uDJB?=;D<BO=;H@uHD<@uH?B;D<H?JJ
7kd]IWdIkkAo_",."^WhaWbbWji\h@hd\`h_b[d$;jjWddWjWl^[dd[iic[adWcdh
J^[BWZo"\hZ[jjWh[d[b[]WdjZ[ceahWj_acf[$;\j[h',h_^kiWhh[ijXb[l^ed\h_
(&'&eY^akdZ[dob_][d^cjWDeX[bi\h[Zifh_i"iec^edj_bbZ[bWZ[i\h('hi[ZWd$
>edhZejj[hj_bb8khcWi\eba^`bj[7kd]IWd"iecchZWZ[idh^edXWhWlWhjl$
IecijkZ[dj_IjehXh_jWdd_[dcjj[^edC_Y^W[b7h_i"iecXb[l^[dd[icWdeY^\Wh
j_bbZ[jlid[hdW$C[ddhIkkAo_X[iaj[i_dZ[dZ[cehA^_dAo__8khcW'/.."
cjj[^ed[dlnWdZ[Z[ceahWj_hh[bi[$:[XWZ^[dd[Å\eba^`bj[diZejj[hÅWjjXb_
b[ZWh[$:[jaecWjjXb_^[dd[ib_likff]_\j$C[ZWd\Wc_b`[d\eh^[cj_bbEn\ehZ"ijWd#
dWZ[IkkAo_alWh$DhcWa[dlWhZ[dZ[_YWdY[hl]hWZ[h[]_c[d_8khcWbjW
^edecX[iaWIkkAo_ÅeY^^edl]hWZ[bcdWbWdZ[j$C_Y^W[bZe]'///kjWdWjjZ[
^WZ[\jjjh\\Wi[di_ijW]d]$?ZW]i_jj[hJ^[BWZo_fWhbWc[dj[j$

<hZ_]iecl_bb^Wc[hdXWhWi[c[ij[h
GZYV`igBVg\VgZiV=~\\ajcY

BV\^h`VdX]b~`i^\V

MANDALAY
<h[Zifh_ijW]Wh[d7kd]IWdIkkAo_
h\h_\hdi_d^kiWhh[ijeY^8khcW
^bb[hfWjjffdWikff\h
eclhbZ[d$EYai\hjkh_ij[h$
<eje]hW\[deY^8khcW\WdjWij[d
@edWi=hWjp[hl_iWhkffi_d\Wleh_j#
ijWZ_Z[jkdZ[hiadWbWdZ[jeb_aj
WbbWWdZhWÅcW]_iaWCWdZWbWo$
6k?d]Vc6j\jhi^c;did?dcVh<gVioZg
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[j ja lbb iZef
f_Z[j
b`kccWlWjjd[
j$

128

Nr 11 2012

Nr 11 2012

8kZZ^_ij_iaW
ckdaWhf[d
j[cf[b]hZ_
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OVarför ska man åka till Burma? Landet har fortfarande en militärregim med
liten respekt för mänskliga rättigheter.
Frilansfotografen Jonas Gratzer, som
bor i Bangkok och har hela Sydostasien
som arbetsfält, menar att Burmas folk är
det mest genuint vänliga han mött – och
att de kommer att göra allt de kan för att
hjälpa dig som turist. Eftersom Burma
fram till 1948 var en brittisk koloni, så
talar också många burmeser ganska bra
engelska.
Mandalay är Burmas näst största stad
efter Rangoon. Den ligger mitt i landet
längs med Burmas pulsåder, den mäktiga
,UUDZDGG\ÁRGHQ, och har cirka en miljon
invånare. Med sin enorma rikedom på
buddistiska tempel och pagoder, räknas
staden som landets kulturella och religiösa centrum. Mandalay andas mystik vänd
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I^m[?d8_d
AoWkd]"[jj
abeij[hXo]]j
_j[Wa$

;dal_ddWcWjWh
ZklehdWfj[cf[b#
]hZ[dj_bbI^m[?d8_d
AoWkd]#abeijh[j$

forts RFKPHGLWDWLRQGHWÀQQVQRJInVWRUVWlder i världen där man tar mera vara på
själen.
Buddhor och pagoder är synonymt
med Mandalay, så vare sig du är religiös eller inte, börja med att besöka
några av de heliga platserna – för
magins skull.
6KZH,Q%LQ.\DXQJär ett kloster
från 1895, helt byggt i teak. Guldbuddhorna därinne tas
om hand av trevEH<AyB>CI:###
liga och hjälpsam¾WjjjWc[Z[dijehXkdj
ma munkar, som
Wc[h_aWdiaWZebbWh^[bW
gärna visar upp
eY^h[dWi[ZbWhiecZk
sitt tempel. Hit
lnbWh_d"^[bij_]kbZXkj_#
a[hj_bb[n[cf[b^eiI^m[ ska du komma för
att varva ner,
>_ddJ^Wh"(,j^Ijh[[j
prata med mun.*%.+[bb[h^eih[i[Wh#
hWd]h[hj_bb[n[cf[b^ei karna och njuta av
I[l[d:_WcedZ)(dZIjh[[j lugnet, tycker
Jonas Gratzer.
.(%.)"Zh\hZkXij
akhi$udibd][Óddi_d]W Klostret är öppet
klockan 07–18 och
XWdaWkjecWj[h"eY^Z[\
inträdet är gratis.
^ej[bbZhZkaWdjWkj
Men glöm aldrig
f[d]WhjWh^]Wl]_\j\h
att ta av dig skorj`dij[d$LWbkjWdhaoWj"
na innan du går in
eY^.&&aoWjh[dZebbWh$
i ett kloster!
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Vid foten av det heliga berget, ManGDOD\+LOl, ligger .XWKRGDZ3D\D,
”Världens största bok”. Pagoden från
1857 omringas av 729 stupor med
buddhismens mest heliga texter inristade på sanskrit. Öppettider 08.30–17,
inträde gratis. Guiden Cherry, en
66-årig, före detta engelsklärare, vet
allt om platsens historia.
– Fråga bara efter Cherry när ni
kommer hit så jag visar runt och berättar allt jag vet, ner till minsta detalj.
Det här lavendelträdet blommar väldigt
vackert om våren, säger hon och pekar
på ett träd som är över 118 år gammalt.
Många av sevärdheterna är gratis,
några tar 20 kronor i entré. Du kan
också köpa en Mandalay Combo Ticket
för runt 70 kronor som gäller för alla
sevärdheter som tar inträde, och den
biljetten kan du köpa i dörren.
Shoppingsugen? Då kan du överallt i
0DQGDOD\N|SDEXGGKDÀJXUHULWUl
brons eller andra material, jadeföremål
och burmesiska dockor – ofta direkt på
gatan utanför sevärdheterna. Att pruta
lite ingår i affären. Vill du köpa med
dig äkta, antika föremål ska du bege
dig till Pho La Pyae Handicraft Work
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Fhec[dWZf
K8[_d8h_Z]["
lhbZ[dibd]ijW
]d]Xhe_j[Wa$

6KRSSn6DJLQJ5RDG+lUÀQQV
jadeskulpturer, teakbuddhor och halsband från landets norra delar, och
PnQJDDYI|UHPnOHQlUÁHUDKXQGUDnU
gamla. Butiken, som också är en minifabrik med tillverkning av burmesiska
dockor, har öppet 07–17.
Burma är landet som du kommer vilja
återvända till, vars människor fortfarande har de äkta leendena, eller som
Jonas Gratzer säger:
– Diktaturen kan inte stoppa barnen
från att komma fram till dig på gatan
och fråga: ”Hej, hur mår du?”. Burma är lika med äkta glädje.
Bara 24 år gammal skrev Djungelbokens författare, Rudyard Kipling,
den lyriska dikten Mandalay. I varje
strof upprepas On the road to Mandalay, en rad som därefter blivit legendarisk och lånad till en rad bok- och
sångtitlar.
&DQ·W\RX·HDUWKHLUSDGGOHVFKXQNLQ·IURP5DQJRRQWR0DQGDOD\"
2QWKHURDGWR0DQGDOD\
:KHUHWKHÁ\LQ·ÀVKHVSOD\
$Q·WKHGDZQFRPHVXSOLNHWKXQGHU
RXWHU&KLQD·FURVWWKH%D\ O
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* b^hhV"^ciZ_CWdZWbWo
J7:>C7G>9<:
B6<>H@JIH>@I

N6BD6C=A6>C<
@6AAyAD8=;AD9;>H@

H6<6>C<
<NAA:C:E6<D9:G

B>C<JC
JIEuA6C9:I

1

NVBdVc=aV^c\7ZZg
<VgYZcZgW_jYZgÒcjih^`i!WgV
[didi^aa[~aaZcdX]YZhhjidb!
ad`VaWjgbZh^h`a9~gh^iiZg
YjbZYjih^`ikZgIrrawaddyflodendX]bZYZc^h`Vaa
9V\dc"a^]VcYZcÄ`Vca^kZi
Wa^bnX`ZiW~iigZ4=~ghZgkZ"
gVhWjgbZh^h`bVi!i^aaZmZb"
eZaZcb~c\YhVaaVYZg!bZY
]VakVk^ia`h`an[idg!\g^aaVi[g!
\g^hijc\V[gYZchdbk^aa
egdkVc\dicniidX]cn[c\"
VYÒh`[gcÓdYZcÄhdb
]jh`ViiZgcV]~g~gk~aY^\i
hj\cVeVii[ZcbjchW^iVk#
HZi^aaVii`dbbV]^iegZX^h
^ccVchdaZch~c`Zgh^\kZg
ÓdYZc[gVii[ZceZg[Z`i
Vkhajic^c\eYV\Zc

Æ

IVZciVm^i^aaYZc]^hid"
g^h`VhiVYZcSagaing!)*
b^cjiZghW^agZhVhnYk~hidb
Mandalay.IVm^`dhiVgjc\Z[~g
'%%`gdcdg[gZc]ZaYV\#C~g
Yj`ZgkZgYZccnWn\\YV
Wgdc!Sagaing Bridge!]VgYjZc
[VciVhi^h`jih^`ikZgÓdYZc
dX]HV\V^c\=^aa!kVgh\jaY"
egnYYVeV\dYZg\a~chZg^
hdaa_jhZi#9Zi\gVii`gV]ZaV
k~\Zcjeei^aaideeZc!bZcYj
`VcdX`hiVZcgVh`'%b^cj"
iZghegdbZcVYjee[gYZ
\VbaVhiZcigVeedgcV#K~ajeeZ
bihYjVk[~g\\aVYVbdhV^`"
eaViidg^kVg^ZgVcYZhidgaZ`Vg!
hdbi^aahVbbVchW^aYVgZc
eV\dYY~gZcZcdgb\naaZcZ
WjYY]Vh^iiZg^b^iiZc#Jih^`"
iZckZg`jaaVgcV~g[VciVhi^h`!
\ab^ciZ`VbZgVc

1

1 Mingun a^\\ZgniiZga^\VgZ

IVbZY`VbZgVcdX]
]deeV^c^ZciVm^hdb`gY^\
i^aaU Bein Bridge!~kZc`VaaVY
Amarapura Bridge#9Zi~gZc
&!'`^adbZiZgac\\c\Wgd^
iZV`!k~gaYZcha~c\hiV!hdb
k^aVge&%+%ig~eaVgdX]
\g^ZcW\ZkZgTaungthaman Lake#Jih^`iZc]~g^[gc!
kZgWcYZgcVhdYa^c\VgdX]
h_c!~gbV\^h`#=~gÒcch
W^ik^h^c\Zig~X`ZVii]aaV
h^\^h]_Yg~YYVWg]aaV
h^\^b^iiZcVkWgdc#DX]k^aa
Yj^ciZ\kZg]ZaVWgdc
ÒcchWiiVm^[g(%`gdcdg!
\VbaVgdYYWiVg^ig~hdb
\g^h`niiZaigVÒ`kZgh_c#
;did\gV[Zc@edWi=hWjp[hi
i^eh[gYZchdbk^aa]VW~hiV
W^aYZgcV~g/=ngZcWiiVm^
dX][c\Va_jhZihdbheZ\aVg
h^\^kViicZii^bbVgcV[gZ
hdacZY\c\Zc#

L yeeZi%,Ä''#A^\\Zg
VaaYZaZhk^Y>ggVlVYYnÓdYZc#
;g\VÄVaaVkZikVgNVBdVc
=aV^c\a^\\Zg#

)*b^cjiZgWdgi[gcSagaing
a~c\hbZYÓdYZc#9j`Zg
\Zcdbhb!\Zcj^cVWnVg!
dX]YZi`~cchhdbdbYj~g
ac\ijiZe7jgbVhaVcYh"
Wn\Y#7Zh`iZbeaZiB^c\jc
EVnV!hdba^\\Zg^ccZ^Zc
`a^eeV#;a_dX`hYZcWgVciV
hiZcigVeeVcWgZYk^YiZbeaZi
YZiÒcchZiig~X`Z]~ghdb
iVgY^\jeei^aaideeZcVk
`a^eeVc!dX]YjhZgjikZg
YZca^aaVWncbZYX^g`VijhZc
^ckcVgZ#B^c\jc7Zaak~\Zg
.%idc!dX]YZccV
Wgdch`ajbe~gk~gaYZch
highiV!^ciV`iV`ng``adX`V#
9Zi\gWgVViiiZhiVa_jYZi
\ZcdbViiYg~bbVi^aaYZc
bZYZc`ajWWV#tgYjigii
Z[iZgVaaVigVeedg`VcYj
hZYVciVZciVm^ijg[g)%
`gdcdg\ZcdbB^c\jc^
ig~`~ggVYgV\ZcVkikk^iV
dmVg#

CWdZWbWoÅJWc_]Z_j

?^`hjWjWlCWZWbWo
Óddi[dijehcWhadWZ
c[ZWbbj\hd\hkajj_bb
Xbecceh$
Nr 11 2012

;AN</;gc7Vc\`d`\gYZibc\VY^gZ`iÓn\i^aaGVc\ddc!X^g`V)'%`gZc`Za
gZhV!V^gVh^V#Xdb#;gcGVc\ddc`VcYjhZYVciVWjhhi^aaBVcYVaVn!gZhi^Yc^d
i^bbVg!.%`g#GZhZVggVc\gZc@^cVgZhdghVihVgcjhidgegZhdgi^aa7jgbV!
a_dWh[ieh$i["&(YV\Vg[gc',.*%`g#
7D/BVcYVaVn=^aaGZhdgi=diZa~gZiiVkYZÒcVhiZ]diZaaZc#=~gWdYYZYZbd`gVi^"
`~beZc6jc\HVcHjj@n^eh^ckVaijgc#KVX`Zgig~Y\gYdX]Òchl^bb^c\edda
bZYheV#;gc&%%%`g[gZiiYjWWZagjb!cWdZWbWo^_bbh[iehj^ej[b$Yec#BVcYV"
aVn8^in=diZaa^\\ZgXZcigVai!]Vghl^bb^c\eddadX][g~hX]Vgjb[gc)'%`g!
cWdZWbWoY_jo^ej[b$Yec$H^akZgHiVg=diZa~gZc`Zai!bZcgZci!gjb[gc'%%`g!
i_bl[hijWh^ej[bcWdZWbWo$Yec$
K>HJB/Ijg^hik^hjb`g~kh
7tHII>96IIu@6/CdkZbWZgi^aa[ZWgjVg^#
6C9G6=y?9EJC@I:G7JGB6/Yangon!bZYk~gYZchhighiVWjYY^hi^h`VhijeV
`jaiWn\\cVY!Amarapura!YVgYj`VcegdbZcZgVeYZc\VbaVJ7Z^chWgd]Zai^
iZV`!Mount Popa!Y~gYj`VcWdjeeZeWZg\ZibZYjih^`ibdiYZib~g`a^\V
eZaVgWZg\ZiTaung Kalat bZYYZi\naaZcZ`adhigZidX]Bagan Y~gYZiÒcchÓZg
hijedgdX]iZbeZa~c`ViZYgVaZg^]ZaV:jgdeV#
vänd
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