
174

INDIAS GYLNE TRIANGEL

Rajasthan 

H 
Det sies det tar flere liv å oppleve India. Men i 
dette livet bør du definitivt få med deg Rajasthan, 
ørkenstaten med fordums pomp og prakt, 
snurrebarter og verdens største kamelfestival!
Tekst og foto: Mona Myran

– Hvis du skal kjøpe en kamel, velg en med 
store tenner, tykke lår og små ører – det 
er sikre tegn på kvalitet, fastslår vår guide 
Lokesh alvorlig mens vi vandrer rundt på 
de stekhete ørkenslettene blant kameler, 
kjøpmenn og nomader. Vi har ikke seriøse 
planer om å skaffe oss et av disse dyrene, 
men likevel, og siden vi først befinner oss 
på verdens største kamelmarked, kan vi jo 
alltids late som.

Kameldrift har lange og stolte røtter i 
Rajasthan. Hvert år vandrer regionens 
noma der og opptil 50 000 kameler i ukevis 
for å rekke det årlige kamelmarkedet i byen 
Pushkar. Festivalen arrangeres årlig i 
novem ber (i år 24. til 27. november, red.
anm.), og er en symbiose av livsviktig han-

del, underholdning og konkurranser – som 
blant annet kåring av den vakreste kamelen 
og den flotteste snurrebarten. 

– Det er restene av en stolt tradisjon som 
går sin gang her, forklarer Lokesh idet vi 
passerer en gruppe kjøpmenn som disku-
terer høylytt med hverandre. I Indias øko-
nomi, som sammen med den kinesiske er 
verdens raskest voksende, får tradisjonell 
kameldrift nå mindre og mindre plass. For 
bare ti år siden var det dobbelt så mange 
kameler i India – og på markedet her i 
Pushkar. Kapitalismens inntog har riktig-
nok ført til økt levestandard for mange, 
men også til at stadig flere må gi opp livet 
som kamelnomade. Mange ser seg nødt til 
å selge dyrene sine til matindustrien. 

Fargerike

Kameler i solnedgang i 
Tharørkenen, Pushkar.



En ekte chaiwallah 
– indisk temann 
på kamelmarkedet 
i Pushkar.

Rajasthan 

Den hellige Pushkarsjøen ble 
ifølge myten skapt da et 
lotusblad falt fra hånden til 
guden Brahma ned på bakken. 
Hit valfarter pilegrimer for 
renselse eller for å strø asken 
etter sine kjære.
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Tykke lår, stor 
rumpe og kort hale: 
En kamel kan koste 
opptil 5000 kroner 
dersom den har de 
rette kvalitetene. Fargerikt møte.
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Stille før stormen. 
Et rolig øyeblikk 
i Pushkars gater.

Det gylne triangel
Rajasthan er Indias største, tørreste og fattigste 
region – og samtidig den mest fargerike. Menn 
med digre, oransje og røde turbaner og kvinner 
i knallgule og rosa sarier, danner en skarp kon-
trast til det støvete og karrige ørkenlandskapet. 
I gatene ligger templer og moskeer side om side, 
mens enorme slott og palasser glitrer som pran-
gende symboler på århundrene da moguler og 
maharajaer styrte med sin storslåtte og legen-
dariske livsstil. I dag er mange av slottene gjort 
om til hoteller – til stor begeistring og glede for 
turister som etter å ha trasket de varme gatene 
og sett bunnløs fattigdom, kan bearbeide inn-
trykkene i luksus og med oppvartende servitø-
rer til en nokså billig penge. 

Rajasthan er et sant eventyr og en favoritt 
blant indiareisende. Ruten de fleste velger, det 
gylne triangel, starter og slutter i Delhi og går via 
Jaipur og Agra med ulike avstikkere underveis. 
Midt i triangelet, på terskelen til den store 
Tharørkenen, ligger Pushkar, indernes helligste 
by, nomadenes viktigste handelssenter og i stadig 
økende grad, en populær turistdestinasjon.

et hellig baD
Pushkar er Indias eldste, og hinduenes vik-
tigste, pilegrimsby. Ifølge legenden var dette 

hjembyen til guden Brahma, skaperen av uni-
verset. Den hellige innsjøen, som hele byen 
er bygd rundt, ble til da en lotusblomst falt 
fra hånden hans ned i sanddynene.

 – Og siden har folk valfartet hit for å strø 
asken til sine kjære, eller for selv å ta et dypp, 
forteller Lokesh. Vi står i trappene som leder 
ned mot innsjøen og skuer utover. Byen bader 
i mykt morgenlys. Det er foreløpig lite aktivi-
tet bortsett fra et par kuer som spiser brødet 
de er blitt ofret denne morgenen. En enslig 
pilegrim gjør seg klar for sitt bad.  

– Vannet har magiske krefter, fortsetter 
Lokesh. – Det kan kurere sykdom, gjøre deg 
vakker, rik og fruktbar, men viktigst av alt, det 
renser sjelen din for dårlig karma. 

Og skal du gjenfødes 8,4 millioner ganger, slik 
som hinduene, handler det om å fylle livet med 
gode gjerninger slik at du unngår å bli født som 
insekt, plante eller kasteløs i ditt neste liv. 

– For til slutt oppsummeres livet i gode og 
dårlige gjerninger, og da er det best å være på 
plussiden med de gode, smiler han. 

Men for dem som ligger dårlig an er det like-
vel håp. For det er én dag i året, under fullmåne 
i november og samtidig med den årlige kamel-
festivalen, at innsjøen har mirakuløse krefter 
og kan fri deg fra reinkarnasjonssyklusen – og 

flere jordiske liv. Alle troende reiser derfor til 
Pushkar minst en gang i løpet av livet, og ekstra 
mange når det er fullmåne i november.

I dagene før fullmåne er stemningen i 
Pushkar lett magisk, tidvis hysterisk. Den ellers 
så søvnige og stille byen forvandles til et sirkus 
av liv og røre. De trange gatene er fylt til treng-
sel av langhårede hellige menn, turister, hippier 
og indiafrelste, nomader, pilegrimer og han-
delsmenn. Motorsykler suser sikksakk mellom 
kuer og barn, teboder og brødvogner, og folk 
strømmer til for sitt hellige dypp i innsjøen. 

hanDel og pruting
På slettene utenfor sentrum har tusenvis av 
kameler, hester og nomader samlet seg. Vi 
vand rer mellom telt og dyr, små matboder og 
chai wallaher – temenn som bærer med seg 
store kanner og kopper. Der står en slangetem-
mer og viser sine kunster mens to unge folke-
dansere øver ved siden av. Bak oss følger en 
lang hale med barn. «Picture please, picture 
please,» roper de etter oss. Vi passerer en mek-
tig handelsmann ikledd stor turban og kappe 
med et følge på ti-tolv personer. Han betrakter 
den utvalgte kamelen nøye mens eieren klipper 
dyrets ører og kamelen grynter. 
   Handelen er i gang for fullt. Det prutes og 



Mykt morgenlys 
over majestetiske 
og romantiske Taj 
Mahal.

Rajastan omtales 
som Indias mest 
fargerike region, 
blant annet pga. av 
sariene kvinnene 
bærer.

En kamelgjeter 
i Tharørkenen, 
Pushkar.

En hellig ku i 
den hellige byen 
Pushkar.

Voksne som 
barn lar seg 
mer enn villig 
avbilde. 
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I uka før festivalen fylles 
slettene utenfor sentrum 
opp av nomader og 
kameler klare for handel. 

diskuteres og serveres en ny runde te til hele 
følget. 

– Sjekklisten er lang, forteller Lokesh. 
– Kamelene brukes hovedsakelig til trans-

port, men også skjønnhetskonkurranser, de 
må derfor være både sterke og vakre. Tenner 
og øyne skal være store, rumpa også, mens 
ansikt og kjønnsorgan skal være lite, og halen 
kort. Sånn er det bare, avrunder han, og legger 
til at en god kamel kan koste opptil 5000 kro-
ner, i tilfelle en av oss vil slå til.

hemmelig film
Så snart handelen er over starter forberedelsene 
til den store fullmånefesten: Barter snurres, 
turbaner tvinnes og kameler barberes og deko-
reres med smykker og sminke. Den vakreste 
kamelen og den lengste barten skal kåres. Og 
kanskje fremtidige ektefeller utpekes?

Vi vandrer videre, overbevist om at scenene 
som utspiller seg fremfor oss egentlig er en del 
av en hemmelig filminnspilling, før vi avrunder 
eventyret i Pushkar på kamelryggen, ridende 
ut i ørkenen for å se solen smelte ned i sand-
dynene – det hele akkompagnert av tradisjonell 
musikk og folkedans og middag under stjerne-
himmelen. Tilbake i campen kryper vi ned i 
myke og varme senger i et telt på størrelse med 
leiligheten hjemme, og sovner med et smil om 
munnen til lydene av Rajasthan.

Det gylne triangel
Strekningen Delhi–Jaipur–Agra med diverse avstikkere og stopp under
veis kalles Det gylne triangel. Du kommer deg rundt med fly, tog eller 
buss/bil, enten på egen hånd eller med en norsk eller lokal turoperatør.

Mandawa
Veien til Pushkar går gjennom Shekhawati-
regionen og Mandawa, en eldgammel by 
langs gamle Silkeveien, kjent for sine 
havelier – flotte gamle kjøpmannshus, til-
svarende riader, dekorert med freskomale-
rier. Haveliene er forlatt av sine rike eiere 
og fungerer nå som åpne museer. 
Bo som en ekte maharaja på Mandawa 
Castle: www.castlemandawa.com eller på 
Alsisar Mahal: www.alsisarmahal.com 
Pushkar
Utenom festivalen er dette en stille og rolig 
by. Pushkar har 400 templer, deriblant lan-
dets eneste brahmatempel. Som pile-
grimsby serveres verken kjøtt eller alkohol 
her. Overnatting i luksustelt utenfor byen 
anbefales: www.orchard.in 
Jaipur
Den rosa byen og Rajastans hovedstad; 
markeder, basarer, palasser, fort og masse 
historie. En stor opplevelse er det majeste-

tiske Amberfortet som klamrer seg fast i 
fjellsiden litt utenfor Jaipur sentrum. Med 
sine utallige templer og palasser, og mange 
elefanter som frakter de besøkende opp til 
hovedinngangen, vitner dette enorme for-
tet om rajputenes storhetstid. www.jaipur-
travel.com
Besøk barnehjemmet Ladli hvor 400 gate-
barn hver dag får mat, helsesjekk, skolegang 
og opplæring i smykkedesign og produk-
sjon. Her kan du kjøpe vakkert håndverk 
laget av barna. Barnehjemmets hovedspon-
sor er norske Arts & Crafts. www.ladli.org 
Agra
Shah Jahan regnes blant historiens mest 
innflytelsesrike personer. Under hans styre 
ble flere av Indias praktbygg reist, deriblant 
mesterverket Taj Mahal som han bygde til 
sin kone som døde under sin 14. barnefød-
sel. Taj Mahal er av hvit marmor dekorert 
med millioner av halvedelstener og inskrip-
sjoner fra Koranen. Det tok 20 000 arbei-
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En kvinne i bønn 
i Indias største 
moské, Jama 
Masjid i Old Delhi.

dere og 25 år å bygge mausoleet, som siden 
1983 har vært på Unescos liste over verdens 
kulturarv. Et steinkast unna ligger Agra Fort, 
også på listen over verdens kulturarv, og kjent 
som Taj Mahals søstermonument. Innestengt 
av sin sønn endte keiser Shah Jahan sine siste 
dager her, ifølge legenden – www.agraindia.
org.uk 
Delhi
Har alt, absolutt alt! Bunnløs fattigdom og 
ekstrem rikdom. Alvorlig forurensning og 
vakre, grønne parker, uante shoppingmulighe-
ter og et hav av historiske monumenter. Besøk 
Jama Masjid–Indias største moské med plass 
til 25 000 bedende. Moskeen er mogulkeiseren 
Shah Jahans siste arkitektoniske prosjekt. Gå 
opp i en av de 40 meter høye minaretene og se 
ut over det mylderet som er Old Delhi. Ved 
siden av moskeen finner du luksuriøse Red 
Fort, som også er bygd av Shah Jahan. 
Shopping: Klær i bomull, silke og ull, masse 
lekkert håndverk og smykker i lær og sølv. 
Shop på basarene i Old Delhi eller de trendy 
butikkene i Connaught Place i New Delhi. 
Prøv Khan Market for klær og interiørartikler 
av god kvalitet og til faste priser, og Delhi 
Haat for tradisjonelt håndverk. Utforsk områ-
dene Hauz Khaz for indisk design og vintage. 

Yoga oppsto i India for tusenvis av år siden. 
Yoga er en samling fysiske og mentale 
teknikker hvor målet er forening mellom kropp 
og sinn. I India er det mange muligheter for 
den som ønsker å utforske dette. Mange reiser 
til den hellige byen Rishikesh ved foten av 
Himalaya: 
www.parmarth.com 
Ayurveda er en kombinasjon av kostholds

filosofi med renseteknikker, pusteøvelser og 
yoga. Tradisjonen har røtter som går 7000 år 
tilbake og står fortsatt sterkt i India. Mye 
ligner mer spa og velvære enn helbredelse, 
men ulike former for ayurvedavirksomhet er 
også anerkjent og subsidiert av indiske myn
digheter. Se etter offisielt godkjente leger om 
du ønsker hjelp mot helseproblemer. www.
ayurveda.org, www.ayurvedaklinikken.no

Yoga for velvære
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Et av de enorme hotell-
rommene på flotte 
Alsisar Mahal Palace.

Resepsjonen på Mandawa 
Castle bærer preg av sin 
fortid som palass.

gastro-
nomisk 
reise
Indisk mat i India er en 
gastronomisk reise og en 
stor opplevelse i seg selv. 
Det er stor variasjon 
mellom mat i nord og sør. 
Felles er imidlertid et stort 
utvalg i vegetarretter og 
utstrakt bruk av sauser og 
sterke og søte krydder. En 
reiseopplevelse som varer 
lenge er et matlagingskurs, 
hvilket man kan finne i de 
fleste større byer og 
turiststeder. 
Litteraturtips: For et 
innblikk i indisk historie og 
kultur, les William 
Dalrimple; City of Djinns og 
Arundhati Roy; Guden over 
små ting. 

fakta 
Indias folketall: 1,2 milliarder 
Valuta 100 Rupi (INR) = ca. 11 
NOK
Turistinfo: www.rajasthantourism.
gov.in, www.incredibleindia.org 
I 2012 arrangeres 
kamelfestivalen fra 24.–27. 
november: 
www.pushkarcamelfair.com 

Språk: India har mer enn 20 
offisielle språk, hindi og engelsk 
er de største. 
Religion: 80 % hinduister, 
14 % muslimer, 2 % sikher og 
2,3 % kristne.
Klima: Rajasthan har ekstremt 
varme somre med temperaturer 
opp til 45 grader, og kalde 
vintre, dog sjelden under 
frysepunktet. Den beste tiden å 

reise på er fra oktober til mars, 
da er dagene passe varme og 
kveldene passe kjølige.
Komme seg dit: Fly t/r Oslo–
Delhi fra kr 4000. Se www.
skyscanner.net for priser og ruter. 
Escape Travel: www.escape.no 
Albatros Travel: www.albatros
travel.no og Tema: www.tema.
startour.no har turer til Pushkar 
og Rajasthan.

INDIA


