
Til Tibet
- Verdens Tag
En beretning fra DSTK Jubilaeumsrejse

Tekst og foto af Ellen Bangsbo
Rejsen til Tibet var planlagt som en mar-
kering af DSTK's 25 ars jubilasum, og var
arrangeret specielt for vores medlem-
mer, men der var dog kun tre medlem-
mer med pa turen. Til gengaeld er der
flere fra gruppen, der efterf0lgende har
meldt sig ind i selskabet. Vi var 14 del-
tagere + Ellen Bangsbo som rejseleder
taget pa en 16 dages rundrejse til Tibet
fra 2. oktober til 17. oktober 2010. Der
var ikke sa meget »Kina« omvisning pa
turen, andet end et par timers hurtig
rundturi Beijing inden vi med Iokalflyfl0j
videre til Xining, hovedstaden i Qinghai
provinsen, der markerer graenselandet

mellem det etniske Tibet og Kina. I Ta'er
ved Xining sa vi Kumbum klosteret, som
erf0destedetforTsongkapa, grundlaeg-
geren af Gelukpa sekten. Xining er en
moderne storby, og her findes flere in-
teressante Nangma barer med tibetansk
danseshow, men efter den lange flyve-
tur foretrak alle at overgive sig til en god
natss0vn pa hotellet.

F0r vi den f0lgende aften steg ombord
pa Himmelekspressen naede vi at spise
frokost sammen med DSTKs samar-
bejdspartnere: Charlotte Pedersen, der
underviser unge tibetanere i engelsk ved
ETP programmet, og Jan Terje der leder
projektet »B0rnehjem Uden Vaegge«

ved den norske ngo »Children of Sham-
bala«. Begge projekter yder st0tte til
tibetanere bosat ved Rebkong i Qing-
hai provinsen, det tidligere Amdo. Des-
vaerre havde vi ikketid til at bes0ge dette
omrade, men det var godt at h0re nyt
om projekterne og at praesentere Char-
lotte og Jan for gruppen.

De naeste 24 timer havde vi forn0jelse
af at opleve en af verdens mest spek-
takulaere togrejser - en rejse over den
tibetanske h0jslette og 5.000 meter
h0je bjergpastil den hellige by, Lhasa. Vi
indkvarteredes i sovekupeer med plads
til seks personer, hvor de nederste k0jer
om dagen fungerer som faelles omrade.

< I Xining m0dtes vi med vores lokale samarbejdspart-
ner ved projekterne ETP - Charlotte Pedersen og
Children of Shambala - Jan Terje.

Over h0je bjergpas til Nepal - et fotostop ved en lille
tibetansk markedsbod.
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Fra togets vinduer har vi et godt udsyn til
det smukke landskab og vi passerer bl.a.
den store Qinghai Hu, Koko-Nor s0en i
3.260 meters h0jde med det meget bla
vand.

Naeste eftermiddag ankom vi til den
modernetogstation i Lhasa, byggetmed
inspiration af Potala paladsets arkitek-
tur, hvilket ikke alle tibetanere er lige be-
gejstret for. Siden opr0ret i marts 2008
er pladsen foran stationen praktisk ta-
get ryddet for folk og kinesisk militaer er

staerkt repraesenteret overalt i omradet
ved stationen, og i 0vrigt ogsa i resten
af Lhasa. Denne massive autoritative til-
stedevaerelse er f0rst og f remmest rettet
mod byens tibetanere, men som turist
kan man dog stadig gS frit omkring, og
de mange tibetanere der arbejder i tu-
ristindustrien saetter stor pris pa vores
tilstedevaerelse.

I de f0lgendes dages ophold i Lhasa
bes0gteviselvf0lgelig Dalai Lamas maeg-

tige Potala palads, Sera klosteret hvor
munkene demonstrerer deres talenter i
den buddhistiske filosofiske debat, samt

Tibets helligste tempel bygget i det 7.
am., Jokhang templet, som pilgrimme
og fastboende dagligt cirkumbulerer

mens de fremsiger b0nner, taler med
forbipasserende eller i mobiltelefon.

Barkhor omradet ved Jokhang templet
blev hurtigt en favorit til slentreture med

iagttagelse af folkelivet.
Fra Lhasa forsatte vi til Tibets f0rste

kloster Samye, hvor vi efter en overnat-
ning i klosteret nye gaestehus via den
smukke turkisfarvede Yamdrok Tso s0
k0rte til den gamle handelsby Gyantse.
I Gyantse m0dte vi lokale pilgrimme ved
den store Kumbum stupa (beskrevet i TI-

BET nr. 76), og i Tibets naestest0rste by,
Shigatse, bes0gte vi Tashilumpo kloste-
ret. Med udsigt til verdens h0jeste bjerg.

Mount Everest, k0rte vi til Sakya kloste-
ret. At bes0ge Sakya klosteret varfor mig
en fantastisk oplevelse. Sakya klosterets
mure og selv de omkringliggende huse
er dekoreret i Sakyas karakteristiske gra
mure med hvide, bla og r0de striber - et
meget flotsyn.

Fra Sakya k0rte vi sydpa med en enkelt
overnatning i Shegar, en anderledes og

kold oplevelse i 4.000 meters h0jde - i
0vrigt den eneste kolde overnatning pa
turen. Nasste dag b0d pa en spektaku-
laer k0retur over to h0je pas pa 5.124 m
og 5.2000 m, udsigttil Mount Everest og
et overvaeldende panorama view over
Himalayas bjergtinder i stralende sol og

en bIS himmel, som specielt oktober m3-
ned kan byde pa. Eftersom vi pa dette

tidspunkt havde opholdt os pa plateauet
i 10 dage var der ingen derf ik h0jdesyge.
Efter en sidste overnatning i graensebyen
Zangmo, ankom vi til Nepal med ander-

ledes ikke-asfalterede veje, som vi havde
vaennet os til p3 det meste af rundturen
i Tibet. I Kathmandu bes0gte vi bl.a. de
buddhistiske helligdomme, Swayambhu
stupa og Boudhanath stupa. Efter vores
tur i Tibet syntes nogle, at Kathmandu
ikke var sa stor en oplevelse som Tibet,
men til gengaeld var turen sydpa over-
land fra Tibet til Nepal en helt enesta-
ende oplevelse, der fuldt ud retfaerdig-
gjorde et ophold i Nepal.

Gruppen har efter hjemkomst i sam-

arbejde udarbejdet en faelles rapport
illustreret med mange foto, hvorfra
brudstykker af denne rejsebeskrivelse er
taget.

Vindbtest mand ved et bjergpas pa vejen mod Nepal

•«• Sakya klosteret i Sydtibet
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