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To Bhutan-samlinger
UNESCO-kasserne til de danske skoler består af to samlinger med ialt 5 kasser

Bhutan A – National Lykke i
Himalaya – 3 kasser.
I Bhutan måler man ikke bruttonationalproduktet i penge, men i lykke. Med
genstandene i Bhutan A kan I indrette et
bhutanesisk klasselokale med både skolesager og religiøse genstande. Der er også
skoledragter og hverdagstøj som I kan
prøve. I dette Bhutan-rum kan I undersøge
hvad lykke er – i Bhutan og i Damark.

Bhutan – Kasse A-1

Bhutan – Kasse A-2

Bhutan – Kasse A-3
4

Bhutan – Kasse B-1

Bhutan B – Tshechu-festival,
dans og buddhisme – 2 kasser
Denne farvestrålende samling fra Bhutan
har fokus på de store religiøse Tshechuritualer, som finder sted en gang om året
i hele Bhutan. Samlingen består af nogle
af de flotte dragter, som munkene danser
med i ritualerne. Den kan bruges som udgangspunkt for en grundigere introduktion
til buddhisme og Bhutans religiøse liv.

Bhutan – Kasse B-2
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Antropologen Ditte Marie Seeberg i snak
med festklædte børn, som følger bedstemor
ned til Dzongen, hvor der afholdes Tshechu i
tempelgården.

Med antropologen på
feltarbejde i Bhutan
Denne UNESCO Samling er en introduktion til bhutanesernes skole,
hjem, traditionelle religiøse liv og moderne hverdag. Formålet er at give
danske børn og unge indblik i et 3.-verdens land på en kulturel korsvej.
Formidlingen sker ud fra en visuel, sanselig og poetisk samling genstande og en hjemmeside om landets buddhistiske kultur i forandring.
Samlingen fortæller om børnenes skolegang, om buddhisme og hvordan
visionen om Gross National Happiness (GNH) spiller en afgørende
rolle i hverdag og skolegang.
Samlingen består består af genstande som er indsamlet i Bhutan i perioden 2009-2011.

På besøg i Kulturministeriet for at få råd og
vejledning hos kontorchef Dorjee Tshering.

Indsamlingen havde to formål: dels at samle ind til udstillingen Bhutan
– Tordendragens land i bevægelse, som blev vist i Århus i 2012 og dels
at indsamle genstande, så vi kunne etablere UNESCO samlingen om
Bhutan for danske skoleelever. Under hele indsamlingen har vi forsøgt
at lytte til bhutanesiskeske børn og unges egne refleksioner over deres
forhold til glæden, deres skoleliv og dagligdag i et af verdens lykkeligste
lande, men desværre stadig også et af de fattigste.
Samlingen opfordrer børn og unge til røre, dufte, se og høre og reflektere og prøve genstandene i kasserne. Kultur kan ikke forklares, men
skal opleves og prøves med hele kroppen.
Derfor blev der spurgt og undersøgt i Bhutan, inden der kunne samles
målrettet ind til en engagerende formidling af bhutanesernes kultur
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hjemme i Danmark. Samlingen skulle omfatte bl.a. skoleuniformer,
hverdagstøj, festivaldragter, munkedragter og rigeligt med fotos, video
og lyd.
Vi har også sat fokus på hjemmesiden om denne Bhutan-samling. Her
kan der bydes på mange forskellige indfaldsvinkler til Bhutanesisk kultur. Indfaldsvinkler som vi håber, at de danske skoleelever vil tage vel
imod. Vi håber også at samlingen kan løfte børnenes kreative evner til
at indsamle viden og dermed få et håndgribeligt og realistisk indblik i et
trejde verdens land.

God hjælp fra lama og museumsdirektør
Khenpo Phuntsok Tashi på indkøb af bedeflag
og røgelsespinde, som kan fås hos de fleste
småkøbmænd.

Interview med Jigme på en folkeskole i Thimphu.

Snedkeren med speciale i religiøse instrumenter og møbler har trommer og altre.

Hos skrædderen. Thimphu-klovnedragten ligger på bordet.
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I en butik i hovedstaden efter buddhistisk relgiøse genstande, vægbilleder (tangkhaer) og masker.
Til venstre: I en lille tøjbutik, der kun har munkedragter.
I butikken for at finde klassiske kiraer og ghoer i forskellige størrelser og i netop det stof, som Shari Higher School bruger til
skoleuniformer.
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Undervisningsmateriale om
Bhutan
Mit land er Bhutan, Tordendragens land
Et DANIDA-projekt:
Mit land er Bhutan er et projekt, hvor 80 børn fra skoler rundt om i
Bhutan har skrevet 250 historier og taget 5.000 fotos af deres familier,
venner og hverdag – og et udvalg af deres mange tekster og fotos er blevet til en bog på Geografforlaget, samlet af journalist Marie Thesbjerg.
Hele projektet med bogen, websider og lærervejledning er støttet af
DANIDA.
Lærervejledningen til Mit land er Bhutan –Tordendragens land er
udarbejdet af Torben Blankholm og kan downloades som PDF. Vejledningen består af tre dele:
Baggrund – kommentarer og vejledning til kopisider – kopiark med
opgaver og aktivitetsforslag.
Lærervejledningen (PDF-fil på 3,4 mb) kan downloades her fra Geografforlagets server.
_______________________________________

Se også EMUs hjemmeside
Du SKAL være lykkelig – i Bhutan
Gå ind på EMU’s hjemmeside. Der ligger en stor undervisningsside om
Bhutan for 4-6 skoleår. På hjemmesiden kan du nederst vælge mellem
en lang stribe emnersider med gode fyldige oplysninger og opgaver.

Lille Emu på rejse i Bhutan
En af siderne bringer dagbogen fra dengang EMU drog til Bhutan for
at finde lykken. Det bringer ham vidt omkring i det lille land.
Gå ind på Emus rejse-dagbog.
___________________________________

EMU Materialeplatformen – BHUTAN
Et website med inspiration til undervisere. Sitet tager udgangspunkt i
lykkebegreber og det lille land Bhutan, der ligger i himalaya.
I Bhutan arbejder man bl.a. ud fra et ”Brutto National Lykke Indeks”,
når man skal evaluere landets tilstand. Man måler befolkningens lykke
og går ikke op i materielle værdier på samme måde, som vi ofte gør det
i Vesten.
Spørgsmål til undervisning: Hvordan måler Bhutanserne egentlig lyk10

ken? Og hvad bruger de disse data til?

Spørgsmål til undervisning:

Bhutan blev indtil for nyligt kaldt ”det sidste buddhistiske kongedømme
i Himalaya”. I 2009 havde landet deres første folketingsvalg, men buddhismen er stadig centralt i bhutanesernes måde at tænke på.

Hvad er lykken?

______________________________________________________

Hvordan opnår man lykken ifølge buddhismen?
Hvilken indflydelse har buddhismen i
Bhutans regering?

Webudstilling: Bhutan – Tordendragen i bevægelse
Udstillingen handler om landet Bhutan og bhutanesisk barndomskultur. Den fokuserer på bhutanesiske børn og unges egne reflektioner
over livet i et af verdens lykkeligste, men fattigste lande. Et af udstillingens formål er at formidle indblik i barndommens vilkår i hjemmet og
skolen i forhold til lykkebegrebet i Bhutan.
BHUTAN – Tordendragen i bevægelse introducerer de besøgende
for bhutanesernes skole, hjem, traditionelle religiøse liv og moderne
hverdag. Formålet er at give danske børn og unge indblik i et 3.-verdens
land på en kulturel korsvej, hvor deres traditionsrige kultur står over for
forandring.
Webudstillingen fortæller om, hvordan det
lille buddhistiske lands vision om lykken som
bruttonationalprodukt – Gross National Happiness – kan spille en afgørende rolle i hverdag
og skolegang.
Udstillingen viser desuden børnenes og de unges egne reflektioner over livet i et af verdens
lykkeligste men fattigste lande.
Lykken er indskrevet i Bhutans forfatning,
der trådte i kraft ved Bhutans første demokratiske valg i 2008. I dag måler Bhutan
Gross National Happiness ud fra en holistisk
tankegang om at måle lykkefølelse i befolkningen på lige fod med psykisk velvære, sundhed,
kultur, uddannelse, fællesskabets levedygtighed, god regeringsførelse, miljø, tidsforbrug og
levestandard.
Med udenlandsk bistand orienterer bhutaneserne sig i dag ud i verden og søger med stor
interesse inspiration til nye veje – med afsæt i
deres traditionelle, buddhistiske baggrund.
Udstillingen og webudstillingen er støttet af
DANIDA.
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De skjulte dale i Himalaya
Bhutan er et lille land med store kontraster. På kun et par
hundrede kilometer rejser bjergryggene sig fra kanten af
den flade Indiske slette i 100 meters højde til snedækkede
bjergtinder i over 7 kilometers højde.
Himalayas bjerge er verdens yngste bjergkæde, idet sammenstødet mellem Indien og Asien er det sidste i rækken af store bevægelser mellem
land-masserne rundt på kloden gennem tiden.
Sammenstødet er ikke overstået, og der er stadig bevægelser i Himalayas bjerge. Befolkningerne rammes ofte af små og store jordskælv, som
kan være livstruende i styrke.

Panorama fra 3.150 meter over havet med
udsigten vest-nord-øst fra bjergpasset ”Dochu
La” nær hovedstaden Thimphu.
Mod nord ser vi de meget høje, snedækkede
bjergtinder, som danner grænsen til Tibet.
Foran de høje hvide toppe ligger de sorte
bjergrygge, som blev mast op fra undergrunden, dengang Indien crashede ind i Asien for
ti millioner år siden (og det foregår stadig).
De laveste bjerge (de nærmeste) er dækket
med store fyrre- og egeskove. Nede i dalene
er der landsbyer og gårde med rismarker,
æblelunde og græsningsområder til kreaturer
og yakokser .

Et stejlt bjergland med krøllede veje
De mange bjergrygge gør det meget vanskeligt
at lave veje.
Vejene er mange steder hugget ind i den stejle
klippe og følger bjergsidernes krøllede forløb,
så en tur på 100 kilometer i lige ”fugleflugt”
faktisk bliver på 200 kilometer.
På vejene kan bilerne højst køre 30 kilometer
i timen, så en tur mellem vest og øst varer et
par dage – og ikke 3-4 timer som i det flade
Danmark.
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Paro er en ny by, der er skudt op omkring et lille kongepalads i en frugtbar dal. På blot 20-30 år er den vokset til at være landets næststørste by med 20.000 indbyggere. Bhutans eneste store lufthavn ligger i den brede Paro-dal.
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Varmt i lavlandet – koldt i højderne
Bjerglandet spænder fra den frodige subtropiske lavlands-skov ved grænsen til Indien til nogle meget høje tinder mod
nord på grænsen til Tibet og Kina. En af tinderne Kula Gangri på 7,554 meter er blandt Verdens højeste.

Bhutan (farvet rødt) ligger skjult mellem Indien og Tibet (Kina), lige nord for Bangladesh og det østligste Indien.
Som i andre bjerglande er Bhutan kun befolket i dalene, hvor jorden kan dyrkes, og der er plads til byer. Terrasse-marker
strækker sig op ad dalenes sider.
Selv om landet er på størrelse med Danmark, er befolkningen kun dobbelt så stor som i Aarhus.
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Bjerglandet
I århundreder har det lille land ligget skjult og isoleret i Himalayas
smalle men lange bjergkæde – i læ mellem de store giganter Indien og
Kina.
Landet er som Danmark, kun godt 38.000 km2 i areal. Naturen strækker sig fra subtropisk skov gennem store ege- og fyrreskove helt op til
alpin hede, tundra og isdækkede bjergtinder.

Det skjulte land
Gennem historien har tibetanerne flere gange prøvet at erobre Bhutan
fra nord, ligesom englænderne prøvede at angribe fra syd, dengang de
herskede over Indien.
Men alle angreb slog bhutaneserne tilbage, og landet har aldrig været
besat af nogen fremmed magt. Det har haft stor betydning for bhutanesernes selvforståelse, og bhutaneserne har siden foretrukket at leve
tilbagetrukket og ubemærket. Op gennem historien er den kulturelle
udvikling sket i et langt og roligt forløb uden politiske og religiøse forstyrrelser udefra.

Punakha-dalen i det vestlige Bhutan. Udsigt
ned over terrassemarkerne i den lune dal,
der skærer sig dybt og bredt mod nord ind i
bjergene fra det indiske lavland til tæt under
de højeste bjergtinder. Dalen ligger så lavt, at
der bl.a. kan dyrkes bananer.
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Bhutans flag bærer i midten Tordendragen
Druk, som er selve symbolet på kongeriget
Bhutan. Flagets to farver – gult og orange
– viser, hvordan det religiøse og det ikkereligiøse eksisterer side om side i samfundet.
Den gule halvdel symboliserer det sekulære
(ikke-religiøse) Bhutan, og den orange del det
buddhistiske Bhutan.

Folket i de skjulte dale
Bhutan har i årtusinder ligget som et ”glemt” land i bjergene,
men er på vej til at blive en del af verdenssamfundet.
Bhutan er et landbrugsland, hvor der dyrkes rød ris, kartofler og æbler.
Der bor i dag 700.000 mennesker i det lille kongerige mellem bjergene.
Det er kun det dobbelte af, hvad der bor i Aarhus. I det flade Danmark
er vi syv gange så mange mennesker i et land på størrelse med Bhutan.
Befolkningen har gennem århundreder fulgt en stærkt buddhistisk levevis og kultur, og indtil for 25 år siden har bhutaneserne ønsket at leve i
fredelig isolation i forhold til omverdenen.

Nye tider i Bhutan
Men kongeriget Bhutan er i kraftig forandring. I dag er den lille befolkning meget opmærksom på, hvad der sker ude i verden, og de vil gerne
være med og bidrage til verdenssamfundet. Landet fik efter kongens
ønske en helt ny forfatning og det første frie valg til parlamentet i 2008.
Der har nu været afholdt frie valg med fem opstillede partier to gange.
Hovedstaden Thimphu vokser hurtigt, og der er i dag over 90.000
indbyggere i hovedstadsområdet. Bhutaneserne fik deres første avis og
radiostation midt i 1980’erne, TV i 1999, mobilnet i 2000 (i dag taler
over 60% i mobiltelefon), og 10-20% bruger nu internet, der også kan
benyttes trådløst over mobilnettet.
Bhutan er på vej til at blive et mellemindkomstland. Serviceydelser udgør nu 40 pct. af økonomien. Der bygges vandkraftværker, som i 2020
kan gøre landet uafhængigt af bistand. Salg af elektricitet til Indien
På billedet overfor ses kvinder udplante små ris-stiklinger på de oversvømmede marker i begyndelsen af juni, lige ved regntidens begyndelse. Bagved ses
den store tempelborg Paro Dzong, og øverst på bakken et vagttårn Ta Dzong,
der i dag rummer National Museum of Bhutan.

Man har opstemmet floderne i de dybe dale
mange steder og lavet små søer med vandkraft. Bhutan henter på den måde sine
vigtigste indtægter hjem ved at eksportere
elektricitet til Indien.
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udgør over 60 pct. af statens indtægter. Vandkraften udbygges for lån
fra Indien. Bhutan investerer i IT, turisme og uddannelse.
Fattigdommen er faldet, og regeringens mål er at bringe den under 15
pct. i 2013. Ingen sulter i landbrugslandet Bhutan, men mange steder
er der meget få penge mellem folk, og ikke råd til alle de goder vi kender. Der er gratis skolegang for alle børn, og analfabetismen findes i dag
kun i den ældre generation.

Hovedstaden Thimphu er på størrelse med
Randers i Danmark. Thimphu blev landets
hovedstad i 1961. Byen ligger i en bred floddal
oppe i den tempererede zone, omgivet af fyrreog egeskove i omkring 2.500 meters højde.
Bueskydning er bhutanesernes nationalsport.
I dag bruges de moderne compound-buer, men
der afholdes stadig skydekonkurrencer med de
klassiske langbuer, der er hårde at trække.
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Naturen
Store skove og rigt dyreliv
Landskabet i Bhutan strækker sig fra tundraen og gletcherne i de alpine
højder over 5.000 m gennem vidtstrakte tempererede fyrre- og egeskove
til den subtropiske løvskov (Broadleaved forest) under 2.000 meter over
havet.
Masang Gang. Et kig mod nord mod et af
de meget høje bjerge Masang Gang på 7194
m ved grænsen mod Tibet. Bjerget rejser sig
3 kilometer over de omgivende bjerge. Det
er i dette uvejsomme og kolde højland foran
bjerget, at sneleoparderne holder til.

Bhutans reservater og korridorer. Store dele af
Bhutans natur ligger beskyttet som nationalparker og reservater (grå områder). Mellem
nationalparkerne er der sikret områder som
sprednings-korridorer (grønne områder) for at
sikre dyrelivets frie bevægelighed.
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I Bhutan lever 60% af bjergskovene stadig, og trods pres fra savværker
vil man overholde denne grænse. Det er i Bhutan, at Himalayas store
dyre- og planteverden har et fristed, efter at så meget skov er fældet og
gået tabt i nabolandene i det øvrige Himalaya.
Gennem Gross National Happiness søger Bhutaneserne at sikre træerne og dyrene for eftertiden, og det giver os andre mulighed for store
naturoplevelser og en rigdom på dyr og planter i stil med Østafrika.

Fotofælden gøres klar. Nationalparkfolkene er
ved at sætte en fotofælde op på en veksel, hvor
der passerer mange dyr.

Sneleopard

Læs mere på den officielle hjemmeside
Department of Forests and Park Services,
Ministry of Agriculture and Forests.

Bhutaneserne passer på deres store bjergskove. Vildtbiologernes fotofælder i de urørte skove og på de store bjergvidder viser, at der er en sund
bestand af store kattedyr i Bhutan – sneleopard, leopard, træleopard og
tiger. Af verdens 36 kattearter lever de 12 i Bhutan.

En sneleopard er blevet fanget af fotofælden
oppe i højderne i det nordlige Bhutan.

Tiger
Denne tiger (herover) blev fotograferet oppe i højderne i det centrale
Bhutan i 2010. Siden har fotofælderne vist, at der lever en betstand på
omkring 75 tigre fra trægrænsen oppe ved 4000 meters højde og ned til
lavlandet og grænsen imod Indien.
Halvdelen af tigrene lever i nationalparken Royal Manas NP i lavlandet
helt nede ved grænsen til Indien. At tigrene også færdes oppe i højderne
over trægrænsen var en overraskelse.

Den sorthalsede trane trækker fra Tibet til
Bhutans sydvendte og lune dale om vinteren.
Flere hundrede trækker derned i november og
bliver hyldet af bhutaneserne ved ankomsten.

Tigrene lever især af Sambar-hjorte, de små Muntjak-hjorte og Vildsvin, men tager også Yakokser og malkekvæg.

21

Muntjak. Muntjakken er en lille hjort lidt mindre end et rådyr. Den er speciel ved at have 2-3 centimeter lange hjørnetænder,
som hannerne bruger, når de kæmper mod hinanden. Muntjakken er meget almindelig i Himalayas skove og er vigtig som føde
for skovenes store kattedyr.På engelsk kaldes Muntjakken også Barking deer – gøende hjort. Det er fordi dens stemme minder
meget om gøende hunde, ganske som vores eget rådyr.
Takin er Bhutans nationaldyr. Takin er en gedeantilope med et mærkeligt udseende – som en blanding mellem en ged og en
okse og med kraftige ben som et vildsvin. Takin er udbredt i det østlige Himalaya og er Bhutans nationaldyr. Takin lever højt
oppe, hvor skoven slutter, og den alpine hede begynder.
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The Journey Within
Asho og Ugyen giver en munter introduktion til det lille bjergland, som
bhutaneserne selv holder så meget af.
En frisk film-fortælling – typisk bhutanesisk med stor humor, varm og
afslappet.
En kortfilm i tre dele om Bhutan, ialt ca 25 min, engelsk tale. Af den
bhutanesiske filminstruktør Dechen Roder.
Videoerne kan ses på hjemmesiden.

Travellers and magicians
En flot spillefilm i normal længde
En stærk film om at gøre store valg i livet, om at være ung og have drømme.
En film om søgen efter forandring.
Dondrup kommer fra hovedstaden og arbejder langt inde i Bhutans dale i et
lille, stillestående bondesamfund med hyggelige bueskydende mænd. Han har
store drømme om livet og beslutter sig for at rejse til sit drømmeland USA. Ad
den krøllede landevej rejser han gennem smukke landskaber mod hjembyen
Thimphu. Dondrup får rejsefæller – bl.a. en munk og senere en papirmager
og hans kønne datter Sonam. Undervejs fortæller Munken historien om en
anden ung mands skæbne, og det stiller nye spørgsmål til Dondrups drømme.
En præmieret film af bhutaneseren Khyentse Norbu (2003). Engelske undertekster (1 time 50 min.).
Videoen kan ses på hjemmesiden.
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Hidden Land of Happiness
En geografisk og kulturel rejse fra yak-nomaderne i højlandet
langs med den tibetanske grænse til risbønderne i det centrale
Bhutan.
Fotografier af John Wehrheim,
Filmproducent, forfatter og fotograf.
Wehrheims fotografier indkapsler skarpt stemninger og
øjeblikke fra distrikter rundt om i landet. Rejsen ender i Thimphu
med billeder fra moderne natklubber og gadeliv.
Fotografierne forsøger poetisk at indfange den mangfoldighed af kulturelle forskelle, som netop kendetegner indbyggerne i det lille kongedømme skjult i Himalaya.
Fotos fra photostream

John Wehrheim voksede op i Chicago, flyttede til Kauai på Hawaii i
1970. Fra 1972 til 1974 arbejdede han i Himalaya for biblioteket på
projektet: Tibetanere uden Tibet. Her dokumenterede han landsbyer fra
de fjerntliggende grænseområder ved Dolpo i Nepal og flygtningenes
bosættelser i Indien.
Første gang John Wehrheim oplevede bhutanesere var i Indien 1974 i
Bodh Gaya under Dalai Lamas første Kalachakra initiation (indvielse
af hellige tekstbøger, reddet ud af Tibet). Hundredtusinder af budhister
fra hele Himalya kom ind i tempelområderne og de omkringliggende
byer – inklusiv en meget stor flok fra Bhutan.
Selvom bhutaneserne så ens ud med de same ansigtstræk og traditioner,
var det tydeligt, at de var meget forskellige fra tibetane i hjemløst eksil.
De ankom i deres farvestrålende kira og gho, grinede, tyggende betelnød, syngende og dansende og drikkende.
Som aldrig erobret og aldrig koloniseret af fremmede magter var de
tilfredse og sikre i deres egen kultur i eget land. Bhutaneserne tror på
en budisme, hvor lidelserne skal formindskes og hvor den største gave i
livet er vores værdifulde krop, som skal værdsættes og nydes.
Her startede John Wehrheims fascination af den bhutanesiske kultur,
som 18 år senere skulle føre ham til Bhutan. I 1991 fik han tilbudt en
kontrakt som konsulent til at rejse til Bhutan som vandkraftingeniør.
Hermed startede hans store arbejde med fotografering og film og bøger
om Bhutan, en drøm han havde haft siden det første møde med bhutaneserne i Bodh Gaya i 1974.
John Wehrheim har udstllet mange steder og udgivet bogen Bhutan hidden Lands of Happiness (2008 og 2011), en geografisk og kulturel rejse
gennem dette smukke og isolerede land i 108 brunhvide fotografier.
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Sammenlign
Bhutan og
Danmark
Det går stærkt med at modernisere
Bhutan.
Et eksempel på den fart, som Bhutan
moderniseres med: I 2011 var der 327.000
mobiltelefoner i Bhutan, og året efter var
antallet vokset med 160.000 og Bhutans to
mobilselskaber har stadig travlt med at opstille nye sendemaster. De mange bjergrygge gør det svært for masterne at sende ret
langt, så der skal mange master op.
Førhen måtte de bhutanesere, der levede
oppe i bjergene, vandre en dagsrejse ned
til byen for at høre nyt eller få post. Det
er blevet meget lettere, og SMS erstatter
mange breve.

I skemaet ser du eksempler på tal, som var
aktuelle frem til 2011. Det kan tage lang tid
at beregne de mange statistik-tal.
Fra hjemmesiden kan du klikke dig ind på
National Statistics Bureau of Bhutan og se
de nyeste statistik-tal.
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Folk i hverdagen
- vist i korte film
Risbonden – The farmer
Kinley Dem er datter af en bondefamilie i Punakha. Hun er rejst fra
byen efter endt skolegang tilbage til landet for at drive gården videre
efter sine forældre. Hendes mand studerer stadig. Hun arbejder hårdt,
men det kan betale sig, siger hun. Det er et bedre arbejde i marken og
at bo i en betalt gård end at have et fast job og en husleje i byen.
En film af Peter Zeuthen i serien The Legacy of Bhutan
Varighed 7:26 minutter, engelsk tale med danske undertekster.
__________________________________

Familien – The family
Et filmportræt af en moderne hovedstadsfamilie – om deres hjem, pigens skolegang og forældrenes hverdag.
En film af Peter Zeuthen i serien The Legacy of Bhutan
Varighed 10:23 minutter, engelsk tale med danske undertekster.
__________________________________

Med antropologen på strøgtur i Thimphu
Sammen med antropologen Ditte Marie Seeberg ser vi på bhutanesernes beklædning og brugen af deres traditionelle tøj og det moderne
vestlige look.
Vi står på en afsats på fortorvet på den travle hovedgade Norzin Lam.
Gaden løber midt i hovedstaden Thimphu og går lidt ned ad bakke, så
fortorvet har mange trappe-afsatser.
Det er midt på eftermiddagen, så alle har travlt med at handle eller
komme hjem fra arbejde og skole.
En kort YouTube film, varighed 1:40 minutter, dansk tale.
__________________________________

The Legacy of Bhutan
Filmen er en god og kort introduktion til landet. Det er den første i
Peter Zeuthens serie kortfilm ”Legacy of Bhutan” – om landet og moderniseringen.
En kortfilm af Peter Zeuthen. Kamera Peter Thiesen. Produceret af
Visual Story.
Varighed 2:53 minutter, engelsk tale med danske undertekster.
_____________________________________
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Læs dagens netavis
Det engelsk-sprogede dagblad Kuensel (udtales Kynsel) er en af Bhutans store aviser. Den
udtrykker i stor udstrækning statens officielle
holdninger og har et net af velskrivende journalister.
Avisen er på engelsk, fordi det engelske sprog
er valgt som det fælles sprog i det lille land,
som har over 20 lokale sprog og dialekter.
Avisen har også en velfungerende netavis.

DANIDAs hjemmeside om D
 anmark i
Bhutan
Danmark har via Udenrigsministeriets
DANIDA gennem de sidste 25 år gennemført
en kæmpestor og meget vellykket indsats i
Bhutan.

Balloons of Bhutan
På engelsk med undertekster.
Balloons of Bhutan er et projekt, hvor Jonathan Harris har rejst rundt
i landet og spurgt alle mulige forskellige bhutanesere om, hvad de tænker, har lyst til, drømmer om, og om hvordan de har det med lykken,
som alle snakker om.
Klik på en person og hør hans meget spændende snak med dem.
Klik her eller på billedet ovenover for at gå til Jonathan Harris’ hjemmeside.
27

National lykke
I det lille buddhistiske land Bhutan har de besluttet, at de ikke vil
måle bruttonationalproduktet (GNP – Gross National Product)
i penge og økonomi. Det er ellers økonomien og GNP, der
normalt bruges som målestok for udviklingen i et land.
Bhutaneserne måler i stedet deres lands udvikling i lykke – i
bruttonationallykke (GNH – Gross National Happiness). Det er
de indtil videre de eneste i verden, der gør. Siden begyndelsen
af 1970’erne har de brugt lykke som målestok for Bhutans
udvikling

Den unge konges bryllup blev fejret overalt, og på husene hang billederne af
det populære brudepar med blomster og draperinger længe efter brylluppet.
Her er det en forretning på hovedgaden i Paro.

Bhutans unge og meget populære konge er den femte i rækken. Bhutans konge
kaldes for Druk Gyalpo – Dragekongen. Majestætens navn er Jigme Khesar
Namgyel Wangchuck, 5. Konge af Bhutan. (Offentligt foto)
Det var hans farfar, der i 1970’erne påbegyndte demokratiseringen og gjorde
lykken til målestok for udviklingen i Bhutan.
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Om livet og
lykken
– børnenes
egne tekster
I et landsdækkende projekt i
Bhutan har 80 skolebørn i alderen
10-12 år skrevet 250 tekster
og taget 5.000 fotos af deres
familier, venner og hverdag med
éngangskameraer.
Trykkene herunder stammer fra udstillingen ”BHUTAN – Tordendragen i
bevægelse” (Aarhus 2012).
Et lille udvalg af de mange digte og tekster med børnenes egne kommentarer
til livet set fra et barn i skolealderen.
Mange flere af børnenes tekster og
deres mange fotos er samlet til en bog,
som projektets initiativtager journalist
Marie Thesbjerg har redigeret. Projektet samt bogen, websider og lærervejledning er støttet af DANIDA.

”For at forblive glad og munter
i fremtiden:
Tænk på de ting, der gør dig
glad, og ikke de ting der gør
dig ked af det”
Yogesh Thap, elev i Daga

23 A 25x25

”Jagten på lykke handler ikke
om at gøre , hvad man kan
lide, men handler om at kunne
lide det, som man er nødt til
at gøre”
Tshering Pem, elev i Wangkha

23 B 25x25
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Mennesker og tro på DR P1 – Sendt 29.
februar 2012 kl. 11:33.
Anders Laugesen har en radiosamtale med
museumsdirektør og buddhistisk lama Khenpo
Phuntsok Tashi og antropolog Ditte Marie
Seeberg om livskunst, empati og glæde.
Udsendelsen bliver fortsat podcastet og varer
29:00 minutter.
Podcastet kan høres på hjemmesiden.
På billedet ses Khenpo Phuntsok Tashi og
Ditte Marie Seeberg i samtale under et besøg i
et kloster i Bhutans bjerge.

Livskunst, empati og glæde
I det lille buddhistiske land Bhutan er målet at mennesker skal være
lykkelige. Og lykke hænger ifølge den buddhistiske livsanskuelse sammen med evnen til at vise empati over for andre.
Khenpo Phuntsok Tashi er en lærd buddhistisk munk og leder af Bhutans Nationalmuseum. Sammen med antropolog Ditte Marie Seeberg
har han opbygget en udstilling om børneliv i Bhutan. Udstillingen blev
vist i Århus marts 2012.
I en samtale med Anders Laugesen fortæller Khenpo Phuntsok Tashi
om buddhismens syn på empati og om, hvad man i Bhutan gør sig for at
fremme børns empatiske adfærd.
Ditte Marie Seeberg fortæller om sine oplevelser med mennesker i Bhutan og bhutanesernes syn på livet.
De to udstillingsarrangører fortæller desuden hver især om deres barndom og får øje på en række ligheder i den opdragelse af børn, som er
med til at skabe en forståelse for andre mennesker og en erkendelse af
livets endelighed.
Samtalen i udsendelsen foregår på dansk og engelsk. Carsten Ortmann
læser den danske oversættelse af Khenpo Phuntsok Tashi .

Gross National Happiness
Centre for Bhutan Studies
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Centre for Bhutan Studies præsenterer film (inddelt i 13 korte dele) om landets egen vinkel på det store emne. Filmene ses som sorte felter, men man skal
blot vente lidt, så begynder de.

Lykke som endeligt mål
DAGBLADET INFORMATION
15. oktober 2010
I Bhutan har de besluttet ikke at bruge penge og økonomi fra bruttonationalproduktet (GNP – Gross National Product), når de skal måle
udviklingen i landet. De måler i stedet i lykke, i bruttonationallykke
(GNH – Gross National Happiness). Det er de indtil videre de eneste i
verden, der gør.
Ideen om lykke eller glæde som målestok har været en del af Bhutans
udvikling siden begyndelsen af 1970’erne, og det forklarer premierminister Jigmi Y. Thinley således under et besøg i København til Lise
Richter i DAGBLADET INFORMATION 15. oktober 2010 (uddrag):
»Det kom til handle om vækst for vækstens skyld, men udviklingen af et land
må have et andet mål end vækst.«

Lykken som en ny global målestok
Bhutan har netop foreslået FN at gøre lykke til en ny global målestok.
Bhutans premierminister, Jigmi Y. Thinley, fortalte under sit besøg i
Danmark om nødvendigheden af – og faren ved – at opmåle lykke.
»Bhutan er et land på jagt efter lykken, for mange bhutanere lever stadig
under svære kår«, forklarer premierministeren: »Men vi søger seriøst at
gøre folks lykke til et endeligt mål for vores land.«
Ideen om bruttonationallykke har været en del af Bhutans udvikling
siden 1972. Filosofien blev udviklet af den daværende konge som en
reaktion på, at målene for udvikling udelukkende fokuserede på BNP.
»Det kom til handle om vækst for vækstens skyld, men udviklingen af et
land må have et andet mål end vækst, og det mål, kongen kom frem til,
var lykke,« forklarer Jigmi Y. Thinley.

Lykkens fire hovedsøjler

Premierminister Jigmi Y. Thinley blev den
første demokratisk valgte leder i Bhutan (indtil 2013).
I Bhutan bruger man ikke bruttonationalprodukt, når man skal måle udviklingen i landet,
men ’Gross National Happiness’ (GNH) –
bruttonationallykke.
Ideen om lykke som målestok har været en del
af Bhutans udvikling siden begyndelsen af
1970’erne, og det forklarer premierministeren
således:’
Det kom til handle om vækst for vækstens
skyld, men udviklingen af et land må have et
andet mål end vækst.’ Foto: Jonathan Bjerg
Møller.

De fire hovedsøjler i GNH er
●
●
●
●

Bæredygtig og retfærdig socioøkonomisk vækst
Beskyttelse af miljøet
Bevarelse og fremme af kulturen
Gode styreformer

Men hvordan skal en politiker for eksempel regere for at gøre borgerne
lykkeligere? lyder spørgsmålet til Jigmi Y. Thinley efter forelæsningen.
»Dem, der er valgt af befolkningen og har fået ansvaret for at regere
landet, skal ikke se sig selv hævet til et højere niveau. De skal se sig selv
som privilegerede tjenere og ikke som herskere. Det er noget, vi som
regering konstant prøver at minde os selv om, for vores land har været –
og er stadig – meget hierarkisk. Men når ens rolle som politiker er gjort
klar, så er det meget nemmere at se, hvad ens ansvar er i form af at regere med gennemsigtighed og ærlighed,« siger Thinley og understreger
ydmygt, at Bhutan, der havde sit første demokratiske valg i 2008, hører
til et af verdens yngste demokratier.
Læs hele interviewet på INFORMATIONs hjemmeside.
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Skolegang og uddannelse
Indtil slutningen af 1950´erne var klosterskolen den eneste mulighed
for uddannelse i Bhutan. De, som var heldige nok til at bo tæt på en
Dzong, havde mulighed for at sende deres sønner til instruktion hos
munke og gomchens. Deres mål var ikke kun at oplyse eleverne igennem lære, læse og skrive, men også en instruktion i poesi, etik og moral.
For størstedelen af folket, var der ikke råd til en uddannelse i familiens
økonomi. Det var få bhutanesere, som kunne læse og skrive, og det var
kun mænd. Det var først i 1968, at de 20 første bhutanesere færdiggjorde en uddannelse inde i landet, væk fra hovedstaden Thimphu.

Jigme Losel Primary School
- en kort video om en folkeskole
Eleverne kommer fra alle lag i samfundet.
Skolen er anderledes end de skoler vi kender
i Danmark. Forældrene hjælper med at lave
mad til de fattigste af børnene, børnene arbejder med emner som citizenship og fællesskab
og de er op til 40 elever i klassen.
Varighed 7:47 minutter. Engelsk tale, danske
undertekster.
En film af Peter Zeuthen. Kamera Peter
Thiesen, produceret af Visual Story.
Interview med skoleleder Choki Dukpa og
lærer Tshering Lham.
Videoen kan ses på hjemmesiden.

Modernisering
I 1961, mens klosteruddannelse stadig var den vigtigste, begyndte det
vestlige uddannelsessystem at opstå spredt i landet. Efter indførelse af
landtes første 5-års-plan blev uddannelsesstrukturen opdelt i:
1. almen uddannelse,
2. klosteruddannelse og
3. uformel uddannelse.
Almen uddannelse er den mest hyppige, og ses tit som den eneste skolestruktur. Elever tilmeldes i forskellige stadier af deres liv. De, som ikke
havde muligheden for at færdiggøre en almen- eller klosteruddannelse,
bliver tilbudt grundlæggende læsekurser i uformelle uddannelsescentre,
som findes rundt i hele landet. Derudover har regeringen iværksat en
”forsættende” uddannelse for voksne, som nu gerne vil fuldføre deres
grundlæggende uddannelse.

Skolen i dag
Regeringen har udbygget det moderne uddannelsessystem fra primær
til videregående niveau. De er gået fra 11 skoler i 1961 til 1.304 skoler
i dag. Dertil institutter med 190.288 studerende og 6.610 lærere og
professorer.
Raten på læse- og skrivefærdighed er nu oppe på 60 %, med en elevovervægt af drenge. En af grundene til det stigende antal skolesøgende
er forældrenes voksende forståelse af værdien af en uddannelse, og
regeringens politik om at sikre alle børn adgang til uddannelse.

I skole som 6-årig
Børnene kommer nu i skole som 6-årige. Den formelle uddannelse i
Bhutan består af Primary School (Folkeskolens 0. til 6. klasse) i 7 år og
bagefter Secondary School i 6 år (7. til 12. klasse). De elever, som klare
sig bedst, kan fortsætte i gymnasiet (Higher School). Oprykning fra
en klasse til den næste er baseret på løbende vurdering af eleven (kig i
samlingens grønne karakterbog: ”Student diary”).
Skoleåret går fra februar til december med en lang vinterferie. Eleverne
får gratis undervisning, bøger, idrætstøj, måltider og indlogering hvor
det er nødvendigt, også elever fra de landlige fjerntliggende områder.
De sidste par år har moral og etiske værdier betydet mere og mere i
skolen.
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Klasseværelset
Klasseværelset i denne folkeskoles 6. klasse er beklædt med hjemmelavede tavler fra opgaveløsninger og gruppearbejder, fulde af liv og
initiativ.
Tavlerne er på engelsk, fordi der kun undervises på engelsk i alle
klasser. Bhutan er et land med mange lokale sprog, og man har valgt
Dzongkha som fælles sprog, mens engelsk bruges som sprog til skole
og uddannelse. Dzongkha er på skemaet nogle timer om ugen, hvor
børnene lærer at skrive sproget rigtigt.
I klassens hjørner hænger billeder af den nuværende konges far, og i
hjørnet bag lærerne ses en hylde med et lille stuealter med vandskåle og
billeder af Buddha og andre lærde mestre.

Du kan se et panorama fra klasseværelset på
hjemmesiden.

6. klasses skema. DZO betyder timer med
skriftlig og mundtlig Dzongkha, som er besluttet at være det nationale bhutanesiske sprog.
Det er nødvendigt, da der er er over 19 vidt
forskellige lokalsprog i dalene i det lille land.
De bhutanesiske sprog hører til den TibetanskBurmesiske sprogstamme.
Men al anden daglig undervisning foregår på
engelsk.
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Folkeskolen – Primary School
Klassereummet i de små kasser
På alle væggene i klasseummet hænger store håndlavede tavler med skemaer, instruktive tegninger og billeder. Nogle er lavet af lærerne, mens
andre er resultatet af gruppeopgaver og lavet af eleverne selv.
I klassens buddhistiske hjørne hænger billeder af Buddha og andre
kloge mænd, som de ser på som store åndlige vejledere til et rigt og
positivt liv. En lille række skåle markerer, at hylden er et minialter.
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Piger og drenge i skoleuniformen fra folkeskolen Jigme Losel Primary School.
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De 39 eleverne i 6. klasse (svarer til 5. klasse i Danmark) på Jigme Losel skolen lavede store navneskilte, inden hele klassen
stillede op til fotografering sammen med antropologen Ditte Marie Seeberg, der har indsamlet genstandene i denne samling.

Flere kan have samme navn
Der er kun få navne at vælge imellem i Bhutan. Navnene
bruges både til drenge og piger, og som for- og efternavne
Når et barn er født, laver en munk astrologiske beregninger få uger
efter. Ud fra beregningerne giver han barnet to navne, normalt af
tibetansk oprindelse. Navnene bliver givet alene ud fra lykkebringende
og religiøs betydning, og derfor er antallet af navne begrænset. Ingen af
barnets to navne er specielle fornavne eller efternavne. Undertiden får
et barn tre navne.
I det nordlige Bhutan er der ikke så mange navne at vælge imellem, og
man har ikke efternavne – famillienavne. Det har kun den kongelige
famillie, som alle sammen har Wangchuck til efternavn.
Det er ikke muligt at se, om det er en dreng eller pige ud fra navnet.
Meget få navne gives kun til drengebørn og meget få navne som eksempelvis Choekye, Drolma and Wangmo gives kun til piger.

Du vil gense mange navne fra den ene elev til
den anden – og fra dreng til pige. Bhutaneserne prøver at variere stavemåden så meget
som muligt for at give lidt variation.
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Da bhutaneserne ikke har personnumre, er det rigtig svært for stat og
sundhedsvæsen at holde styr på, hvem der er hvem. Men da de ikke er
så mange i Bhutan, er det næsten som på Island, hvor ”alle kender alle”.
I det sydlige Bhutan er der en tydelig hinduistisk-indisk indflydelse.
Brahmier og Newar bibeholder deres kastenavn som Sharma og Pradhan, og andre bibeholder deres etniske grupper som Rai og Gurung.

Gymnasieklassen
- Higher Secondary School
Denne flok glade unge fra Shari Higher Secondary School i Paro stiller
op som enhver anden gymnasieklasse overalt i verden. Al skolegang op
til studentereksamen er gratis i Bhutan. Men gymnasiet er en skrap skole, og kun de bedste studenter når videre og får stipendium, hvor staten
betaler for studentens uddannelse bagefter. Det er meget få familier,
der har råd til selv at betale for studenternes videregående uddannelse.

Chang fortæller om livet som gymnasiast
Chang er en af skolens bedste elever. Hun er nødt til at gøre meget ved
skolearbejdet, hvis hun skal forfølge sine drømme om at få en høj uddannelse. Hvis man ikke bliver blandt de bedste i klassen får man ikke
et stipendium til videre uddannelse, men må betale selv.
Gymnasiet ligger oppe på en bjergside nær indflyvningen til Paro lufthavn, så på videoen der er perioder med flystøj, når maskinerne flyver
tæt forbi.
Videoen kan ses på hjemmesiden.
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I klosterskole
Igennem de sidste 400 år har det været almindeligt, at klostrene i
Bhutan modtager de fattigste børn i Bhutan. Forældrene sender dem
frivilligt til en uddanelse i klostrene, fordi de ikke selv kan brødføde en
stor famillie. Nogle af nutidens fattigste familier kan heller ikke betale
for den lovpligtige skoleuniform og lærebøgerne i folkeskolerne. Så
klosterskolerne kan være deres eneste mulighed for at give børnene uddannelse og mad.
I UNESCO samlingen kan I prøve det bhutanesiske munketøj, som
rigtig mange drenge (helt ned til 5 års alderen) hver eneste dag tager på
– munketøjet er en del af deres virkelighed.
Faktisk lever 4.000 børn (ud af en befolkning på kun 675.000) i klostre
i Bhutan.
Piger bliver sendt til skoler i nonneklostre. Deres tøj har nogle anderledes detaljer, men ligner meget mændenes og har de samme farver.

Tidligt hjemmefra

Elever og lærere på en lille klosterskole i det
vestlige Bhutan(DMS fotos)
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Officiellt må klostrene ikke modtage børne før de er 7 år gamle, men
mange klostre modtager alligevel børn helt ned til 5 års alderen, fordi
forældrene er meget fattige og desperate, fordi de ikke kan sikre børnene en uddannelse.

Et besøg på et større kloster med ældre elever.
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Bhutanesiske drenge-munke, der læser op fra
de hellige skrifter i en af klostrets klasser for
de yngste. Et videoklip udsendt af dagbladet
Kuensel.
Videoen kan ses på hjemmesiden.

Eleverne bor flere på samme værelse. Her i et
kloster med ældre studerende på universitetsniveau.

Under mit feltarbejde i Bhutan i 2009 fortalte en ældre lama på et lille
kloster lidt uden for Paro om de mange børn, som kom til hans kloster:
”Vi ældre Lamaer prøver at gøre vores bedste af hele vores hjerte for at få dem
til at føle sig hjemme her – men det kan være svært for en 5-årig at forstå,
at han ikke kan se sine forældre i mange måneder, nogle gange hele år, fordi
forældrene kan bo langt væk i Østbhutan og ikke har penge til rejsen.”
Selvom munkebørnene i Bhutan vokser op og lever med de andre munkebørn og lærerne i et buddhistisk fællesskab, som måske kan minde
om en famillie, lider børnene på de bhutanesiske klostre et stort savn
efter deres søstre og brødre og mor og far hjemme i landsbyen langt
væk.
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Vajrayana-buddhisme
– den uforgængelige vej
Bhutan er et land, som emmer af buddhistiske traditioner. De gamle
templer er bygget til meditation omkring Buddha, der som en kæmpestor, forgyldt figur står som symbol på den fuldstændige oplysning og
indsigt i templernes ophøjede midte.

I det gamle tempel Wangditse Goemba fra
1750 står denne kæmpestore Buddha-figur.
Templet ligger højt på bjerget over hovedstaden Thimphu.
Størrelsen kan man få indtryk af, ved at se
på skålen med frugter, som står på altret ved
siden af de røde blomster i højre side.

Buddha blev født omkring 500 år før Kristi fødsel, og voksede op som
prins med navnet Gautama i det sydligste af det nuværende Nepal. Han
blev gift og fik en søn. Han levede lykkeligt og beskyttet, indtil han på
nogle rejser for første gang mødte lidelse og smerte. Han opsøgte kloge
mænd og fandt, at der måtte være en middelvej mellem lidelse og lykke.
Til sidst satte Gautama sig urørligt under et stort og meget gammelt
figentræ ved floden og ville enten finde løsningen eller dø af sult. Han
faldt i en dyb meditativ søvn, hvor han så sine tidligere liv på jorden
og så, hvordan vi selv styrer vores karma imod lykke eller lidelse. Han
vågnede igen, frigjort fra jordisk smerte og fuldt vidende og oplyst, nu
som Buddha.
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Vajrayana-buddhismen er en særlig type buddhisme med tantriske
traditioner. Det var ved den tibetanske Guru Padmasmabhavas ankomst til Bhutan omkring år 750, at Vajrayana-buddhismen opstod
og bredte sig.
Vajrayana-buddhismen kan forstås som den uforgængelige vej – vejen
til forståelse og visdom gennem kampe og modgange til den fuldstændige oplysning.
For at følge den uforgængelige – eller evige – vej skal man være hengiven, meget skarpsindig, og søge vejledning hos en stor spirituel mester.
I dag er Bhutan det eneste land i verden, hvor den tantriske Vajrayana
Buddhisme er fastholdt som statsreligion. Buddhismens vejledende
principper er direkte indlemmet i regeringens politik.

Opnå den fuldstændige oplysning i dette liv
Normalt kræver det mange liv på denne jord at nå frem til den buddhistiske fuldstændige oplysning. Men ifølge Vajrayana-buddhisme siges
det, at hvis du retter dig efter den buddhistiske lære, kan du godt opnå
den komplette oplysning allerede i dette liv. Men så skal man følge råd
og vejledning fra en kvalificeret mester, fordi den komplette oplysning
er meget svær at praktisere og forstå.
Gennem buddhisme udvikler man sin egen mentalitet. Buddha viser os
vejen til spirituel fremgang ved mindfulness (åndelig opmærksomhed)
og overvejelse.
Meningen med buddhisme er ikke at forgude hellige objekter eller læremestre, men at skabe et tilpas forhold og anerkende dem som vejledere.
De fungerer som kilde til inspiration og hjælpere på vores vej.
Også hellige ting er stærke påmindelser om forrige mestre, som opnåede den fulstændige oplysning. De viser os vejen til at opnå det samme.
En udøvende Vajrayana-buddhist stræber efter blive en Buddha allerede i dette liv (det optimale mål), ved døden, eller i det næste liv.

Fotos af store læremestre
rummer kræfter
Fotografiet bruges på en helt særlig måde
inden for det buddhistiske, religiøse rum. I
små kiosker og buddhistiske butikker sælges
der genoptryk af fotografier af Dalai Lama og
mange andre lamaer og højtstående, oplyste
mænd – rinpochéer.
Den store åndelige mester Dilgo Khyentse
Rinpoche (1910-1991) måtte som mange andre flygte fra kinesernes invasion i Tibet.
Han slog sig i 1959 ned i Bhutan, og var
en af nyere tids største rinpochéer – i samme
kaliber som Dalai Lama.
Mange bhutanesere og tibetanere har et billede
som dette af deres store åndelige mester tæt på
kroppen, hængende på væggen eller stående
på alteret. (Foto af Matthieu Richard.)
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At praktisere medfølelse og lykke
I overensstemmelse med buddhistisk tradition, er den basale lykke
knyttet til medfølelse og interesse for alle levende væseners lykke. GNH
karakteriseres ved sympatisk medfølelse og viljen til handling for at
genoprette balancen for dem, som har mest brug for det.
En måde at begynde på, er at bruge sin naturlige viden og sindets medfølelse. Sympati vokser ud fra bevidstheden om hengivenhed og kærlighed til alle. Bevidstheden kan spredes og udvikle sig til sympatiske
handlinger – den sympatiske handling er bevidsthedens frugt og vejen
til den fuldstændige oplysning. Læs om Livshjulet på side 49.

Stor National Lykke
Viden og opmærksomheden omkring Bhutan vokser stille og roligt.
Mange betragter Bhutan som et lykkeligt land, specielt på baggrund af
regeringens koncept om Gross National Happiness (GNH) – Stor Na-

tional Lykke. Konceptet blev i 1971 introduceret af den visionære fjerde
konge af Bhutan, Druk Gyalpo Jigme Singye Wangchuck, da Bhutan
indtrådte i FN. Han anses for at være Bhutans store igangsætter og
fornyer. En vigtig retningslinje i Gross National Happiness består i at
bibeholde Bhutans unikke og traditionsfyldte kultur og et buddhistiosk
grundlag.
Lykken kan defineres som en positiv tilstand – det modsatte af lidelse.
Det ultimative mål er at udrydde lidelse. Tshechu-festivalerne er meget
vigtige for styrkelsen af buddhisme i befolkningen. Lamaernes dans er
hellige og giver læring og oplevelser for alle på vejen mod den fuldstændige oplysning.
De store folkefester Tshechu-festivalerne afholdes i Thimphu, Paro og
Bumthang. Festerne betyder meget for lykkebevistheden i befolkningen.Tshechu er rettet mod hele samfundet uden hensyn til social status
og herkomst. Folk samles for at modtage velsignelse og opnå åndelig
belønning (merit) for gode gerninger og hensigter, og for derved at
blive lykkeligere og mere harmoniske.

Munken
- en historie om religion
En kortfilm af Peter Zeuthen. Kamera Peter Thiesen. Produceret af Visual
Story.
Varighed 8:04 minutter, engelsk tale med danske undertekster.
Et filmportræt af en buddhistisk lama, der fortæller om sit liv, efter at han
som 14-årig blev indviet som munk af Dalai Lama i Indien og vendte tilbage
til et nyt liv i klosterskole i Bhutan. Vi får indblik i hverdagen og klosterlivet,
klosterskolen og hører meget om buddhismen som religion.

Et meget udbredt fotografi af den tibetanske mester Thinley Norbu Rinpoche (1931
-2011) bosat i Bhutan siden 1960.
Fotografiet hænger i mange hjem og klasseværelser, da han var en elsket buddhistisk læremester for mange mennesker i
Bhutan. Til hans begravelse i Paro i 2011
kom der 50.000 bhutanesere for at sige
et sidste farvel. Norbu Rinpoche er far
til den berømte og nulevende buddhistiske mester og filmproducent Dzongsar
Jamyang Khyntse Rinpoche (se hans film
Travellers and Magicans på Youtube)
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Buddhisme i hverdagen, på
gaden og i hjemmet
Bedeflag, bedemøller og hjemmealtre
Bedeflag i landskabet er meget karakteristiske for Bhutan – de findes
svævende ved bjergpas, på hellige steder, i kløfter over vandløb, på toppen af hustagene, ved floderne og ved dzongs og tempelgårde og foran
husene. Et meget udbredt og karakteristisk type bedeflag er en lang
stofbane bundet op ad en høj mast.
Man sætter bedeflag op for at få glæde og lykke, et langt liv, fremgang
og velsignelse. Flagene hænges op, så vinden og vandløbene kan viderebringe denne velsignelse til alle bevidste væsener i hele verden – både de
levende og de døde.
Ønskebanner med Vindhesten
På flaget bærer Vindhesten en ønskejuvel på
sin ryg. Den, som ønsker sig noget specielt,
har sit navn skrevet på flaget. Man kan også
få en særlig tekst trykt på, for at få opfyldt det
bestemte ønske.
I hvert hjørne ses de fire kraftfulde dyr vogte
Vindhesten – tigeren, sneløven, dragen og
Garuda, den royale himmelske fugl i kamp
med en slange.
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Bedeflagene findes i de fem farver blå, grøn,rød, gul og hvid. Farverne
symbolisere de fem elementer: vand, træ, ild, jord og jern. De forskellige flag har forskellige bønner, som man kan vælge imellem. Bedeflagenes tekster og figurer er skåret ind i en træblok og trykt på stofbaner
som gentagende felter.
De mange vidt forskellige typer bedeflag er forsynet med lykkebringende og hellige symboler sammen med korte eller lange tekster med
bønner, mantraer (meditationsord, f.eks. Om Mani Padme Hum) og
sutraer (huskesætninger).
Man vælger at ophænge det bedeflag og den farve, som passer til de
bønner, man gerne vil sende af sted.

Chudar-flaget hænges op over vandløb
Chudar er et lille flag, der sidder på snor og hænges op vandret eller på
kryds og tværs ved floden mellem træer og grene og på broer. Flagene
ses i store mængder lavt hen over bjergbække og vandløb, hvor vandet
vil føre bønnerne videre mod havet, hvor de kan spredes til alverden.
Chudar er som de fleste andre typer flag til lykke og beskyttelse mod
sygdom. Det har påtrykte korte tekster og hellige symboler, bl.a. Vindhesten.
Flagene har de fem hellige farver, og er bundet samme på lange snore.
De små vand-flag er de eneste, som hænges op vandret eller på skrå.
Alle andre flag ophænges lodret i snore eller op langs en høj mast.

Rullerne med Chudar flag, som ligger i
UNESCO samlingen.

En skovbæk med Chudar-flag hængende
lavt ned over bækken, så bønnerne kan følge
vandet ud i de store verdenshave til gavn for
alle levende.

Bhu. B 29

Lungdhar med ”snipper”

En dekorativ række af røde Kong Gesar af Ling flag. (DMS foto)

Flaget findes i de fem farver og er samlet på en
lang snor, men ophænges lodret. Den har som
Chudar-flaget flere typer symboler og tekster.

Kong Gesar af Ling flag
Flaget symboliserer fred, harmoni og fuldkommen oplysning overalt i verden.
Kong Gesar af Ling var en østtibetansk
folkehelt, der besejrede de mørke kræfter, som
ville krig og lidelse og formørke den åndelige
sti. Også i dette flags hjørner vogter de fire
kraftfulde dyr.
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Mandihar – banneret for de døde. Dette hvide flag står i flokke og bruges ved dødsfald. I Bhutan sætter man 108 stænger med
bannere op på bjergskråninger og klippefremspring for den døde, og helst hvor man kan se ned til en flod. Flaget er med til at
rense den afdødes synder. På det hvide banner er der trykt gentagleser af den hellige skrift Om mani padme hum, som betyder
Velsign juvelen i lotusblomsten (DMS foto).

De lange, hvide bannere på høje master
Denne type hvide bannere i flokke på bjergsiderne kan man kun se i
Bhutan. De lange baner stof bindes fast til høje master og opstilles i
grupper på bjergrygge og fremspring, hvorfra man kan se ned til floden.
Det findes i de fem farver op har både symboler eller tekster trykt på.
På dette banner står bønnen Omani Padme Hum skrevet ”uendeligt”
mange gange. Bhu: B 38.
På toppen af masten som en spydspids står en daggert snittet i træ.
Den er stukket ned i et vandret træhjul. Daggerten er symbolet på
visdommens gud, og hjulet er symbol på den uendelige cirkel i visdommens hjul.
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Bedemøller
Bedemøller i gadebilledet overalt i Bhutan
De små ”vægmøller” hænger på husvægge på gaden eller i lange rækker
uden på templets mure, mens de store, tunge møller under tag på torvet
findes ved vejkryds nær et vandløb, foran byens tempel eller ved en
Dzong.
De små møller bliver drejet rundt af de forbipasserende for at forstærke
personlige bønner. De store møller er tunge at trække rundt, og de
betjenes af munke og andre bedende personer. En klokke ringer, hver
gang møllen har taget en omgang.

Bedemøller uden på en forretning på gaden.

Møllerne skal ALTID drejes venstre om – i retningen MED uret. På
samme måde skal man altid passere en stor bedemølle eller en stupa på
dens venstre side. Møllerne kan have forskellig udformning og er bemalet med bønner – i reglen Om mani padme hum. Indeni ligger der lange,
omhyggeligt oprullede skriftruller med bønner. Når møllen drejes,
bliver alle bønnerne fremsagt, og budskabet sendes vidt ud i verden

En ældre dame sidder i en moderne by-lejlighed og svinger sin hånd-bedemølle
rundt. I den anden hånd holder hun tal på sine fremmumlede bønner med en
rosenkrans.
Rosenkransen er oprindeligt indisk hinduistisk. Den bruges til at holde styr på
antallet af de fremsagte bønner. Rosenkransen har bredt sig vestpå fra hinduisme til buddhisme og islam og videre til det katolske Europa.

Bedemøller uden på et lille bytempel .

47

Hjemmets
bederum
I alle hjem er der et alter. Et hjørne i
stuen kan gøre det. Hvis man har råd
til det, indretter man et helt rum med
alter og god plads på gulvet til bøn.
Alterrummet er husets fineste rum.
Alteret kan have flere figurer af Buddha
og andre lærde mænd. Alteret og væggene
kan være meget smukt udsmykket og der
hænger ofte mange billeder og malerier
på væggene. Lofterne er ofte malet i
orange og ultramarin – en ret skrap blanding, der faktisk giver en flot effekt, når
man træder ind.

Lav et alter
I kan opbygge et alter i jeres eget klasseværelse. Brug altertæppet (Bhu. A
170) som bund. Tæppet er tilpasset,
så det kan trækkes over to UNESCO
kasser sat ved siden af hinanden. Alteret kan pyntes med buddha-figurer, religiøse billeder, flag og andre genstande. Brug samlingens genstande (Bhu.
A 171-194 samt Bhu. A 239-246).

48

Livshjulet – genfødsel eller åndelig frihed
En guide til Buddhismen – Livshjulets verdener og symboler (Bhu. A 290 & B 41)
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Sidpai Khorlo
Livshjulet kaldes i Bhutan for The Wheel of Life – Sidpai Khorlo. Man
kunne også kalde det genfødselshjulet. Hjulet er på mange måder essensen af den buddhistiske lære. Det fremstiller de fire sandheder: den
jordiske lidelse og eksistens – dens oprindelse og årsag – slutningen og
ulykkens forebyggelse – og øvelsen i at blive fri af lidelse.
Livshjulet findes overalt i de bhutanesiske templer og klostre, og
hjemme har bhutaneserne dem hængende i husets bederum.
Livshjulets skræmmebilleder beskriver ondskaben og dens effekt på vores jordiske liv fra fødsel til død. Billede efter billede minder det os om,
at enhver er sin egen dommer og ansvarlig for sine valg og egen skæbne.

Dødens magtfulde herre
holder Livshjulet – det store
symbol på forgængelighed
Det store monster er Yama, Dødens
Herre. Han holder Livshjulet, som symboliserer hele den uendelige proces, og hvor
alt er i evig forandring.
Han har en krone af 5 kranier på hovedet.
Hans tredie øje i panden symboliserer
en stor visdom og en indsigt i den evige
forandring. Nederst ses dele af hans tigerskindskappe, som symboliserer frygten.
Monstrets fire fødder/klør er symboler på
smerten ved fødsel, alderdom, sygdom og
død.

Hjulets midte, hvorom alt sig
drejer
Vejen, som skal følges, begynder inde i
midten af hjulet. Tre dyr er symbolet på
tre spirituelle farer – en gris for uvidenhed, en slange for jalousi og had, og en
hane for grådighed og begær.
Den som ved dårlige valg begiver sig ud på
ondskabens vej, følger den mørke sti ned
til Helvede og grum genfødsel. Den anden
vej er Lykkens Sti, som leder op til god
genfødsel – som skal ende med en endelig
frigørelse fra hjulet og de mange liv på
jorden – Nirvana.
Begge veje ses i ringen om de tre dyr i
hjulets centrum: Helgener og vise mænd
viser vejen op ad den dydige vej på Lykkens Lyse Sti, imens dæmoner armeret
med rebløkker slæber synderne ned ad
Den Mørke Sti.
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Billederne fremstiller Karma – loven om årsag og virkning. Det er op til
os selv at påvirke karma ved vores valg i hverdagen.
Denne såkaldte skæbne demonstreres af Dødens Herre – the Lord of
Dead, som kraftfuldt holder vores valgmuligheder og forgængelighed
fast i sine klør.
Livshjulets cirkel vejleder dig fra billede til billede, og viser dig, hvordan du selv kan vælge mellem den lyse sti eller den mørke sti. Hjulet
leder igennem 12 sammenvævede årsager og deres konsekvenser,
efterfulgt af en genfødsel i en af de seks såkaldte symbolverdenener,
eller ”realms”. De fylder hele den inderste del af ”The Wheel of Life”
eftersom de er projekteret på en flade.
Meningen med billederne og symbolerne er at vise en vej ud af hjulets smertefulde verdener og ud i sfæren på den anden side – at man
kan gøre sig fri af hjulets evindelige cirklen. Livshjulet er tilegnet alle
skabninger, der ved mørke valg stadig hænger fast i genfødselscirklen og
ikke har taget de første skridt op imod frigørelsen – den fuldstændige
åndelige frihed – Nirvana.

Livshjulets seks billeder
1. Den første af disse fyldige verdner er ”Den såkaldte Guds bopæl”.
Det er et tidsmæssigt paradis baseret på gode gerninger, og det ses i den
øverste del af hjulet. Her er Buddha med sin lut i gang med at minde
guderne om deres begrænsede glæde. Han beskytter dem dermed imod
forfængelighed og hovmod, som ellers har motiveret dem til at tro på
deres egen udholdenhed. Men disse guder er dog ikke befriet fra deres
smerte; de bliver gamle og vil dø efter tusindvis af menneskeår. Deres
specielle smerte er vildfarelsen om, at deres paradis-tilstand skulle vare
en evighed; deres lidelse ligger nu i forståelsen af deres fejltagelser.
2. Titansis verden: De ligger konstant i strid med guderne og kæmper
for at fuldføre deres egne ønsker. Deres lidelse er uendelig krig, som
resultere i jalousi og umættelig ambition. Her er Buddha præsenteret
med et sværd.
3. Denne verden er riget med de umættelige. Grådige spøgelser, som lider af sult og tørst, som de hverken kan formilde eller slukke. Skrækkeligt vises de med stramme halse og opsvulmede maver. Her ses Buddha
med en symbolsk skattekiste, fyldt med spirituelle juveler.
4. Den nederste verden (i bunden) er det kolde og det varme helvede.
De steder vil pine til alle dem, som har handlet ud fra had og vrede, og
derved har begået ondskabsfulde gerninger. Men det forbandede liv vil
ikke vare evigt. Når man har bødet for sine synder, kan man genfødes
ind i en bedre verden.
I helvedets verden vejer Dødens Herres assistent de afdødes gerninger,
når de ankommer til hans kongerige. Men det er kun administrativt
arbejde, idet de afdøde allerede valgte deres skæbne gennem det liv, de
levede. Her bærer Buddha en flamme, som bringer lys og håb ud til selv
de mørkeste afkroge.
Buddhas tilstedeværelse i de seks verdner forstærker hukommelsen og
de muligheder for at opnå Nirvana, som findes i alle skabninger – fra
de stolte guder til de umættelige monstre, de krigsførende Titaner, de
ødelagte sjæle i helvede, og dyrene. Alle har muligheden for at finde
redning ved en god genfødsel i Menneskenes Verden.
5. Nederst til venstre på hjulet ser man Dyrenes Verden og deres dårlige
tilbøjlighed: undertrykkelse af andre. De fortærer hinanden og ender
som bæster med byrder. Buddha ses her med en bog.

6. I den øverste venstre del
af hjulet, bliver Mændenes
Verden skildret: Drevet
af egoisme og uvidenhed
lider de i en permanent
cirkel af fødsel, sygdom og
død. Buddha vises med en
tiggende skål for at hjælpe
dem.
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De tolv billeder i hjulets ydre ring,
om vores evner og muligheder
– og faldgruber

Det første billede: Uvidenhed er spirituel
blindhed. Det er illustreret med en gammel og
blind mand, som er faret vild.

Det andet billede viser en pottemager, som
laver en potte. Potten symboliserer hans egne
gerninger, hvor han altså former sin egen
skæbne, sin egen karma.

Det tredje billede skildrer et træ med en abe,
som springer fra gren til gren. Det symboliserer den enorme bevidstløshed, hvormed
uvidende mennesker tankeløst springer fra
objekt til objekt . Om forståelsen af det indre
og det ydre. Buddhistisk psykologi går altid
efter den komplette bevidsthed.

Det fjerde billede viser en båd med to personer. Dette symboliserer navn og form, spirituel og fysisk energi, som uadskilleligt flyder
på livets vandløb.

Det femte billede er et hus med fem vinduer og en
dør. Dette symbolisere de fem sanser og tankeevnen, hvor den ydre verden opfattes igennem husets
åbninger og indgange.
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Det sjette billede, hvor en mand og en kvinde
omfavner hinanden, viser kontakt og konsekvensen af sanselige opfattelser.

Det syvende billede
omhandler følelserne. En
person er ramt med en pil
i øjet.

Det ottende billede. Kvinden tilbyder manden
en drik. Billedet belyser lyst, idet man bliver
stimuleret af opfattelser og følelser, som leder
til tørsten efter livet.

Det niende billede viser de
følelsesmæssige vanskeligheder: Lysten til beholde
hvad man ønsker for sig
selv. Dette er repræsenteret
med en mand, som plukker
frugterne på et træ.

Det ellevte billede viser
konsekvensen: forplantning
efterfølges af fødsel. Der
vises en kvinde, som føder
i den naturlige, sammenkrøbne stilling.

Det tiende billede belyser forplantningen,
skildret ved en smuk brudefærd.

Det tolvte og sidste billede viser alderdom og død.
Den uundgåelige slutning på al jordisk eksistens.
Liget er indsvøbt og bæres op på bjerget, hvor gribbene og floden
spreder liget vidt ud i naturen. Den døde er klar til sin næste
genfødsel og fremtidige smerte i en af de seks symbolverdener.
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Tshechu – den store årlige
buddhistiske festival
Gennem flere hundrede år har der i de større byer i Bhutan været afholdt en
årlig buddhistisk festival, som tiltrækker flere tusinde tilrejsende familier fra
landsdelen. Lokale munke danser til meditative toner fra klokker og trommer
dagen lang i flere dage. Der fremsiges bønner, og lamaerne viser ritualer med
store kræfter, der videregives til de fremmødte.
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Tshechu velsigner alle
Tshechus tantriske danseoptrin blev grundlagt af Vajrayana-buddhismens mestre. Bare det at være til stede og se disse hellige danse og opleve dem, giver alle tilskuerne en slags velsignelse og kraft (merit). Alle
bliver frigjort endnu mere fra livets lidelser. Det gælder alle dem, som
er til stede, inklusiv danserne – og dyr og andre sansende skabninger
som fx insekter, som opholder sig i nærheden af Tshechu.

Familier fra nær og fjern er mødt op, og mange møder kun hinanden
ved denne særlige højtid. Humøret er højt og snakken går livligt på
tilskuerpladserne, og den syrlige lugt af tygget betel-nød breder sig.
Man har sit fineste tøj på, og madkurve og termokander til picnic i
naturen omkring klostret er en vigtig del. Alle har rejst den lange vej for
at modtage den kraftfulde velsignelse, som ligger i munkenes dans og
bønnerne. Og alle ser frem til velsignelsen fra den meget store tangka
– billedtæppe – der hænges op på tempelmuren som festivallens højdepunkt og afslutning.
Tshechu har samme størrelse og betydning som julen har for os i de
vestlige lande.

Lamaernes meditative danse
Billedvideo. Varighed 4:13 minutter.
Den buddhistiske festival afholdes ved
klostre og templer i de større byer. Tidspunktet varierer fra by til by.

Bhutan – Paro Tshechu
En lang men meget beskrivende video, der viser de fleste af munkenes hellige danse ved den buddhistiske festival, Paro Tshechu. Filmen
viser også livet omkring tshechu, børn og voksne i deres allersmukkeste
festtøj – kira og gho. Børnene leger og forældrene snakker og tygger
betel-nød.
Varighed 25:33 minutter, kun lyd, ingen tale. Produceret af PAVDB,
Frankrig.
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Blackhat-danserne er blandt de mest kraftfulde i kampen mod det onde.

Dansernes farvestrålende
dragter
UNESCO samlingens Tshechu-kasse indeholder blandt andet nogle
smukke og farvestrålende dragter.
Den store blå dragt med de indvævede drager er Blackhat-dragten.
Blackhat-danserne er de største bekæmpere af onde ånder og dæmoner,
de har de største kræfter og danserne er meget hellige lamaer.
Den røde dragt er Klovnen. Han danses af de største lamaer.
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Blackhat dragten (Bhu. B 6)
Den store dragt er til Blackhat (Sorthat) kostumet. Den er meget
kunstfærdigt lavet med indvævede symboler. Den lange, slyngede drage
er tordendragen Druk, der er bhutanesernes symbol på deres eget land
og det buddhistiske folk.
Det er hellige dragter, pas godt på dem ...
Det lykkedes os at få den store, blå dragt med til Danmark, men vi
kunne ikke få dragtens sorte, bredskyggede hat med messingprydelser
og påfuglefjer på. Hatten er hellig og meget kraftfuld, og den laves specielt til klostrene og foræres ikke væk. Så derfor kunne vi ikke få en hat
med hjem til jer. Det samme gælder flere af delene til Blackhat kostumet, men vi har fået eksempler på krave og farvede bånd, som svarer til
Blackhat-kostumet.

Forklædet
Til Blackhat-dragten hører dette broderede forklæde med et voldsomt portræt af Yama, Dødens Herre.
Han symboliserer en af de stærkeste kræfter i kampen mod det onde – den uendelige proces, hvor alt er i evig forandring, hvor vi
selv træffer egne valg i forhold til det onde og dermed besegler vores skæbne.
Den farlige mund og de stærke øjne viser hans vrede og enorme styrke. Øjet i panden betyder, at han har indsigt i foranderligheden.
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Krave, bukser og et
tigerforklæde
Denne danser har bar overkrop og bærer bukser, krave og
et symbolsk tigerskind foran og
bagpå. Han medvirker bl.a.
ved ildofring (Mewang), en
ceremoni, hvor festpladsen og
omgivelserne bliver renset ved
at munkene kaster symbolske
genstande ind i ilden.

De farvede slipse-lignende bånd
fæstes så de hænger ned ad ryggen.
Båndene bølger og flagrer under
dansen. (Bhu. B 7)

Klovnedragt fra Thimphu
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Klovnedragt fra Paro (Bhu. B 1)

Klovnens maske (Bhu. B 3)
De røde klovne fra Paro. Klovnens dragt
er synbolsk hullet og lappet. Klovnen
danses af de største og mest kraftfulde
lamaer.
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Trongsar Dzong ligger i det centrale Bhutan.
Billedet på næste side viser dzongens indre
gård, hvor det høje tempel rager op.

Paro Dzong er bygget på klippekanten med
en stejl side ned imod floden. Bygningens
eneste indgang kan lige anes midt i muren til
venstre, hvor døren sidder for enden af en høj
trappe med vindebro.
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Templer og Dzongs
De smukke, gamle Dzongs med de skrånende mure ligger fordelt i hele landet.
De er store fæstninger med tykke mure beregnet til forsvar, og er bygget op
omkring et tempel og en klostergård. I dag bruges Dzongerne dels buddhistisk
som lokale klostre og templer, men de huser også offentlige, administrative
kontorer for stat og amter.
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Chendebji Chorten, en tibetansk type kuplet stupa, bygget ved siden af en
klassisk bhutanesisk firkantet stupa. De to stupaer ligger ved flodskrænten højt i bjergene i det centrale Bhutan. Den flotte Chorten er bygget af en
tibetaner i 1800-tallet og bemalet med buddhas øjne ligesom den store stupa
Boudhanath i Kathmandhu i Nepal.
Både en chorten og en stupa er rejst over en stor mester. Indeni ligger aske
eller ejendele fra mesteren. Bygningerne er fyldt helt op med sten og jord, så
ingen får adgang til det hellige indhold og derved forstyrrer stedets gode kraft.
Templet Wangditse Goemba ligger
på et klippefremspring med udsigt
ned over Thimphudalen og floden.
Det er er bygget i 1750 og er et meget
besøgt mål for byens borgere til en
vandring og bøn i bjergene

Inde i Paro Dzong er der ikke megen plads
mellem de høje klosterbygninger og det enorme
tempel til højre, stående midt i borggården.
Alt træværk er omhyggeligt udskåret og bemalet med symboler.

Punakha Dzong er en af de smukkeste
Dzong’er. Den er bygget i 1500-tallet og
det store tempel midterst i anlægget er meget
besøgt af både bhutanesere og turister.
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Unge mænd i gho. Over venstre skulder bærer de den brede hvide kabney, som hører til ved officielle og religiøse lejligheder.
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Tøj og dragter
Kira og gho er bhutanesernes traditionelle dragter til
henholdsvis kvinder og mænd. De bruges både som
hverdagsdragter i kraftige og slidstærke vævninger og
som festtøj i fine og kostbare vævninger, hvoraf silkestoffer er de dyreste.
Bhutans nationale dragt anvendes i alle offentlige sammenhænge fra taxachauffører til embedsmænd. Også
i skolerne bruges gho og kira som skoleuniformer, og
hver skole kan kendes på sin egen særlige kombination af
farver og stofmønstre til uniformerne.
Efter arbejdstid og uden for offentlige arrangementer
skifter bhutaneserne gerne til jeans og t-shirt, og pigerne
kan tage en smart kjole eller nederdel på.
Til daglig bærer både kvinder og mænd en hverdagsskjorte tego, som er en langærmet skjorte, der bæres
under kiraen og ghoen. Skjorten er farvet hos kvinderne
mens mændenes er snehvid.

Gho
Mandens gho er en knælang kåbe, der er samlet i folder
bag på kroppen. Et langt vævet bælte kera er bundet
stramt om livet for at holde ghoens folder på plads. Inden
under ghoen har manden en hvid, langærmet skjorte tego
på. De lange skjorteærmer smøges op uden på ghoen og
giver ghoens typiske brede hvide ærme-opslag.
Når manden er i festtøj ved officielle møder eller når han
går ind i et tempel, bærer han et langt og bredt skærf
kabney over venstre skulder og skråt ned om kroppen på
højre side. Kabneyens farve fortæller om mandens rang
og stand. For eksempel bærer almindelige mænd en hvid
kabney, kongens er karrygul, adelsmændene dashoernes
er rød, og ministrenes er orange.

Kira
Kvindens kira når omtrent til jorden og er et langt,
rektangulært stykke vævet stof, foldet rundt om kroppen
og hægtet sammen over skuldrene med spænder. Inden
under kiraen bæres en skjorte tego og uden på kiraen en
kort jakke toego. Skjortens lange ærmer smøges op uden
på jakkens ærmer, hvorved man viser de brede, farvede
ærmeopslag uden på jakken.
Er kvinden i nationalt festtøj, er den langærmede skjorte
under kiraen en meget fin og skinnende wonju af silke,
polyester eller tyndt bomuld. Uden på kiraen bærer hun
en kortlivet, fint mønstervævet og ligeledes silkeagtig
festlig jakke toego, hvor skjorten er smøget op som opslag
uden på jakkeærmet.

To unge kvinder til Tshechu i deres flotteste kira. På venstre
skulder bærer de til galla et skærf Rachu.
Inden for de senere år er der opstået en lettere og mere
praktisk ’halvkira’, der fungerer som en ankellang slå-om
nederdel. Denne moderne udgave af den traditionelle
kira giver kvinden lidt større bevægelsesfrihed.
UNESCO samlingen Bhutan A indeholder både gho,
halv- og helkira, så I selv kan prøve tøjet. Dragterne i
UNESCO samlingen Bhutan B knytter sig til Tshechufestivalen (se mere i afsnittet om Tshechu). Desuden
findes to munkedragter i Bhutan B.
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Skoleuniformen
– drengenes gho og pigernes kira
Skoleuniformen er det klassiske tøj for mænd og kvinder i Bhutan.
Pigernes kira holdes oppe af to spænder ved skuldrene. Inderst bærer
de en langærmet skjorte og yderst en jakke med skjorteærmerne som
opslag uden på jakken. Se på de næste sider, hvordan kiraen tages på.
Drengenes gho har syede ærmer og er lavet af et stort stykke stof. Den
minder lidt om en bred badekåbe, som holdes på plads af et stramt
bælte.

På strøgtur i hovedstaden – tøjbutikken
Kira og gho kan købes færdigsyet, men man kan også selv væve stofferne og
sy selv. Kiraen her er den moderne udgave, den mere behagelige halvkira,
bestående af en slå-om nederdel og en silkelignende jakke.
Børnene her står i skoleuniformer, som er den
klassiske kira og gho.
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Til mændendnes gho hører broderede stofstøvler, når man skal være præsentabel.

Ghoen er en meget bred
kimono eller kåbe
Den skal foldes rundt om livet på en særlig måde
for at sidde pænt
Ghoen – Bhutans traditionelle tøj for mænd – er noget specielt og meget
synligt overalt i landet. Regeringen har siden 1992 pålagt bhutanesiske
mænd at bære ghoen, hvis de er ansat i det offetlige rum som skoler,
kontorer, taxichauffører og ved formelle begivenheder.
Bhutaneserne er stolte af deres gho, og mange fortæller, at ghoen giver
dem en stærk følelse af bhutanesisk identitet og sammenhold.
En gho er en bred kimono eller kåbe, som minder om den tibetanske
chuba. Bhutanesernes gho går til lige under knæet og holdes på plads af
et vævet bælte – en kera.
Bæltet er bundet meget stramt rundt om livet for at holde folderne på
plads, og der opstår en stor lomme foran på brystet. Lommen er meget
rummelig, og der har man traditionelt haft sin kop, sine penge og indgredienser til at lave doma (betel-nød), som alle tygger på. Nu om dage
er lommen også det faste sted til mobiltelefonen.
Når en mandlig bhutaneser efter arbejdstid kan løsne det stramme
bælte og frit trække vejret igen, er det dagens bedste tidspunkt.
Historisk set har bhutaneserne haft det samme på under ghoen, som
skotterne har under deres kilt – dvs. ingenting – men idag foretrækker
de fleste bhutanesiske mænd og drenge at have et par lunende shorts
under. Om vinteren er det tilladt at have thermounderbukser under
ghoen, eller et par cowboybukser. Ved religiøse lejligheder, som besøg i
dzongs og til Tshechu-festival, er det lovpligtigt at bære et hvidt tørklæde som skærf, kaldet kabney.

Unge mænd i nedrullede ghoer spiller khuru –
en slags kæmpe-dart.
På varme sommerdage elsker de unge bhutanesere at tager armene ud af ghoens ærmer og
trække overdelen ned og binde den om livet.
Det synes de er meget cool. Det er også deres
eneste mulighed for at vise hinanden deres Tshirts og trøjer med tryk – og stadig bære gho.
De farvede bånd, der hænger ned fra bæltet,
stammer fra bueskytternes pynt på ghoen.
Khuru er almindeligt blandt de unge, og banen kræver ikke så meget plads og sikkerhed
som bueskydning.

Vævede stoffer
Gho-stofferne har et utal af farvevariationer og mønstre. Prøv selv alle
de flotte ghoer i UNESCO samlingen.
Der er en overvejende tendens i mønstrene for enten at have striber eller
tern, hvilket jo kun kan bringe tankerne hen på de vævede stoffer til
den skotske kilt. Blomstrede mønstre til ghoen er tabu, og farverne dybt
vinrød, gul og orangegul er forbeholdt munkenes dragter.

Knæstrømper og nypudsede sko
Ifølge traditionen bar voksne mænd en lille kniv – en dozum – i bæltet,
og havde traditionelle broderede filtstøvler på. I dag ser man det kun til
højtider og til de buddhistiske Tsechu festivaler.
I det daglige bruger mændene i dag knæstrømper og velpudsede lædersko. Det er ikke svært at opdage at bhutanesiske mænd elsker sko. De
går faktisk vildt op i skotyper. Der findes i de større byer et utal af små
sjove skobutikker med et muntert udvalg af af lange og snabellignede
sko.

Mændendes kærlighed til sko hænger sammen
med, at skoen nok er det eneste sted, hvor de
bhutanesiske drenge og mænd kan sætte deres helt
eget individuelle præg på beklædningen. Og det
uden at de dermed fornægter eller tager afstand
fra deres bhutanesiske kultur. (DMS foto)
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Ghoen

Ghoen
Sådan tager du den på
Bhutaneseren Phub hjælper Thomas i en gho
(Bhu. A 37-54, 64-65, 70-92).
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Fotos og pruduktion: Jens Kirkeby - UNESCO-Samlingerne, Moesgård Museum, Aarhus

Prøv selv at tage samlingens ghoer på
En lille video, hvor det ser rørende let ud. En kvik og præcis vejledning fra Royal Thimphu College Bhutan.
Varighed 1:10 minut.
Det er faktisk lidt sværere, end det ser ud. Se filmen på hjemmesiden..
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Kiraen er det klassiske kvinde-tøj i Bhutan – en særlig langærmet skjorte,
en stor bane uldstof, der hægtes over skuldrene, og en jakke.

Luk med spænde eller
sikkerhedsnål

Stræk stoffet ud
med venstre hånd

Bag om ryggen

Hold snippen
med kinden ...

... og fold dybt ind
under venstre arm

Kiraen
Bhutanesernes klassiske kvindedragt er også
pigernes skoleuniform. Gymnasiepigen Yeshi
Beldrin viser, hvordan man tager den på
(Bhu. A 66).
Kiraen består af et enkelt, stort stykke vævet stof, der foldes omkring
kroppen, hægtes med et par spænder ved skuldrene og holdes på plads
med et stramt bælte om livet. Kiraen bæres også af kvinder på landet,
og den er velegnet som slidstærkt arbejdstøj.
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Stræk stoffet ud
med venstre hånd

Fæst over højre skulder
med spænde eller nål

Luk bæltet, skub snippen
ind under bæltet

Få folden helt ind på plads i
venstre side

Jakken på ...

Hold snippen
med kinden ...

Ryk forfolden helt til højre,
løft op, så tæerne lige ses

... de lange ærmer
smøges op uden på.

... og fold dybt ind
under venstre arm

Bæltet stramt på – det holder på folderne og højden

SÅDAN!
Klar til at gå i skole.

Fotos og pruduktion: Jens Kirkeby - UNESCO-Samlingerne, Moesgård Museum, Aarhus

Bhutanesernes klassiske kvindedragt står
for skud hos ungdommen
Spørger man pigerne selv, vil de egentlig hellere gå i den
moderne og noget lettere halv-kira (slå-om-nederdelskira) med skjorte og jakke. Det er mere behageligt i
sommervarmen.

Landbokvinde i sin hverdags-arbejdskira med smukke spænder på skuldrene og en lun trøje indenunder. Den store lomme
foran på brystet er meget benyttet til personlige ejendele.
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Halv-kiraen

Halv-kiraen
Phub hjælper Ditte Marie i en halv-kira,
der mest minder om en slå-om nederdel
(Bhu. A 1-32, 61-63, 101-129).
Den nye og lette udgave af kiraen er blevet meget popu-
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lær. De smukke silkelignende skjorter og jakker er ikke
ændret.
Halv-kiraen findes i mange forskellige stofkvaliteter og
bruges både til hverdag og fest. Halv-kiraen blev mode,
efter den blev opfundet af Bhutans kongelige flyselskab
Drukair, som skulle have nyt tøj til stewardesserne. De
skulle kunne bevæge sig let rundt i flyet og samtidig
bibeholde det bhutanesiske kira-look.

Fotos og pruduktion: Jens Kirkeby - UNESCO-Samlingerne, Moesgård Museum, Aarhus

Ændringen fra kira til halv-kira skabte stor ideologisk
debat i Bhutan. Der var tvivl om, hvorvidt halv-kiraens
nye look overhovedet var bhutanesisk. De traditionstro i Bhutan frygtede moderniseringen, og tog det som
tegn på, at kvinderne ville fornægte deres bhutanesiske
identitet.
Heldigvis fik de ikke ret. De bhutanesiske kvinder er meget stolte over deres kultur. Halv-kiraen blev modtaget
med stor begejstring, og traditionalisterne kunne ikke

stoppe vejen mod en mere behagelig tøjstil. Kvinderne
fik nu også muligheden for at vælge blandt flere stoffer
og mønstre, fordi halv-kiraens lette nederdel er meget
billigere. De smukke traditionelle skjorter og jakker er
ikke ændret.
I denne UNESCO samling har vi også valgt at have
mange forskellige halv-kiraer, således at I alle kan se og
opleve den store variation i stoffernes smukke farver og
flotte mønstre.
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To munkedrenge fra en klosterskole i Paro.
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Lama Öser tager sin røde munkedragt på
(Bhu. B 9-16, 22-25)

Fotos og pruduktion: Jens Kirkeby - UNESCO-Samlingerne, Moesgård Museum, Aarhus

Munkens røde dragt
Munkens dragt består af en teglrød jakke og et meget stort stykke rundsyet stof, der danner kjortlen uden på hans inderste gule tøj.
Yderst bærer han et stort skærf eller slag. Prøv at trække i UNESCO
samlingens bhutanesiske klostertøj, og gør som lama Öser viser på billederne herover ... det er ikke så let ...
Vi tog det med hjem til samlingen, så I selv kan prøve det tøj, som rigtig
mange unge drenge helt ned til 5 års alderen hver eneste dag tager på.
Munketøjet er så at sige en del af deres virkelighed.
Piger og kvinder har en nonnedragt, der ligner meget.

Unge munke fra et bjergkloster ved Paro.
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Dagliglivets håndvævede
stoffer var førhen familiens
valuta til gaver og skat
Det er ikke mange år siden, at kvindernes håndvævede stoffer cirkulerede gennem samfundet som en værdi – en valuta. Stofferne blev brugt
som betaling for familliens og landsbyens skatter til amterne (dzongkhags), som gaver til venner og naboer, og som gaver til embedsmænd
og klostre.

Kvinderne skabte familiens værdier på væven
Stoffer indgår stadig som en meget central del af hverdagskulturen,
både som almindeligt og officielt tøj, men også som dørgardiner, pudebetræk, baby-bæresele, telte, alterduge og religiøse udsmykninger.
Da stoffer har så stor betydning for bhutanesernes liv, gemmer famillien
de håndvævede stoffer i deres kasse (yanggam) med værdier. Her ligger
også familliens sølv og guld sammen med høsten fra markerne. Stofferne repræsentere hjemmets overskud.

På billedet herunder ligger en færdig gavepakke. 5 stykker håndvævede
silke- og uldstoffer – orange råsilke, gul råsilke med rødt og grønt stoftryk,
tæppevævning (denneher er fra Bumthang), en tyndere vævning med mange
geometriske figurer, og et stykke stof til en gho. Gaven gives altid sammen
med et smalt stykke hvid silke (i dag normalt acryl) med indvævede buddhistiske symboler.
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Mønstrene går i arv fra mor til datter
Bhutans righoldige udvalg af håndvævede stoffer er samtidig også Bhutans unikke kunstform. Vævningen varetages udelukkende af kvinderne, og mødrene oplærer deres døtre i at væve. Oprindeligt var vævegarnet spundet af brændenælde, mens vævninger i råsilke fra Østbhutan
var kostbare og forbeholdt adelen. I højlandet brugtes uld fra yakokser.
Sidenhen har importeret fåreuld fra Tibet og indisk bomuld helt overtaget som garn i vævningerne i Bhutan.
Gennem århundreder har kvinderne lagt deres kreativitet i vævningernes mønstre, i behandlingen af garnet, indfarvningen, klipningen
og broderierne. Hver enkelt stykke stof udtrykker ikke bare kvindens
kreative talent men også hendes personlige æstetik. Et specielt design er
ikke knyttet til en bestemt landsby men også til et hjem og en famillie.
Bhutaneserne siger selv om deres stoffer, at mønstrene afspejler væverens sind gennem periodene i hendes liv.
Det anses for at være lidt til grin, hvis en mand i Bhutan sætter sig til
væven. Væven er kvindernes redskab. Til gengæld hjælper mændene til
med de mange gøremål omkring væven og garnerne, ligesom de tager
sig af de fleste andre håndværk. Al religiøs kunsthåndværk i Bhutan
bliver udført af mændene alene.

Moderne maskinvævede stoffer

Maskinvævet stof til en kira, hvor mønsterstriberne altid går vandret, mens striberne på
ghoer altid er lodrette.

Bhutaneserne er meget glade for de moderne maskinvævede indiske
kopistoffer (se billedet fra stofbutikken). Dels er de indiske stoffer godt
kopieret med de helt samme bhutanesiske farver og mønstre, dels giver
de silkelignende kunststoffer med indvævede buddhistiske symboler
endelig mulighed for at gøre de fineste traditionelle festdragter til hvermandseje.
Da stofferne kun koster en tiendedel af de håndvævede bhutanstoffer,
kan kvinder og mænd nu tillade sig at købe flere kira og ghoer og ikke
blot være bundet til den håndvævede model.
Det passer bhutaneserne godt at være velklædte, og de sætter pris på
nypudsede sko og altid at have den rette kira og gho på til de forskellige
officielle og religiøse lejligheder.
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Mawongpa – Made in Bhutan
En film om et DANIDA-støttet skoleprojekt med ungt og moderne design i bhutanesisk stil, hjulpet på vej af udenlandske
designere.
Film af Pema Rinzin om tøj og design i
Bhutan. Varighed 22:17 minutter. Engelsk
tale. Klik dig vej til filmen fra samlingens
hjemmeside.
Produceret for DANIDA af projekt
Mawongpa, 2007.
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Tøjdesign – stor interesse for
at eksperimentere
Mens de ældre lidt bekymret ser til, kigger de unge bhutanesere ud i
verden og lader sig inspirere til nye måder at bruge Bhutans fantastiske
tekstiler på.
De vil især gerne modernisere det klassiske tøj og gøre det lettere og
mere rart og smart at have på. Men der opstår også helt nye designs og
kombinationer med det traditionelle look.

Traditionel folkemusik
Det store orkester til fest og folkedans
De traditionelle musikere på billedet bruger klassiske instrumenter. Fra venstre mod højre ses bambusfløjte Lim,
to-strenget violin Chiwang, et ægte hakkebræt (det hedder det faktisk) på ben, kaldet Yangchen, som er en bhutanesisk
udgave af det vidt udbredte strenge-instrument dulcimer eller citer – denneher type slås med to hamre og har mongolsk/kinesisk oprindelse, og helt til højre ses to lange typer lut Dramnyen, der er vidt udbredt blandt befolkningerne i
Himalaya. Musikken kan høres på hjemmesiden.
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Munkenes
klassiske
musikinstrumenter
Klarinetter, trommer og lange basuner
Den buddhistiske, religiøse musik præges af lyse, gennemtrængende klarinet-agtige toner fra seks-hullede fløjter lingm og de
meget lange basuner Dungchen med den dybe lyd. Desuden
tosidede ”bongotrommer” i flere størrelser kaldet Dambaru. I
templet og til religiøse højtider og danse bruges de store runde
Nag trommer, der der normalt findes i tre størrelser, og forskellige
bækken-lignende bobbelt-klokker. De bæres i en kraftig bærepind
og slås med en lang, buet metalstik.
Til bøn bruges Dharu – en en lille tosidet håndtromme der slås
med to kugler i snor. Oprindelig er trommen lavet af to menneske-hjerneskaller.
Musikken kan høres på hjemmesiden.
Den seks-hullede fløjte Lingm har en meget kraftig
og gennemtrængende klarinet-lyd. Der er normalt
mindst to lingm-spillere.
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Ung musik
Guitaristen
En historie om ung
fusionsmusik
Guitaristen Ngawang bor i Thimpu. Han
spiller blændende godt på guitar og drømmer om en glitrende karriere på de udenlandske scener. Men han drømmer også
om at lave ny musik, hvor bhutanesiske og
vestlige instrumenter spiller sammen.
En film af Peter Zeuthen. Interview med
Ngawang Yeshey. Varighed 3:43 min.
Danske undertekster. Musikken kan høres
på hjemmesiden.

Yeshey Choden synger sin egen ”Rang Wa”
Det starter med talent, en guitar, øre for vestlig musik, en smartphone –
og så på YouTube!
Musikken kan høres på hjemmesiden.
Yeshey Choden :- I don’t sing because I’m happy, I’m happy because I
sing.
En veninde om Yeshey: – She smiles when she sees her guitar because
she knows her guitar will never make her cry ...

Irresistible – by Kinley Rigzin
Udgivet den 31/01/2013: Just bored so wanted to sing a song, hope you
guys liked it. I might do more covers in the future!!
Musikken kan høres på hjemmesiden.

Kezah Wang Tsu (singer/composer)
synger sin egen sang ”Hingley Gawi”.
10/07/2012: My first record ... :D ... original song ... hope you guys like
it ... :D
Musikken kan høres på hjemmesiden.
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Chhelu Ga – A Bhutanese Rock Song
Vocal: Ugyen. Music: Mr. Choden and Ugyen. Cast: Ugyen, Dmachu, Deki and Yeshey.
Der ligger flere numre af Ugyen, Yeshey Choden m.fl. og musikken kan høres på hjemmesiden.

Bhutan-toppen
Hør de nyeste udgivelser fra musikere og
sangere. Populærmusikken bliver – hastigt –
mere og mere vestlig, som årene går, men de
klassiske instrumenter høres stadig. Gå ind på
siden og vælg et album og en titel.
Lyt til musik af kunstnere som Jigme Nidup,
Ugyen Pandey, Yeshey Choden, Minzung
Lhamo, Namgay Jigs, Rinchen Namgay, Dechen Pem, Namkha Lhamo og flere.
Musikken kan høres på hjemmesiden.
New Bhutanese Music uploader ny musik
efterhånden som den udkommer.
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Eksempler på pladeomslag
Folkemusik, pop og filmmusik
Her er vist en lille samling omslag fra bhutanesiske CD’er. Musikken er
filmmusik, popmusik og traditionel folkemusik. Mange pop-CD’er er
med blandede kunstnere.
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