EVENTYRET SHANGRI-LA
HIMALAYAS HISTORIER I BØRNEHØJDE
Bhutan, et af verdens mest isolerede lande, har erstattet bruttonationalprodukt med bruttonational-lykke. Det lyder som et eventyr - og det er nok
ikke helt tilfældigt. I denne artikel ser forfatterne nærmere på den rolle,
eventyr spiller i det nutidige Bhutan, i børns dagligdag såvel som i statens
selvfremstilling. I Bhutan er flyvende buddhistiske lamaer og væsner i naturen
en del af verden, ikke blot som eventyr og historier, men som virkelighed en virkelighed der imidlertid er under hastig forandring.
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er var engang et lille kongedømme, hvor en klog og vellidt konge bestemte, at bruttonational-lykke er vigtigere end bruttonational-produktet. Han havde
hørt meget om vækst og bruttonationalprodukt fra andre lande,
men han mente ikke, at hans land
gemt i Himalaya, mellem Indien i
syd og Kina mod nord, skulle
gøre som alle andre lande. I stedet ville han udvikle sit land tro
mod de buddhistiske rødder og i
balance med naturen og kulturen. For lykken var det vigtigste i
et af verdens fattigste lande.
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Sådan kunne vores eventyr begynde. Bhutan er, med sin beliggenhed i Himalaya og med en historie som et af verdens mest
isolerede lande, en drøm og et
eventyr. Det er myten om det
glemte Shangri-la, som turister lader sig drage af. Her lever historier om dæmoner, der generer
menneskerne, og fortællinger om
den buddhistiske mester Guru
Rinpoche, der flyver på ryggen af
en tiger og lader Bhutans befolkning overvinde til buddhisme. Og
legender om Migoi, den afskyelige
snemand, sætter sine fodspor i

landskabet og i bhutanesiske
børns sind. Men hvor længe endnu vil den mundtlige overlevering
fortsætte?

En vej fra landbrugsamfundet
til det moderne
Bhutan går for tiden den svære
balancegang mellem et traditionelt samfund med 70 % af befolkningen på landet, der lever af
landbrug, og den moderne verdens teknologiske og økonomiske
udvikling, der former mennesker
og kultur i en ny retning. Bhutan
var indtil 1960'erne isoleret fra

omverdenen på grund af sit terræn og sin placering i Himalayas
bjerge. Men med forskellige udenlandske donorers støtte - herunder Danmarks - åbnede Bhutan
op til verden og til en udvikling af
landet. Bhutan var uvejsom jungle
og skov indtil en vej blev bygget
fra vest til øst i 1970´erne. Vejen
er stadig den eneste hovedvej i
landet, og at vedligeholde den er
et Sisyfosarbejde. Monsunen eller
bare et enkelt regnskyl skaber ofte blokeringer og huller i vejene
på grund af mudder og stenskred
fra bjergene. Bilerne kører 30-40

kilometer i timen her, men den
langsommelighed præger ikke
længere Bhutans udvikling. På 20
år er den gennemsnitlige levealder
eksempelvis steget med 20 år i
Bhutan. Sundhed, uddannelse,
god regeringsførelse, miljø og byudvikling er nogle af de områder,
hvor Danmark og andre donorer
har investeret millioner af kroner.

En okse for ploven og en
mobiltelefon i baglommen
På mange måder oplever Bhutan en eksplosiv udvikling i sammenligning med vores egen histo-

rie. For eksempel springer de i
nogle områder af landet fra ingen
telefoner til mobiltelefoner, og fra
ikke at have tv til at få 40 globale
kanaler lige ind i stuen i et sammensurium af natur-, wrestling- og
tegneseriekanaler. Efter 100 års
kongedømme overgik Bhutan i
2008 til demokratisk styre efter sit
første demokratiske valg, som
blev indført efter kongens idé.
Men som u-land og et af verdens
fattigste lande, er der ingen nemme løsninger i udviklingen af landet. For en dansker minder mange steder på landet om Hjerl He-
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de eller Danmark, som det var
for 200 år siden. Bruttonationallykke er blevet landets udviklingsfilosofi, der søger at holde lykke
som målet for al udvikling i landet. Økonomisk vækst er ikke
målet i sig selv, det er en del af
vejen til lykke, men kan langtfra
stå for sig selv. Bhutan har set adskillige skrækeksempler i Vesten
og i Asien på tigerøkonomier og
fejlslagen udvikling. Derfor har
Bhutan udviklet sin egen vej ind i
det moderne samfund. Økonomisk udvikling skal ikke foregå på
bekostning af kultur og natur.
Den skal være balanceret. Bud-
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dhismen fokuserer på en middelvej mellem ekstremerne, og den
middelvej ønsker Bhutan også i
landets udvikling. Bhutan skeler til
Nepal og tænker: "God regeringsførelse? Demokrati? Naturbevarelse? Vi vil finde vores egen
vej. Vi vil ikke gå deres." Nepal
har været politisk ustabilt med
skiftende regeringer og maoistoprør de seneste mange år.
Desuden slider turismen hårdt på
naturen, særligt bjergområderne,
hvor den ikke har bidraget til en
mere ligelig fordeling mellem
fattige og rige.
Bhutan bestræber sig på at im-
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plementere Gross National Happiness (GNH) i den politiske udvikling. Landet har undersøgt lykken blandt befolkningen for at
kunne definere, hvad man politisk
skal styre efter for at kunne optimere GNH. GNH er altså målet
- en naturlig forlængelse af den
buddhistiske kultur i landet: Alle
væsner ønsker lykke. Alle ønsker
glæde. Regeringen lover ikke at
skabe lykke for den enkelte, det
er den enkeltes ansvar. Men regeringen forpligter sig på at søge
at skabe rammerne for, at den
enkelte kan opnå lykke. GNH er
nemlig indskrevet i forfatningen,

som den siddende regering arbejder i overensstemmelse med.

En bevaret unik kultur
Gross National Happiness fungerer samtidig som en stærk
branding af nationen Bhutan.
Hvem vil ikke gerne leve i et lykkeligt land? Eller besøge et land,
hvor lykke er øverst på dagsordenen? Den nationale identitet
har historisk set betydet utrolig
meget for Bhutan. Lukket inde
blandt verdens to mest folkerige
nationer har Bhutan brugt meget
kulturelt krudt på at adskille sig
fra de to kæmpe naboer Indien

og Kina. Efter Kinas invasion af Tibet har Bhutan lænet sig op af
storebroren Indien, men har bevidst fremhævet sin egen nationale identitet igennem en national klædedragt, en særpræget arkitektur, et fælles sprog og ved at
bevare den buddhistiske religion
og kulturskat. Efter Kinas overtagelse af Tibet er Bhutan den eneste nation i verden, der har mahayana buddhisme i den tantriske
form som statsreligion.
Bhutans bevidste udviklingsstrategi gennem de seneste 50 år
betyder, at Bhutan den dag i dag
har bibeholdt en kultur, der væl-
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ter enhver besøgende omkuld i
forundring. Det er netop det kulturelle aspekt, som vi vil koncentrere os om her. Bhutans ide om
kulturbevaring har bidraget til, at
folkelige eventyr og historier
fortsat dyrkes og lever.
I dette anderledes terræn af
buddhistiske pløjefurer, regnskov
og bjergmassiv finder vi massevis
af eventyr: Guru Rinpoche flyvende på ryggen af en tiger. Den
særegne, skøre buddhistiske mester Drukpa Kinley, der åbner
folks sind ved at provokere, drikke og hore. I dag får barnløse par
en velsignelse af en træfallos i
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Den buddhistiske verden er
eventyrlig for mange af os, men
den er konkret for bhutanesere.
Vores nisser og trolde lever ikke
længere på samme konkrete måde. Ikke på loftet i hvert fald men i computeren og på film. I
den danske barndom er træerne
ikke befolkede, og bjergene og
søerne ikke hellige. Eventyr, hvor
magiske ting foregår, er en abstrakt verden for os. En ekstra
verden. Fiktion. Men for mange
børn i Bhutan fungerer disse historier som en del af deres forståelse af, hvordan verden hænger
sammen, og hvordan de bør agere i den.

Den orale kultur i forandring
Bhutan fik tv og internet i
1999. Det er kun 10 år siden. Før

var den orale kultur dominerende, og historier levede, fordi de
blev fortalt igen og igen.
Dingboo… dangboooo, startede
folkehistorierne: Der var engang
for længe siden.. Og jo mere fortælleren trak på o´et, jo længere
tid var det siden, at historien
fandt sted.
Mange bhutanesiske folkeeventyr afspejler folks afhængighed af
naturen, det uvejsomme terræn i
et isoleret land, og filosofien om
en karmisk livscirkel. Det usynlige
er meddeltager - ånder, dæmoner og spøgelser. Lytteren tager
del i fortællingen ved at udbryde
"Yaah Lama" eller andre udtryk
undervejs. Hvis ikke tilhørerne
indimellem udtrykker deres begejstring for historien, vil onde
ånder høre historierne og tage

Udstillingen "Barndom i Bhutan - et magisk univers"

Fallos jager onde ånder væk.

hans tempel Chimi Lakhang i
håbet om at blive med barn. Her
lever historier om Delogs, som
ofte er kvinder, der har været i
dødsriget og set døde blive dømt
for derefter at vende tilbage til
verden for at fortælle om deres
oplevelser. Og på bhutanesiske
husvægge maler bhutaneserne
strittende fallosser for at beskytte
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mod onde ånder. Dette fantastiske univers af levende historier hvordan forstår vi dem - og hvordan lever de i børn i Bhutan?

Har du sat grød frem til din
nisse på loftet?
For bhutanesere er det ikke
bare eventyr. Det er historier,
som man tror på, og som virker
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som en del af dagligdagen. Det
har for eksempel en konsekvens,
hvis du forstyrrer et helligt væsen
eller en dæmon i naturen. Måske
bliver du syg, måske får du en
dårlig høst. Derfor har Bhutan ikke åbnet op for bjergbestigning
og dykning i søerne i respekt for
ikke at forstyrre væsnerne, der
bor der, og for at undgå at skub-

be til balancen i naturen. I Bhutan
findes en blanding af historier
med rod i buddhisme og nogle
med rod i böntradition, som eksisterede før buddhismens indtog.
I buddhismen findes der flere
verdener, som vi kan blive genfødt i, og derfor består verdensbilledet af ånder, spøgelser og
andre væsner.

Vi er interesserede i, hvordan bhutanesiske børn oplever deres verden. Eventyret for os består i at se ind i et andet univers og spejle
os i den verden. Det overses ofte i antropologisk feltarbejde at se
på børns verden, og hvordan de oplever deres hverdag og kultur.
Derfor gør vi det i udstillingen "Barndom i Bhutan" som åbner i
Ridehuset i Århus i forbindelse med My World Images i august 2010.
Udstillingen vil summe af liv, bhutanesisk kultur, visuelle fortællinger, spraglede klædedragter, film, eventyr og duften af yakokse og
bhutanesisk røgelse. Vi vil visualisere bhutanesiske børns tanker og
fornemmelser. Sjovt, kærligt og indlevende, så danske børn kan
identificere sig med den anden verden, hvor kødædende dæmoner
eksisterer, og hvor verden er meget større end det, vi lige kan se.
Og her vil ethvert barn blive interesseret. For fantasien har vi tilfælles.
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Bhutanesiske kvoteflygtninge i Danmark
Udstillingen barndom i Bhutan aktualiseres af de bhutanesiske kvoteflygtninge fra flygtningelejre i Nepal, der er kommet til Danmark i år. I 2009 kom de første bhutanesiske kvoteflygtninge til Danmark efter 17-18 år i flygtningelejre i det østlige Nepal. I alt modtager Danmark 500 kvoteflygtninge årligt, heraf 150 personer fra lejrene i Nepal i 2009.
I starten af 1990´erne flygtede flere tusinde mennesker fra Bhutan, de fleste nepalitalende
bhutanesere fra det sydlige Bhutan, også kaldet lhotshampas. De flygtede på grund af opstramninger i lovgivningen om statsborgerskab i Bhutan, i kølvandet af oprørsgruppers modstand mod ny lovgivning i Bhutan og på grund af diskrimination og terror fra det bhutanesiske militær og politi.
Flygtningelejrene voksede over årene til 100.000 mennesker. Bhutan har ikke villet anerkende flygtningene som bhutanesiske statsborgere, ligesom Nepal heller ikke har villet anerkende dem som nepalesiske statsborgere.
Løsningen er blevet at genhuse flygtningene i USA, Australien, New Zealand, Holland, Canada,
Norge og Danmark, ifølge FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).
I dag er omkring en tredjedel eller fjerdedel af befolkningen i Bhutan nepalitalende sydbhutanesere, som ikke har set sig nødsaget til at flygte.

dem med sig. For at historien
skal overleve, skal den fortsætte
med at fortælles. I dag er der risiko for, at den forsvinder, fordi
tv, computere og mobiltelefoner
fortæller nogle andre historier,
særligt i byerne. Den bhutanesiske forfatterinde Kunzang Choden har derfor samlet folkeeventyr fra hendes barndom i
bogen Folktales of Bhutan i
håbet om at bevare dem på
skrift, fordi de ikke længere lever
i folkemunde i samme grad, som
da hun var barn.
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For at give en smagsprøve på
de historier, der er i fare for at
uddø i moderniseringen af Bhutan, kommer her et eventyr, fortalt af et barn i Bhutan i forbindelse med indsamlingen af materiale til bogen Mit land er Bhutan
- Tordendragens land. Historien
fortælles af Kesang Yuden, som
er 13 år og går i 8. klassse i byen
Sarbang Tar.

Historien om Angay Baodem
og Angay Baogem
Denne historie fortalte min far
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til mig som godnathistorie. Den
har fascineret mig lige siden, og
jeg vil altid tage ved lære af den:
Der var engang en landsby kaldet Kazhi. Her levede to kvinder
Angay Baodem og Angay Baogem. De havde begge to en sygdom kaldet struma, hvor halsen
hæver. Deres struma var på
størrelse med et græskar. De
havde den samme sygdom og
næsten ens navne. Men deres
personlighed var yderst forskellig.
Angay Baogem var en meget religiøs, medfølende person med et
stort hjerte. Hun var altid klar til
at hjælpe andre. Angay Baodem
var stik modsat. Hun var misundelig, egoistisk og ville ikke løfte
en lillefinger for at hjælpe andre.
Måske derfor kunne mange mennesker lide Angay Baogem og
kunne ikke lide Angay Baodem.
En dag skulle Angay Baogem til
vandmøllen og male ris. Det var
en lang rejse, og hun måtte gå
gennem en tyk skov med rissækken på nakken. Hun begyndte
tidlig morgen, og det var nat, før
hun nåede vandmøllen. Hun var
nødt til at sove der, så hun satte
sig under et træ og bad en bøn
til gudinden Dema om at beskytte hende om natten. Hun faldt i
søvn uden at vide, at Sinpo, en
kødædende dæmon, var lige i
nærheden. Han ventede på, at
hun sov, så han kunne nyde sit
festmåltid. Han stirrede på hende i forundring:
"Sikke et mærkværdigt væsen.
Der er så meget kød hængende
fra halsen. Det ser lækkert ud!"
Han skar strumaen af og løb
grådig af sted med klumpen. Da
Angay Baogem vågnede så hun,
at strumaen var væk. Hun var så
glad, at hun sang og dansede he-

le vejen hjem til landsbyen. Folk
var utroligt glade og overraskede
over hendes historie. Angay Baodem hørte også historien og en
tanke fløj gennem hendes hoved.
"Angay Baogem ser skøn ud
uden den struma. Hvis hun kan
få den fjernet, så kan jeg også."
Så hun tog af sted tidlig morgen med en sæk ris og kom til
møllen til aftenstid. Hun satte sig
under det samme træ og lagde
sig for at sove uden at bede.
Hun blev hurtigt utålmodig, så
hun råbte:
"Hey, du Sinpo, kom herud og
tag min struma." Sinpo var rasende, fordi nogle prøvede at give

ham ordrer. Han ville se, hvem
det var. Men da han så hende,
blev han mindet om den tidligere struma, han havde spist, som
havde smagt ham meget bitter.
Så han kastede den op på hendes hals og sagde:
"Tag dit kød tilbage, jeg kan ikke lide det." Og så løb han væk.
Næste morgen da Angay Baodem vågnede op, havde hun ikke
bare én men to hævede strumaknuder på halsen. Hun skammede sig over sin opførsel og
tog tilbage til landsbyen fuld af
fortrydelse. Alle grinede af hende og syntes, at hun fik, som hun
fortjente.
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Historien fortæller os, at vi altid skal være oprigtige i vores
tanker. Et bhutanesisk ordsprog
siger:
"Hvis du har gode tanker, så
vil selv jorden og himlen bane
vejen for dig, men hvis du har
onde tanker, vil den selvsamme
jord og himmel blive dine forhindringer."

Karma - en del af Bhutans
folkesjæl
Kesang Yudens fortælling giver
et billede af den buddhistiske filosofi om karma. Tænker du gode tanker, og gør du gode ting
til gavn for andre, sker der gode
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tage del i deres glæde frem for at
misunde den og kræve den selv.

Gross National Happiness (GNH)
I 1972 sagde Bhutans daværende konge, Jigme Singye Wang-

chuk, at bruttonational-lykke er vigtigere end bruttonationalproduktet.
GNH er Bhutans udviklingsfilosofi, der bygger på 4 søjler: God regeringsførelse, balanceret økonomisk udvikling, bevaring af kultur
og beskyttelse af naturen.
GNH søger at balancere Bhutans udvikling fra et traditionelt samfund til et moderne samfund på Bhutans egne præmisser og ved at
tage ved lære af fejlslagen udvikling i andre ulande og vækstpolitik i nogle vestlige lande.
GNH er indskrevet i Bhutans forfatning, der trådte i kraft ved Bhutans første demokratiske valg i 2008.
I dag måler Bhutan GNH ud fra en holistisk tankegang om at måle subjektiv lykkefølelse i befolkningen sammen med den materielle udvikling ud fra 9 områder: psykisk velvære, sundhed, kultur,
uddannelse, fællesskabets levedygtighed, god regeringsførelse, miljø, tidsforbrug og levestandard.

ting. Tænker du ondt, eller
handler du ondt, grådigt og selvisk, sker der ligeledes dårlige
ting. Det er en naturlov i buddhisme. Det er en buddhistisk
logik om årsagssammenhæng og
kausal effekt. Tingene opstår i
sammenhæng med andre, ikke
‘independent’ - men i ‘interdependence’, som Khenpo Tashi
Phuntsho, direktør fra Nationalmuseet i Paro udtrykker det. Intet er uafhængigt, men alting eksisterer i indbyrdes afhængighed.
Og det er den barndomslære,
som børn i Bhutan opflaskes
med. Bønnen, det at bede om
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gode ting, bede om beskyttelse
mod det onde (i sig selv og udefra) har derfor en stærk virkning.
Det er i tanken, at handlingen
begynder. Så hvis du har gode
tanker, er der stærk sandsynlighed for, at du også handler i
overensstemmelse med tanken.
Motivationen og intentionen er
derfor vigtig. Hvis den altid
handler om kun at gavne dig
selv, vil du ikke opnå lykken. Alle væsner ønsker at være lykkelige. Og andre har mindst lige så
meget ret til den lykke som dig
selv. Derfor er det god karma at
glæde sig på andres vegne. At
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Egoet skaber forstyrrende
følelser
I buddhismen i Bhutan findes
ideen om utallige levende
væsner. I livshjulet kan man blive
født og genfødt i 6 forskellige
verdener eller sfærer. En af disse
er en begærssfære af ånder. Selvom vi ikke kan se dem, findes der
adskillige andre væsner. Historien
fortæller, at man må have respekt for ånderne i naturen. Man
kan ikke kommandere med den
kødædende dæmon Sinpo, som
Angay Baodem gør. Dyden er at
være ydmyg, oprigtig i sin tanke
og ikke forlange og kræve. Det er
i sin essens ego'et, der kræver,
forlanger og føler sig uretfærdigt
behandlet, misundelig, ærgerrig
osv. Og i buddhismen er ego'et
konstant i vejen for lykken, for at
være i nuet og glæde sig på andres vegne. Den, som er ren i
sindet, opnår noget positivt, og
det modsatte vil få et negativt resultat. Det er karma. Det er ikke
en ide om en Gud, der straffer
eller dømmer, men udelukkende
resultaterne af dine egne tanker
og handlinger. Forståelsen af
denne tanke giver en høj ansvarsfølelse. Alt hvad vi gør, har en
konsekvens, og vi står selv til
regnskab. Vi har et valg.
I Bhutan er det derfor en naturlig del af buddhistisk filosofi at
fokusere på lykke frem for økonomisk vækst som det, samfundet skal måles på. Det er den
verden, bhutanesiske børn vokser op i. I den verden er eventyr
en naturlig del af hverdagen, med
flyvende buddhistiske lamaer, naturånder og magiske fortællinger.
Men kan en sådan eventyrlig ver-

den blive ved med at eksistere,
når Bhutan åbner op for omverdenen? Kan eventyret om landet,
der måler på lykke frem for i
penge, fortsat blive fortalt?
J
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