
Himalaya
Jada, noen røyker seg høye eller klatrer høyt i 
fjelltoppene, men dette er også stedet hvor du blir 
spirituelt høy!
TeksT: Vibeke MonTero Foto: FaTa LeMes

Høy i 
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Reise

O
ppunder Dhauladharfjel-
lene i Himalaya møter vi 
Amy fra London. På to 
tusen meters høyde er hun 
en av mange reisende som 

ender opp i McLeod Ganj uten å være 
det minste interessert i å bestige fjelltop-
per. Det er yoga, reiki og dans som har 
brakt henne hit.

– Jeg har lyst til å bli hekta på yoga, 
forklarer hun. Det virker så sunt å kunne 
si at man gjør yoga hver dag, og at man 
ikke kan tenke seg en dag uten.

New Age-rAut
Det er som om den tynne, rene fjellufta 
har en egen tiltrekningskraft på folk som 
ønsker forandring, eller som bare vil rive 
seg løs fra klokkeslett og hverdag. Jeg 
sitter på kafeen Roses midt i McLeods 
hovedgate. På bordet ved siden av sitter 
ei amerikansk jente med skisseblokk og 
kullstifter foran seg. Hun mottar teg-
neveiledning av en franskmann, og det 
er vanskelig å ikke overhøre samtalen 
deres. Den er preget av en kommunika-
sjon som bare de som har kastet seg på 
selvrealiseringsbølgen kan forholde seg 
til. De skyggelagte sirklene på papiret 
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lerret. Det gir en helt egen frihet å treffe 
folk som ikke vet noen ting om deg. 
Du kan slippe alt du har av opparbeidet 
fasade, og du står fritt til å melde deg 
på hvilket som helst av de hundrevis av 
kurstilbudene som står tapetsert over 
hver eneste lille oppslagstavle på hvert 
eneste gjestehus og kafé. Meditasjons-
kurs? Massasjekurs? Matlagingskurs? 
Malekurs? Magedanskurs? Bare under 
bokstaven ’M’ finner du nok å gjøre for 
resten av livet! 

McLeod er som et spirituelt kjøpesen-
ter. Litt sånn «kjøp en reikibehandling, 
få to krystallbehandlinger gratis». Jeg 
har sansen for indiske smaker, og mel-
der meg på matlagingskurs. Der lærer 
vi blant annet å lage tyktflytende chai, 
den karakteristiske indiske teen som 
smaker av te, pepperkake og hvetebolle 
på samme tid. 

Vi står tett i tett på kjøkkenet til en 
hyggelig, indisk dame som tydeligvis 
synes det er rart at vi vil betale henne 
for å få brygge te. Dette ritualet gjør 
hun flere ganger om dagen uansett om 
det er turister til stede eller ikke. Her, i 
betryggende avstand fra baristakunst og 
trendy kafékultur, er det ingen snarvei-

ser ut som akkurat det – sirkler, men 
samtalen dreier seg likevel om karma og 
reinkarnasjon. 

Så er timen over, jenta betaler 300 
rupi til franskmannen, og de avtaler et 
nytt møte dagen etter. For prisen av en 
dobbel cortado her hjemme, ser kunst-
nerspiren lykkelig og inspirert ut. Og 
det er nettopp dette som er essensen her; 
folk går rundt og er høye på sin egen 
selvrealisering. Dette er India, der ord-
taket «Livet handler ikke om å finne seg 
selv, men om å skape seg selv» (George 
Bernard Shaw) får mening. 

Utenfor rauter Hennes hellige Høy-
het. Ei radmager ku stirrer med bunnløst 
blikk på linsesuppa mi gjennom kafévin-
duet. Hadde jeg forstått de dype rautene 
hennes, så hadde de mest sannsynlig 
vært et rop om mat. Eller kanskje sup-
plerer hun karmateoretikerne på bordet 
ved siden av?

Spirituelt kjøpeSeNter
 Overraskende mange reiser til Dharam-
sala på egen hånd. Også jeg. Det finnes 
ferieturer der du vil ha selskap av dem 
som kjenner deg fra før. Også finnes 
det reiser du vil ta fatt på med blankt 
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sirup eller valg mellom skummet, soya 
og helmelk. Bare ekte vare, og tida det 
tar å putre godsakene sammen. 

På magedanskurset strammer vi 
muskelgrupper som sjokkerer kroppen, 
og løsner samtidig på smilemuskulatu-
ren – for det er og blir morsomt å se oss 
vestlige jentene som prøver å bevege oss 
på uvant vis. 

For øvrig blir alle vi som ikke er 
indiske kategorisert som «vestlige». Det 
er visst inderne blendende likegyldig om 
vi er fra California, Oslo eller Mombasa. 
De er kanskje eksperter på yogabegreper 
som chakra, kundalini og moksha, men 
barneskolegeografi er definitivt ikke 
deres sterkeste side. Eller kanskje det 
bare er deres måte å formidle at her, i 
buddhismens ånd, er vi alle like?

BlANt motBAkker og muNker 
Amy forteller meg at favoritten hennes 
så langt i oppholdet er tantrisk yoga.

 Etter å ha vært på kurs med yogain-
struktør Mahi i ti dager, er hun på god 
vei til å bli hekta. Det koster 350,- ru-
pier (40,- kr) per dag for to timer yoga 
og meditasjon om morgenen, en ny 
totimers økt om ettermiddagen, samt én 
times foredrag om hvordan man renser 
kroppen på yogavis. Det er en ekte in-
disk opplevelse med utsikt mot selveste 
Himalaya. 

Akkurat det å ha Himalaya-fjellene så 
tett på, gjør at jeg føler meg hjemme. Nå 
skal det sies at Jotunheimen er temme-
lig spinkel i forhold til verdens høyeste 
fjellmassiv hvor 8000-toppene ligger på 
rad og rekke. Men likevel, terrenget og 
høyden lokker, og det frister å spenne 
på seg fjellskoene. Fra McLeod Ganj 
tar det en time å gå til neste tettsted som 
heter Bhagsu. Om våren står rododen-
dronen i blomst, og som Amy sier: 

– Det tar ti minutter med ricks-
haw, men jeg har lovet meg selv å gå. 
Motbakkene får nemlig skikkelig fart i 
melkesyra, og utsikten er så vakker at du 
godt kan ta en pust i bakken for å nyte 
den. Fra Bhagsu går du til Dharamkot på 

20 minutter, og der tar det ikke lang tid 
før du innser hvorfor den vesle lands-
byen med knappe tusen innbyggere kal-
les «Little Israel». Unge israelere som 
akkurat er ferdige med den obligatoriske 
treårige militærtjenesten i hjemlandet, 
søker seg et harmonisk påfyll her før de 
vender hjem. Midt mellom Bhagsu og 
Dharamkot ligger Tushita Meditasjon-
senter. Det er nærmest et pilegrimsmål 
for yogier verden over som vil fordype 
seg i tibetansk buddhist-meditasjon. 
Lettvekterne stikker innom på drop-in 
timer, mens de med jerndisiplin hengir 
seg til ti dager med vispassanamedi-
tasjon, hvilket vil si ti dager uten å 
snakke.

VerdeNS meSt kjeNte flyktNiNg
Men hvorfor akkurat Dharamsala? 
Hvorfor humpe i en buss fra Delhi i 
12 timer? Svaret er Dalai Lama. Den 
fjortende Dalai Lama og den tibetanske 
regjeringen har bodd i eksil i McLeod 
Ganj siden den kulturelle revolusjon i 
1959. Det er fortsatt en betent politisk 
situasjon der kineserne insisterer på sin 
maktposisjon, men det er ingenting som 
minner om aggresjon blant de tibetan-
ske munkene som preger bybildet. De 
safranoransje kjortlene og glattbarberte 
hodene er tvert imot synonyme med et 
balansert sinn, og mange av de tilrei-
sende har kommet nettopp for å snuse 
på buddhismen. 

– I begynnelsen da vi først kom hit 
trodde jeg at hver eneste munk jeg så var 
Dalai Lama. He he, de ligner jo veldig 
på hverandre, ler Claire fra Skottland.

– Nå har jeg reservert seter til den 
neste gangen hans Hellige Høyhet skal 
tale offentlig, og det gleder jeg meg 
til. Her i India er det dessuten gratis å 
oppleve han! 

Men slett ikke alle føler at Dalai 
Lama er det eneste som gir tilværelsen 
mening. 

– For meg er det nok å vite at han er i 
nærheten. Jeg setter mer pris på folkene 
som kommer for å oppleve han enn jeg 
gjør på selve rollen hans som Buddhas 
representant på jorda. 

Luigi fra Italia ligger henslengt på 
en kaféstol der han tar dagene som de 
kommer. Han er tydeligvis en av de som 
har hentet charas-forsyninger (hasj) i 
den nærliggende Parvatidalen. Hvem 
han egentlig er, når han ikke er høyt 
hevet i rus, er det ikke godt å si noe om. 

e-posT: kamille@egmonthm.noKamille92



Området: 

khangradalen i Dhauladhar-
fjellene høres nesten litt brø-
drene Løvehjerte ut, og sånn 
opplever vi det også. Her er du 
fjernet fra omverdenen, og kan 
feste fokus innover. Dharam-
sala er områdets største by 
med 20.000 innbyggere, og 
deles inn i Lower Dharamsala 
og Upper Dharamsala. McLeod 
Ganj ligger i Upper Dharam-
sala, og er hjemstedet til Dalai 
Lama. små landsbyer rundt 
McLeod Ganj, som er popu-
lære blant reisende, er bagsu 
og Dharamkot.
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■ Tibetansk mat:

Mange gateselgere 
og restauranter tilbyr 
typisk tibetansk mat 
for noen få kroner. 
momos – friterte 
melboller fylt med kjøtt 
eller grønnsaker.
thukpa – rykende 
varm nudelsuppe med 
kjøtt eller grønnsaker. 
pocha – varm te 
tilsatt salt og smør, en 
tradisjonell tibetansk 
styrkedrikk.

priseksempel
pizza: kr 11,-
kopp te: kr 2,-
kakestykke: kr 6,- 
Flaskeøl: kr 10,-

xxxxx

Mat og drikke:

McLeod er full av god mat for 
en billig penge. Her finner du 
alt fra tradisjonelle tibetanske 
retter til italienske steinovn-
pizzaer. 

Frokost: 
Cafe Budan – drømme-kakao 
og cappuccino med skum. ba-
nanpannekake med sjokolade 
og fransk toast, mmmmh!  
moonspeak espresso – Fantas-
tisk kaffe og nydelige omelet-
ter.

Lunsj: 
khana Nirvana – vegetarmat 
med masse smak og variasjon. 
på menyen finner du alt fra ka-
ker til sandwicher, pizzaer, sa-
later og mexicanske burritos. 
De bløtlegger alle grønnsaker i 
utvannet jod for å fjerne even-
tuelle bakterier. khana nirvana 
er et samfunnsaktivt sted som 
involverer seg i kampen for et 
fritt Tibet, og som er vertskap 
for foredrag og konserter.

Middag: 
Carpe diem – kul backpacker-
restaurant der alle bordene 
er dekorert med minner fra 
folks reiser rundtom i verden. 
De reklamerer med ’we serve 
everything’, og det ser ut til 
å stemme ut ifra menyen 
der retter fra israel, Japan, 
Thailand, italia, Tibet, kina og 
statene er representert.

Sove:  

McLeod Ganj er full av små 
gjestehus der du bor for en 
slikk og ingenting, det vil si 
fra femti kroner natta. Det er 
vanlig å dukke opp uten å ha 
reservert rom på forhånd, men 
husk at dette er backpacker-
steder som ikke alltid har eget 
bad eller varmt vann hele døg-
net. spør om dette på forhånd! 
stedene nedenfor holder en 
høyere standard.

White Haven Dharamsala 
– dette er ikke et gjestehus, 
men et ordentlig hotell der det 
er lurt å bestille i forkant. Fra 
kr 1200,- for et dobbeltrom per 
natt. 
hotelwhitehavendharamsala.
com

The Green Hotel – midt i 
McLeod Ganj finner du dette 
økologiske hotellet med varmt 
vann, deilig mat og gode 
senger. 
greenhotel.biz

The Flourishing Flora – her 
bor du i et privat hjem, eid av 
et amerikanske bob og indiske 
sonam som byr på økologisk 
mat og rene rom. om du ikke 
overnatter her, kan du med 
hell komme hit for å spise 
både lunsj og middag. Maten 
her er noe av det beste vi har 
smakt i india! kr 140,- for et 
dobbeltrom med eget bad per 
natt. mcleodganjhomestay.
net

Gjøre:

Besøk Dalai Lamas 
tempel, Tsuglagkhang, som 
er åpent fra soloppgang til 
solnedgang. Det ligger vegg-
i-vegg med boligen hans, og 
er bestandig fullt av pilegri-
mer, munker og nysgjerrige 
turister.

 Snurr på bønnehjulene 
ved et av byens mange tem-
pler. Dette er noe innbyggerne 
selv gjør daglig.

 Delta på gratis morgen-
meditasjon på Tushita Medi-
tation Centre.

 Utflukt til Bhagsu fos-
sefall. belønningen er vakker 
utsikt og iskaldt fjellvann.

 Motta massasje. For tjue 
kroner får du thai massasje, 
reikibehandling, ayurvedisk 
hodemassasje eller shiatsu 
fotmassasje. et kupp!

 Delta på kurs. Det finnes 
en jungel av workshops, og 
mye holder høy kvalitet. Det 
er allikevel ikke til å unngå at 
ikke alt er like bra, så forhør 
deg blant andre reisende før 
du velger arrangør. Vi prøvde 
magedans, matlaging, reiki og 
ayurvedisk massasje.

 Kjøpe: Tibetanske hånd-
knyttede tepper, buddhistiske 
bønnehjul, kvartskrystall fra 
Himalaya, samt klær som eg-
ner seg til yoga, reiki og dans.

Når: April, mai, oktober og novem-
ber er de beste månedene å reise til 
Dharamsala. Da ligger dagstempera-
turene på rundt 25 grader, og det er 
lite regn. Monsunmånedene er juli, 
august og september. 
Først må du komme deg til Delhi. Ca 
kr 4000,- tur-retur. Vanligste måte 
å reise videre til Dharamsala på er 

med buss fra Delhi. Det tar drøye tolv 
timer, og koster kr 50,- for vanlig buss, 
kr 90,- for en mer luksuriøs variant 
med air condition.
Et mer komfortabelt alternativ er 
å fly fra Delhi til Gaggal-flyplassen 
som ligger femten kilometer sør for 
Dharamsala. Koster ca. kr 800,- for én 
vei, og tar halvannen time.

Fakta

Kamille94


