hur eller om man känner
av den höga höjden. Då man kommer upp vid 2 5003 500 meters höjd börjar risken för att drabbas av
höjdsjuka att komma . För att minska känningarna
på kroppen handlar det om att acklimatisera.

√
√
√

√
√

Om du följer råden ovan minskar risken att
drabbas väsentligt, men det är absolut viktigt
att känna igen symptomen om de kommer.
Huvudvärk, sömnproblem och dålig aptit brukar
vara de första symptomen på höjdsjuka. Dessa är
relativt vanliga och brukar gå över när kroppen
vant sig till den nya höjden. Om symptomen
inte går över, eller till och med blir värre, gå
ner i höjd tills du mår bättre. Det finns också
medicin att ta mot höjdsjuka.

Vänj din kropp vid den höga höjden innan
du utsätter den för fysiska ansträngningar.
Gör långsamma stigningar och låt 		
kroppen ha acklimatiseringsdagar.
Drick mycket vatten! Den torra luften 		
på hög höjd gör att man behöver 		
dricka extra mycket, gärna 3-6 liter extra
per dag. Ta det lugnt med alkoholen de 		
första dagarna då den torkar ut kroppen.

TELEFON & INTERNET
De flesta hotell i Lhasa erbjuder möjlighet för
att ringa internationella samtal (IDD), men
lägger på ganska saftiga avgifter på detta.
Mobiltelefoner har förvånandsvärt bra täckning i
hela Tibet även om den inte är komplett.
I Lhasa och de andra städerna är det bra
täckning, men på landsbygden är den mer
bristfällig. I stort sett alla hotell har gratis Wifi
till sina gäster.

Tänk på att andas djupt och
regelbundet.
Lyssna på din kropp.
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TIPS & RÅD
HÅLLBART RESANDE
För att stödja den inhemska befolkningen, den tibetanska kulturen och den tibetanska
ekonomin, försök köpa från och anlita tibetaner så frekvent som du kan. Kinalotsen anlitar bara
tibetaner.
För att inte riskera att några tibetaner råkar illa ut, undvik att ta upp känsliga politiska eller
religiösa samtalsämnen.

Nysnö i fjällen när solen går upp.
DINA FÖRSTA DAGAR I LHASA…
Om du flyger raka vägen in till Lhasa, kom ihåg
att ta det lugnt och låt kroppen vänja sig vid den
höga höjden de första dagarna. Drick mycket
vatten! Akta dig för solkrämsbomber i resväskan
när du öppnar tuber och flaskor efter resan.
Börja lugnt och fint de första dagarna med att till
exempel besöka Potalapalatset, strosa runt
Barkhortorget eller beundra det vackra
Jokhangtemplet. Sätt dig och insup atmosfären
och ta en välförtjänt paus över en kopp te
eller lunch, eller varför inte en iskall Lhasaöl
på Dunya, Lhasa Kitchen eller den trevliga
restaurangen Snowland.
Yarchagumbasvampen, dubbelt så dyr som
guld per gram.
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SPRÅKET
Det finns inget ord som direkt kan översättas til ”ja” eller ”nej”, men du blir förstådd om du
använder ”la ong” för ”ja”, och ”la men” för ”nej”. Några andra matnyttiga fraser att slänga sig
med;
Ta-shi de-lek		
Hej
Ka-lee pay		
Hej då (om man stannar)
Ka-lee shu		
Hej då (om man går)
Gong-da			
Förlåt, ursäkta mig
Tu-jay-sig			
Vänligen (engelska please)
Tu-jay-chay		 Tack
SHOPPING
Det färgstarka Tibet bjuder på så många fantastiska
souvenirer att köpa med sig hem;
Thangka är traditionell konst på rulle i klara färger
och med buddistiska motiv. Ibland är Thangka
målad, ibland broderad och ibland sydd med pärlor.
Tibetanska dräkter kan vara bulkiga och besvärliga
att få med sig hem, men färggranna förkläden,
pälshattar eller mössor kan vara ett vackert
alternativ.
Den tibetanska kniven eller huggsvärdet används
än idag av lokalbefolkningen, men besökare kan
även köpa dem som prydnader. Kom ihåg att du inte
kan ta med knivar på flygplanet, men du kan skicka
dem dit du vill på postkontoret. Postkontoret på
Middle Beijing Road i Lhasa är det bästa valet här då
postgången är raskare än från de mindre kontoren.
Andra typiska presenter du kan överväga är
t.ex. träskålar, smycken, jade, bönehjul, mattor,
tibetanska skor mm. Eller varför inte köpa naturens
egen viagra; Yarchagumbasvampen, som idag har
ett pris per gram som är dubbelt så högt som priset
för guld.

Shoppingcentrum i flera våningar.

Barkhor Street i Lhasa är höglandets kommersiella
centrum med över 120 hantverksaffärer och
mer än 200 marknadsstånd. Gatorna nedanför
Barkhortorget bjuder även på många goda
restauranger och märkesshopping.

Barkhor Street i Lhasa är höglandets
kommersiella centrum.
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GEOGRAFI
VÄRLDENS TAK
Inte utan anledning kallar man Tibet för
”världens tak”. Med sina imponerande 3-5 000
meters höjd på platån ligger hela Tibet många
trappsteg närmre himlen än Sverige. På gränsen
mot Nepal reser sig världens högsta berg, Mount
Everest, som en platåns beskyddare.

LHASA
Lhasa, den fjärran hemvisten till Dalai
Lama och målet för hängivna pilgrimer, är en
av världens högst belägna städer där den
tronar på ca 3 650 meters höjd, omgiven av
världens högsta bergstoppar. Lhasa är Tibets
hjärta och själ, och är fortfarande en stad som
förtrollar, även om de gamla tibetanska
kvarteren bara utgör en väldigt liten del av Lhasa
idag. Resten av staden speglar ett modernt
Kina med ökande turism, nya hotell och affärer.
Trots detta förblir Lhasa en underbar hybrid av
kulturer, och en förtrollande port in i det
”riktiga” Tibet.

Lhasas placering i Tibet i Kina

Vy över Lhasa, eller som det också kallas; Happy Valley.
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5 JUVELER I LHASA
1. Potala
Potalapalatset är det första du ser när du närmar dig
Lhasa då det ligger och ruvar över staden på höjden.
Potala var Dalai Lamas vinterresidens allt sedan
det färdigställdes på 1600-talet av den femte Dalai
Lama. Det är tretton våningar högt och är beläget
på klippan Marpori (”Den röda klippan”), omkring
3 700 meter över havet. Palatset består av två delar;
röda palatset och vita palatset. Det vita palatset var,
förutom vinterbostad till Dalai Lama, även kansli
hos den tibetanska regeringen. I det röda palatset,
dvs i den religiösa delen, finns fem guldbeklädda
chörten där fem inkarnationer av Dalai Lama finns
begravda.

Smörlampor i Jokhangtemplet.

2. Jokhang

3. Norbulingka

Jokhang uppfördes av Songtsen Gampo på 600-talet
och är det verkliga andliga hjärtat i staden. Här
möts du av en fascinerade blandning av brinnande
smörlampor, osande rökelse och prostrerande
pilgrimer. Stämningen i termplet är tät och mystisk.
Här får man en känsla för hur stark den religiösa
övertygelsen är hos det tibetanska folket. Jokhang
är ett högst levande och heligt tempel där det ligger
mitt i Lhasas centrum, omringad av Barkhorkoran.

Historien bakom Norbulingka berättar om en
källa med helande egenskaper som låg på den här
platsen. Den 7:e Dalai Lama hade hälsoproblem
och byggde då detta palats och den enorma
omgivande parken. Sedan dess och fram till att
den 14:e Dalai Lama gick i exil 1959 har
Norbulingka tjänat som sommarresidens för
alla reinkarnationer av Dalai Lama. Källan finns
inte kvar idag, men den fridfulla parken och de
mängderna av vackra blommor som finns här
är absolut nog för att sprida välmående.

Den 14:e Dalai Lamas palats vid Nordbulingka
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4. Barkhor

5. Sera

I Lhasa finns fem olika ”kora”, cirkelformade
vandringsleder, som är mål för många pilgrimers
resa. Den mest kända av dem är Barkhor, som
omger Jokhangtemplet. Cirkuleringen är ungefär
1 km lång, men det är många små avstickare åt
höger och vänster. Varje dag ser man här
tusentals pilgrimer som går runt Barkhor
medsols. Här är en av de bästa platserna att
shoppa sina souvenirer då Barkhor kantas av
affärer, och man finner också ett generöst utbud
tibetanska restauranger. Värt att nämna är att i
utkanten av Barkhor ligger en stor moské.
Lhasa har en relativt stor muslimsk population.

Seraklostret är ett av de viktigaste klostren som
till hör gelugpasekten (de gula hattarna) inom
den tibetanska buddismen. Det grundades 1419
för att sprida gelugpaläran i provinsen. Efter det
tibetanska upproret 1959 lämnade många munkar
klostret för att sätta upp en filial i Mysore. Under
kulturrevolutionen drabbades klostret hårt av
de politiska kampanjerna men idag är mycket
restaurerat. Vid ett besök här blir historien levande
när man vandrar genom biblioteket med urgamla
skrifter och textblock. En alldeles speciell upplevelse
är det att skåda ”munkdebatterna” där unga munkar
och noviser på ett särdeles aktivt sätt debatterar
buddismen och buddistisk filosofi!

Pilgrimer på Barkhor

En del av Seraklostrets bibliotek

Munkdebatt i Seraklostret
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ATT TA SIG TILL & FRÅN LHASA
...MED TÅG
Det är klart att det tar lite längre tid att åka tåg till
Lhasa än att flyga dit, men den upplevelsen som
man får, gör att det absolut är värt det! Tågresan
tar ungefär 44 timmar från Peking. Det är världens
högst belägna järnväg. Vid den högsta punkten,
Tangulapasset, färdas man 5 072 meter över havet.
Detta är 200 meter högre än högsta toppen på Mont
Blanc! Vilken tur att det finns extra syrgas att ta till
uppe på höjden. Den första halvan av färden är för
all del intressant på sitt sätt; storstadens skyskrapor
byts ut mot lägre förortskomplex, och bergen börjar
så småningom dyka upp och förgylla utsikten.
Tyvärr går järnvägen genom bergen i stället för
runt dem, så i stället för att njuta av utsikten kan du
nu börja räkna tunnlar. Men ungefär halvvägs till
Lhasa, när man passerat Xining, då börjar magin!
Bänka dig vid en fönsterplats och låt dig fascineras
av mäktiga, snöklädda fjälltoppar, de enorma
saltsjöarna, gaseller, grässlätter fyllda med jakar och
nomadernas tält, för att så bli ett ödsligt ingenting
i mil efter mil när man sakta når högplatån. Vyn är
inget mindre än ren njutning för dina ögon, och ro
för kropp och själ. Hela tågresan är 4 064 km lång.
Det kör hela tiden mat, dricka och snacksvagnar
fram och tillbaka i tåget, så ingen behöver svälta här
inte. Toaletterna är ett kapitel för sig, och när det
är som värst är det bara att bita ihop. Och sätta en
klädnypa på näsan. Det finns tre olika klasser man
kan välja att resa i:
1. ”Hard Seat” - hårt, obekvämt, trångt, billigt
2. ”Hard Sleeper” - socialt och prisvärt
3. ”Soft Sleeper” - lugnt, behagligt, lite dyrare
Läs mer om att resa med tåg i Kina i vår guide Inför
resan till Kina.
…MED JEEP
Jodå, det går visst att åka jeep till Tibet för den
modige. Vägen som går från Katmandu till Lhasa,
den som kallas ”Friendship Highway” är den mest
lättillgängliga. De andra landvägarna in i Tibet är
från Sichuan, Yunnan, Qinghai och Xinjiang. Man
måste hyra in en professionell chaufför och guide
som vet vilken utrustning och back up som behövs
vid en sån resa. Med rätt bil och guide kan detta
bli ditt livs äventyr och en fantastisk upplevelse!
Oavsett vilken väg man väljer går färden över höga
bergspass på slingriga serpentinvägar.

Frisk luft på Nagqu Station som ligger på
4 513 meters höjd.
…MED FLYG
De allra flesta som reser till Tibet tar sig dit via
flyg. Det går flyg dagligen från Peking, Chengdu,
Chongqing, Xining, Chamdo, Xi’an, Kunming,
Zhongdian and Katmandu och man landar på
Gongkar flygplats i Tibet, knappa 10 mil från
Lhasa.Chengdu är den största flyghuben som
de flesta flyg passerar på väg till och från Lhasa.
Om du har en dag eller två att sätta av här finns
väldigt mycket att se. Det finns tex en pandapark,
de antika Sanxingduiruinerna och en mindre
samling terracottasoldater.
Lyckas du inte boka en fönsterplats så armbåga
dig fram och ta en kik! Utsikten är minst sagt
spektakulär med vidunderligt vackra snöklädda
bergstoppar på vad som känns som armlängds
avtånd, inbäddade i fluffiga moln!
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NÅGRA GULDKORN UTANFÖR LHASA
Lhasa i all ära, men Tibet har mer än så att erbjuda! Här har vi plockat ut några favoriter
som visar mer av Tibets storslagna natur, dramatiska historia och spännande kultur.

1.NAMTSOSJÖN

2. YAMDRUKSJÖN

är känt för sitt rena, klara vatten och anses vara
en av de allra vackraste platserna att besöka i
Tibet. Det rena bergsvattnet består nästan
uteslutande av smältvatten från snö och
glaciärer, och Namtso är Tibets näst största
saltsjö. Sjön är helig och ett populärt färdmål för
tibetanska pilgrimar. Sjön ligger på 4 718 meters
höjd och avstånd till Lhasa är cirka 420 km.

är en av Tibets allra vackraste naturupplevelser
där den i formen av en skorpion krälar genom
landskapet. Yamdruk är en helig sjö och namnet
betyder just ”skorpion”. Vattnet i sjön har en
fantastisk turkos färg och vissa väljer att campa
här för att njuta av gryning och skymning. En
kombination av Yamdruk och Gyantse är vanligt när
man åker på utflykt här. Avstånd från Lhasa
ca 100 km.

Yamdruk - den heliga sjön med det turkosa vattnet.

Jakar i arbete.
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Mount Kailash med nysnö på toppen.
3. MOUNT KAILASH

4. GYANTSE

6 714 möh, heligt berg för både buddister, hinduer
och jains. Man kommer hit via Darchen, där det
ligger ett vandrarhem som tjänar som bas för
besökande pilgrimar. Den 58 km långa vandringen
runt berget tar ungefär tre dagar och det vanliga
är att hyra in bärare och/eller jak då det är en tuff
vandring. Avstånd från Lhasa ca 2 000 km.

Den gemytliga staden Gyantse är mest känd för
Tibets största stupa; Guantse Kumbum, med inte
mindre än 100 000 bilder av buddha, men missa
för allt i världen inte att beundra fortet Gyantse
Dzong som verkligen sätter en vacker prägel på
den lilla stadens skyline. Avstånd från Lhasa
259 km.

Gnistrande klara Namtsosjön.

Gyantse - som hämtat ur en sagobok.
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Rå muskelstyrka i utsmycked förpackning.
5. SHIGATSE

6. FRIENDSHIP HIGHWAY

är Tibets näst största stad och namnet betyder
”det frodiga landet”. Staden har historiskt sett
tjänat som säte åt Panchen Lama, en av Tibets
andliga ledare. Shigatse är Tibets kulturella, ekonomiska och politiska centrum. Här slås man lätt
av historiens vingslag, speciellt med hänsyn till
buddhismen. Det ca 600 år gamla, imponerande
Tashilhunpoklostret har majestätisk arkitektur
med sitt gyllene tak och praktfulla byggnader.
Shigatse ligger inte mer än 150 km från Mount
Everest. Avstånd från Lhasa 267 km.

som sträcker sig ca 800 km, från Katmandu i Nepal
till Lhasa i Tibet, går över sju pass på mer än 3 500
meters höjd. Fyra av dem når över 4 000 meter,
och ett sträcker sig så högt som 5 248 meter över
havet! Själva färden är en upplevelse i sig med
skiftande vyer över höga bergskedjor, floddalar och
grässlätter.

Dekorerat vägstycke längs Friendship Highway.

15

Everest Base Camp.
7. EVEREST BASE CAMP

8. GANDEN

Det finns ett base camp på den nepalesiska sidan
och ett på den tibetanska sidan. Det i Tibet ligger
på 5 150 meters höjd och till skillnad från det södra
läget kan man köra hit med bil, åtminstone på
sommarmånaderna. De som ger sig på att
försöka bestiga berget stannar på denna höjd för att
acklimatisera sig innan de fortsätter uppåt. Avstånd
från Lhasa ca 600 km.

är ett politiskt och religiöst viktigt kloster som
ligger 40 km öster om Lhasa, på 4 500 meters
höjd. På tibetanska betyder namnet Ganden
”lycklig”. Ett tips är att ta sig bakom
klosterbyggnaden för att få en spektakulär ustikt.
Innan Tibet blev en del av Kina hade klostret så
mycket som 2 000 munkar.

Utsikt från Ganden bjuder på den vackraste av färgpalletter.
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VIKTIGA PERSONER I TIBETS HISTORIA
Kung Songtsen Gampo
(År 604–650)
Songtsen Gampo var grundaren av det
tibetanska imperiet. Genom sina formidabla
krigskonster och sin politiska begåvning lyckades
han ena Tibet till en stat. Det var under hans
kungliga styre som buddismen hittade fotfäste
i Tibet, mycket tack vare hans två hustrur;
den nepalesiska prinsessan Bhrikuti och den
kinesiska prinsessan Wencheng. Man tror
att Songtsen Gampo byggde Potalapalatset så
som det ser ut idag, men att det blivit förstört
i en katastrof senare för att återuppbyggas av
den femte Dalai Lama. Även Jokhangtemplet
uppfördes av honom, samt ett stort antal andra
tempel. Songtsen Gampo utvecklade också ett
skriftsystem baserat på en nordindisk modell
under sin tid vid makten för att kunna översätta
buddistiska skrifter till tibetanerna. Utan honom
hade det inte funnits något tibetanskt alfabet.
Det var Songtsen Gampo som flyttade Tibets
huvudstad till Lhasa.

Röken från offeraltaren fyller koran.

Dalai Lama
Dalai Lama är den högste religiöse ledaren inom den tibetanska buddhismen. Han anses vara
en bodhisattva, en upplyst person som dröjt kvar på jorden istället för att uppgå i nirvana, och
fortsätter att reinkarneras för att kunna hjälpa mänskligheten.
Den 5:e Dalai Lama
(År 1617-1682)

Snurra på bönehjulet och upprepa mantrat ”Om
Mani Padme Hum” för att vinna god merit.

Den 5:e Dalai Lama var den störste av dem alla
och den förste av Lamorna att utöva världslig makt
genom politiken. År 1642 slöt han en allians med
den khoshot-mongoliske fursten Güshi Khan, vilket
gjorde att han kunde erövra Tibet. I och med detta
flyttade Dalai Lama Tibets religiösa och politiska
centrum, och Potalapalatset började byggas.
Dessvärre hann inte palatset färdigställas inom hans
livstid, men man valde mörklägga hans död i hela 12
år till dess Potalapalatset var färdigt. Först då gick
man ut med beskedet att ”The Great Fifth”, som han
kallades, var död. I palatset finns idag de enorma
shörten eller stupor där bland andra den 5:e Dalai
Lama vilar. Den 5:e Dalai Lamas shörte är utan
tvekan den största och mest påkostade av dem alla,
ungefär 15 meter hög och tillverkad av 5 500 kg guld.
Det var vid hans tid vid makten som Tibet enades
under Gelupkasekten.
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Den 13:e Dalai Lama

Panchen Lama

(År 1876-1933)

Panchen Lama är den näst högste andlige
ledaren i den tibetanska buddhismen efter
Dalai Lama. Han är den som bär ansvaret för
att finna den reinkarnerade Dalai Lama och
vice versa, efter föregångarens död. Flera
främmande makter har under åren försökt
utnyttja institutionen med Panchen Lama för
att få makten över Tibet. År 1924 uppstod en
tvist mellan den 13:e Dalai Lama och den 9:e
Panchen Lama, som gjorde att Panchen Lama
då tvingades fly. Kinesiska myndigheter var inte
sena med att erbjuda en
fristad i Kina och Panchen Lama blev mer
”pro-kinesisk”. När han dog ville de kinesiska
myndigheterna styra valet av efterföljare, utan
bifall från de tibetanska myndigheterna. Den
10:e Panchen Lama höll under 1964 ett tal där
han visade sitt stöd för den landsflyktige Dalai
Lama. Dömd utan rättegång som en fiende till
folket, fick han spendera större delen av de
nästföljade 14 åren i fängelse eller i husarrest i
Peking. Han släpptes fri 1978, två år efter Mao
Zedongs död. Nuvarande Dalai Lama pekade
1995 ut den 11:e Panchen Lama. Den kinesiska
regeringen var däremot inte överens i detta
val utan utsåg sin egen Panchen Lama. Den då
sexåriga pojken som Dalai Lama erkänt som
en reinkarnation av Panchen Lama sattes i
”skyddsfängelse” med hela sin familj, och där
sitter han än idag. Anledningen till att det visas
så stort intresse för att utse Panchen Lama är att
han är den som utser nästa Dalai Lama, Tibets
andlige och politiske ledare.

Den 13:e reinkarnationen av Dalai Lama i
Gelupkasekten har haft oerhört stor betydelse för
Tibets utveckling, både som politisk och religiös
ledare. Han refereras ofta till som ”The Great
Thirteenth” av det tibetanska folket. När britterna
invaderade Tibet 1904 tvingades han fly till
Mongoliet. Qingregeringen var då raska med att
avsätta honom som Dalai Lama. När Qingdynastin
föll i Xinhairevolutionen 1911 kunde Dalai Lama
återvända till Tibet. Han förvisade kvarvarande
kinesiska trupper och förklarade två år senare Tibet
som en självständig stat. Därefter var han Tibets
obestridde härskare fram till sin död. Den trettonde
Dalai Lama genomförde en rad reformer under sin
livstid, bland annat begränsade han munkarnas
makt och lagstiftade för minskad korruption bland
statliga tjänstemän. Han införde bland mycket annat
elektricitet, den första telefonen och den första
bilen i Tibet. Han utformade också den tibetanska
flaggan till att se ut som den gör idag. Beklagligt
nog är den flaggan förbjuden i Tibet idag. Kort före
sin död förutsåg han att Tibet skulle falla under
kommunistiskt styre, och att buddismen skulle
avskaffas i Tibet.

Handhållet bönehjul.

Ung munk vid Seraklostret.
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Den 14:e Dalai Lama
(År 1935- )
”Vår högsta uppgift här i livet är att hjälpa
andra. Och om du inte kan hjälpa dem, såra
dem i alla fall inte.”
Dagens Dalai Lama är den 14:e i ordningen
och är 2014 inte mindre än 79 år gammal. Han
tilldelades 1989 Nobels fredspris och är känd
för sina kloka ord och anti-våldsförespråkande.
Dalai Lama lever sedan 1959 i exil i Indien efter
ett tibetanskt uppror mot det kinesiska styret
när det gick rykten om att de skulle kidnappa
honom. Han förespråkar inte nödvändigtvis
självständighet för Tibet, men önskar större
frihet i utövandet av sin religion. Dalai Lama
ställer sig numera utanför den politiska arenan;
”Jag är inte antikommunist eller antikinesisk,
jag vill utveckla fredliga relationer med
kineserna. Vi bör komma över vårt otrevliga
förflutna.” Samtidigt har han lovat att aldrig
återfödas på ett territorium kontrollerat av
Folkrepubliken Kina. Det är idag förbjudet att
ha bilder på den 14:e Dalai Lama i Tibet och
buddistmunkarna måste förneka honom som
andlig ledare.

Enbent pilgrim utför prostrationer

En liten sittpaus kan alla behöva ibland.
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RELIGIONER I TIBET
Det finns en historia av en religiös mångfald i Tibet, men i dagsläget är religionsfrihet inte någon
självklarhet. En av de huvudsakliga attraktionskrafterna för turismen i Tibet är just den religiösa
kulturen, vilket kan ses som en gnutta ironiskt och motsägelsefullt när det är en del av det ateistiska
Kina.
Utbildning var tidigare något som låg uteslutande under klostrens försorg. En sekulariserad utbildning
med obligatorisk skolgång, som faktiskt introducerades av den 13:e Dalai Lama, har varit ett viktigt mål
för den kommunistiska kinesiska regeringen.
BÖN
Bön, är en urgammal shamanistisk tro som
handlar om att hylla naturen och den föregår
buddhismen i Tibet. Bön har numera kommit att bli en av de fem tibetanska buddistiska
traditionerna.
TIBETANSK BUDDHISM
Buddhismen rotades i Tibet med hjälp av kung
Songtsen Gampo och hans två fruar från Nepal
och Kina. Den tibetanska buddhismen bär på
influenser och traditioner från den uråldriga
religionen bön. Enligt buddhismen är livet en
cykel av ändlösa återfödslar. Det är sex olika
nivåer av återfödsel och existens enligt ”livets
hjul”. Det är viktigt att samla på sig nog med
”merit” under en livstid för att vandra vidare mot
upplysningen. Varje handling i livet lämnar ett
psykiskt spår som hänger kvar tills nästa
återfödelse- karma. Karma ska inte ses på som
varken straff eller belöning utan enbart som ett
resultat, en frukt av dina handlingar.
Den viktigaste grenen inom tibetanska buddism
är Gelugpa, eller Gula Hattarna som de kallas.
Det är densamma som den 14:e Dalai Lama
tillhör. Det var en man på 1300-talet som hette
Tsongkhapa, som började studera den tradionella
tibetanska buddismen i tonåren. Han reste
runt för att lära sig det traditionella Sakya av
olika kända lärare och munkar. Han sökte även
oberoende lärare utanför klostren som hade nya,
fräscha idéer, och började så småningom
kombinera ihop dessa nya kunskaper till ett nytt
sätt att uppfatta buddismen. Han skrev ner sina
slutsatser i två kända verk; Great Exposition of
the Stages of the Path och Great Exposition of
the Secret Manta. Hans totala verk omfattar inte
mindre än 18 volymer. Större delen av sitt liv
spenderade Tsongkhapa genom att resa runt i

Den 14:e Dalai Lama iklädd sin gula hatt.
Tibet, ofta boendes i tält med mängder av elever
som ville höra hans lära. Ett kloster byggdes till
hans ära. Det fick namnet Ganden, som betyder
Lycklig. När han dog ansågs fortfarande
Tsongkhapa och hans lärjungar vara del av
Sakyaläran. Då grundade hans lärjungar en ny
skola inom den tibetanska buddismen baserad
på hans läror. De kallade den Gelug, som betyder
ungefär ”Den Dygdiga Traditionen”. Man startade
efter hand traditionen att höga lamor skulle ha
på sig gula hattar. Detta för att skilja dem från
Sakyalamorna, som bar röda hattar. Ibland ses
även religionen Bön som en del av den tibetanska
buddismen, och dessa lamor bär svart hatt.
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Bönehjul vid Potalapalatset i Lhasa

ISLAM

KRISTENDOM

En knapp procent av Tibets befolkning
beräknas tillhöra Islam. Muslimer har funnits
i Tibet sedan 700- eller 800-talet. I tibetanska
städer finns ofta små samfund av muslimer, i
Lhasa ett ganska stort sådant.

Det finns spår av kristendomen så tidigt som 500och 600-talet i Tibet. Bibeln översattes 1948 till
tibetansk skrift, men den gammalmodiga dialekten
förstås idag av väldigt få så en ny version är på
gång. En liten kristen befolkning bor idag främst i
östra Tibet.

Lhasas muslimska kvarter.

Flaggorna representerar de fem Buddafamiljerna. Tibetaner
anser att hängande av böneflaggor ger kärleksfull omtanke,
fred, medkänsla och visdom.
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NÅGRA ORD OM...
...MÄNNISKORNA
Den tibetanska identiteten är en blandning av
influenser från deras grannar i Himalaya, extrema
bergsomgivningar och ett krigsliknande förflutet.
Vad det gäller språk, skrift, mat, temperament och
framför allt religion, är de raka motpoler till sina
Han-kinesiska grannar. När kinesen dricker sitt
gröna te krämar tibetanen i med jaksmör i sitt te,
och när resten av Kina äter ris kontrar Tibet med
tsampa (rostat mjöl). Till och med då man dricker
alkohol skiljer man sig från den risvinsdrickande
kinesen, och dricker i stället det överjästa
vinliknande barleyölet.
För att förstå det tibetanska folket behöver man ha
grundläggande förståelser för buddhismen. Det som
är helt främmande för de flesta västerlänningar, är
en självklarhet för tibetanerna; tron på karma och
merit, att skicka iväg sina söner för att bli munkar,
och att genomföra pilgrimsresor bland annat.
Här går kvinnor med sina traditionella
förkläden som visar att de är någons fru.
...ATT ADOPTERA EN VUXEN
Det finns en intressant tradition av adoption i
Tibet. Om ett par i Tibet inte får barn kan de
adoptera en person till sitt hushåll för att hjälpa
till med vardagssysslor och arbete. Då blir barnet
eller den adopterade personen, som faktiskt ofta
är vuxen, en fullständig del av familjen samtidigt
som han/hon ofta fortsätter hålla nära kontakt
med sin ursprungliga familj.
...NATTLIGA BESÖK

Ung pilgrim utför prostrationer.

Sexuallivet tenderar att vara relativt fritt i Tibet.
Till exempel existerar något som kallas för nattliga besök. Det innebär att unga män besöker
flickor på natten, som de sällskapar med eller
som de skulle vilja ha sex med. De nattliga
besöken är en viktig del av de ungas liv för att
hitta en passande partner. Om föräldrarna inte
godkänner den möjliga partnern kan flickan få
vänta på en ny man. Homosexualitet är inte
förbjudet, men däremot inte allmänt accepterat.
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...HUNDARNA
Det fullständigt kryllar av hundar i Tibet, även
om en rensning för inte så länge sedan i Lhasa
gjorde att antalet begränsades något. Många
av dem är sockersöta, men frestas inte att gosa
med dem för de har sjukdomar, var så säker!
Lhasas gator är däremot inte fulla med hundskit
som man skulle kunna tro! Den orangeklädda
renhållningspersonalen ser till att gatorna är
skinande rena. Det faktum att man samlade in
och avlivade lösdrivande hundar kan överraska
lite i ett buddistiskt land, men de här små
fyrbenta ligisterna ses som riktiga plågoandar för
många av tibetanerna. Man förklarar att ”hund
är det sista steget inom reinkarnation innan man
åter föds som människa”. Alltså gjorde man dem
mer eller mindre en tjänst.
...ANTIKVITETER
Tibetanska föremål som är tillverkade före 1959
betraktas som ”antika” och får inte föras ut ur
Tibet utan särskilt tillstånd. Ibland erbjuds på
marknaderna lite i skymundan gamla föremål
som förts dit av tibetaner på pilgrimsresa.
Nyproduktioner som specialbehandlats för att se
gamla ut erbjuds sida vid sida, så håll tungan rätt
i mun, var frågvis och pruta friskt.

I nästa liv kan Cujo här vara din granne.
...SÄKERHETSKONTROLLERNA LHASA
Vid känsliga datum och om det är oroligt skärps
säkerhetskontrollerna i Lhasa och blir väldigt hårda.
Man kan till exempel få gå genom flygplatsliknande
kontroller och scanna sin handväska. Även utanför
Lhasa kan man stöta på kontroller emellanåt.
...TIGGERI
Tiggeriet har en lång tradition i Tibet och ses inte
som något fult. Fattiga pilgrimer som gav sig ut
på pilgrimsfärd långa sträckor till fots fick ofta
både mat och enkelt husrum genom tiggeri. Att ge
allmosor är berömvärt i buddismen, och man samlar
på sig merit genom detta. Det är många som inte
har något annat alternativ än att tigga för att få mat,
men traditionen med tiggeri är så djupt rotad i Tibet
att det i vissa delar av landet till och med är så, att
i en välbärgad familj måste en familjemedlem bli
tiggare. Nu kan det kännas som det går lite inflation
i tiggeri när man färdas på turiststråken, och visst
är det så att några funnit ut att man kan sko sig på
detta rent själviskt. Hur som helst, du bestämmer
själv om du vill ge allmosor, till vem och hur mycket.
...TEDRICKANDE
När du blir bjuden på te (inte OM, utan NÄR) är det
ohyfsat att tacka nej. Vill din värd/värdinna sedan
ge dig påtår bör du sörpla i dig den med. Att dricka
en kopp bara betyder att man är artig, men inte har
lust att komma tillbaka hit någon gång. Genom att ta
påtår visar man att man tänker komma tillbaka.

Tacka alltid ja till påtår.
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Det vackra Potalapalatset har tjänat som vinterbostad åt samtliga reinkarnationer av Dalai Lama
sedan 1600-talet fram till 1959.
...TIBET EFTER 14:E DALAI LAMA
Tibets politiske och andlige ledare lever sedan länge
i exil i Indien. Han kommer troligtvis inte tillbaka
till Tibet. Det som däremot blir intressant att följa
är vem hans efterföljare blir, vilken syn på Tibet/
Kina-situationen han kommer att ha, vad han
kommer att ha för makt, och hur detta påverkar
Tibet. Vad händer med Tibet när den 14:e Dalai
Lama dör? Det är en väldigt känslig fråga att ställa
och vi har stött på många olika tankar runt detta
bland befolkningen. Någon förtröstar sig med att
han siat om att leva tills han blir 113 år gammal, och
att han då kommer att återfödas någon annanstans.
Kanske i Europa. En mer skeptisk inställning är att
kineserna kommer att kontrollera nästkommande
reinkarnation. De har ju redan kidnappat Panchen
Lama och de gör det igen om det behövs. Att Dalai
Lama någonsin kommer tillbaka till Potalapalatset
som Tibets ledare tror man inte. Åtminstone inte
den riktiga reinkarnationen. Någon anser att hans
makt är ju i praktiken redan borta, så någon större
skillnad blir det väl inte.
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Oavsett vilken inställning tibetanen valt att
ha inför framtiden, skymtas en tydlig oro och
uppgivenhet inför ämnet. Kanske innebär hans
död upplopp och kaos? Kanske lyfts en del oro
bort och situationen mellan Tibet och resten av
Kina stabiliseras? Tiden får utvisa hur det blir.

Ibland går historien hand i hand med samtid
och framtid.

NYFIKEN PÅ MER OM TIBET?
Om din nyfikenhet väckts och du vill veta mer om Tibet finns det flera intressanta
skönlitterära böcker, biografier och reseguider. Här har vi plockat ut några
guldägg åt dig!
LYCKA!

DEN TIBETANSKA DÖDSBOKEN

Av Dalai Lama. Livsreceptet för att finna/
uppleva lycka handlar enligt Tibets andlige
ledare till stor del om att ha den rätta mentala
inställningen, och den går att hitta i medkänsla,
tolerans, ärlighet och förlåtelse.

Den tibetanska dödsboken är en helig skrift inom
den tibetanska buddhismen som läses upp för en
nyligen avliden. Ursprungligen skulle boken även
fungera som en guide i livet och vägledning om
återfödelse.

Potala, det magnifika palatset som ruvar över Lhasa.

JUVELEN I LOTUSBLOMMAN

EN PARISISKAS RESA TILL LHASA

Av Sofie Gardestedt. Juvelen i Lotusblomman
handlar om att förverkliga sina drömmar, liksom
hon förverkligade sin dröm att åka till Tibet.
För dig som besökt Tibet finns stor och kär
igenkänning, och för dig som är nyfiken finns
inspiration i stora mått.

Av Alexandra David-Néel, Till fots och med
tiggarstav från Kina till Indien genom Tibet.
LONELY PLANET
Alltid lika pålitlig, inspirerande och informativ serie
av reseguider, den om Tibet är inget undantag.

TIBET, MIN BERÄTTELSE
TIME LAPSE PÅ INTERNET

Av Jetsun Pema. Boken är skriven av Dalai Lamas
fem år yngre syster. Hon föddes samma år som
han som liten pojke placerades på Lejontronen
som Tibets andlige och världslige ledare. Läs om
hennes flykt till Indien och hennes roll som ledare
av delegationen som efter 30 år skulle undersöka
situationen i Tibet.

En man vandrar genom Kina i ett års tid och
tar en bild varje dag. Kul och inspirerande!
http://lybio.net/tag/the-longest-way1-0-walk-through-china-and-grow-a-beard-aphoto-every-day-timelapse-quotes/
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Gyallu
The source of temporal and spiritual wealth of joy and boundless benefits
The Wish-fulfilling Jewel of the Buddha’s Teaching, blazes forth radiant light
The all-protecting Patron of the Doctrine and of all sentient beings
By his actions stretches forth his influence like an ocean
By his eternal Vajra-nature
His compassion and loving care extend to beings everywhere
May the celestially appointed Government of Gawa Gyaden achieve the heights of glory
And increase its fourfold influence and prosperity
May a golden age of joy and happiness spread once more through these regions of Tibet
And may its temporal and spiritual splendour shine again
May the Buddha’s Teaching spread in all the ten directions and lead all beings in the
universe to glorious peace
May the spiritual Sun of the Tibetan faith and People
Emitting countless rays of auspicious light
Victoriously dispel the strife of darkness

Gyallu är Tibets nationalsång. Den används idag av den tibetanska exilregeringen, men är strikt
förbjuden av republiken Kina att framföras i Tibet. Den skrevs av Trijang Rinpoche runt år 1950, under
en tid när Tibet redan stod inför hotet om en kinesisk invasion.
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