Rolwaling - udvikling eller afvikling?
Af Torbjørn Ydegaard
I en coronatid, hvor den fysiske rejse er umuliggjort, må man rejse in abstracto. Det gør jeg så, med
udgangspunkt i gamle filmoptagelse og nyere skriftlig dokumentation. Målet er Rolwaling-dalen
nordøst for Kathmandu – en beyul, altså en hellig dal, besøgt og velsignet af Padmasambhava i
slutningen af 700-tallet – under de mægtige Tseringma-spir. Tseringma (Gauri Shankar) er det
helligste af Sherpaernes tolv hellige bjerge. Det er er også helligt for hinduerne.
Til Rolwaling kom der efter Nepals åbning omkring 1950 kun få fremmede. I 1951 passerede
Edmund Hillary og Eric Shipton gennem dalen efter rekognosceringer omkring Mt. Everest. Tom
Weir var der året efter, og fotodokumenterede dalen og dens indbyggere – alle Sherpaer. I 1960
vendte Hillary tilbage, i jagten på Yetien. Fra 1964 til 1971 var dalen lukket land for udlændinge.
Derfor er det et så godt som uberørt land og folk tre norske klatrere, Arne Næss, Sigmund Kvaløy
og Nils Faarlund kom til, da de i efteråret 1971 nåede til Beding i Rolwaling. Målet for deres færd
var ikke tilfældigt valgt. De var alle tre engagerede i og foregangsmænd for det, der senere er blevet
kendt som ‘den dybe økologiske bevægelse’, hvis formål er balanceret menneskelig sameksistens
med alt levende. For dem repræsenterede Rolwaling-sherpaerne netop den tilgang til og forståelse
af natur, som de søgte at fremme.
De tre nordmænds rejse blev dokumenteret i filmen Ferden til Tseringma. Filmen er, efter nutidig
standard, noget grumset og uskarp, overspillet som den er fra det analoge medie til det digitale – en
rigtig ’dogmefilm’. Men lydsporet er perfekt. Så med lidt overbærenhed kan man sagtens nyde de
historiske billeder af og fortællinger om et ligevægtssamfund holdt sammen af traditionen og
indsigten i samarbejdets nødvendighed for at overleve i en krævende natur.
Vi hører i filmen blandt andet om den halv-nomadiske tilværelse mellem vinterbopladsen længere
nede i dalen, hovedbyen Beding, sommerbyen Na og græsgangene højt derover. Vi ser
befolkningen gå sammen om at reparere broer, der er skyllet væk af monsunen - de bliver skyllet
væk hvert år, så de bygges aldrig med en blivende hensigt, for det giver ikke mening.
Et væsentligt indslag i filmen fokuserer på klatringen på Tseringma. Nordmændene ville gerne
klatre på og leve med bjerget, men de ikke havde til hensigt at bestige bjerget. Derfor var færden til
Tseringma en anti-ekspedition. Turen da heller ikke anmeldt som en ekspedition (i hvert fald ifølge
Reuters-korrespondenten Elisabeth Hawley’s ekspeditionslister, som jeg i 1985, på min første rejse
til Nepal, kopierede). Hensigten, som filmen også demonstrerer, var at klatre med bevægelsesglæde
og i overensstemmelse med de øjeblikkelige forhold i højder op til maksimalt 6.000 meter.
Klatringen foregik i et ligeværdigt samarbejde med holdets to Sherpa-deltagere.
Tilbage i Beding indkaldte man til fællesmøde. Her blev det besluttet at bede regeringen om at frede
Tseringma for topbestigninger, for ikke at besmitte gudinden – ‘Det lange lykkelige livs moder’.
Samtlige beboere underskrev anmodningen, med signatur eller tommelfingeraftryk, og gennem
Arnes bror, skibsrederen Erling Næss’ forbindelser, fik man foretræde hos kongen. Lige meget
hjalp det. Regeringen øjnede vel dollars i kassen. Og vi vesterlændinge har altid haft svært ved at

acceptere andre folkeslags tro og overbevisning - ja, klatreren Peter Boardman brugte ligefrem
begrebet Sacred Summits som titel på en bog, der blandt andet indeholder beretningen om en
bestigning af Tseringma i 1979. I dag indgår bjerget i det kommercielle udbud af klatretoppe i
Nepal.
1971 er længe siden, meget længe siden. Verden er en helt anden i dag – også i Himalayaregionen.
Schweiziske Ruedi Baumgartner dokumenterer i bogen Farewell to Yak and Yeti, hvad der er sket i
Rolwaling-dalen, og hvad der er sket med dens indbyggere, siden dengang.
Det mest beskrivende i bogen er nok de sidestillede billeder af to piger fra henholdsvis 1970 og
2015:

Ruedi Baumgartner: Farewell to Yak and Yeti. Detalje side 193.

Billederne viser med al tydelighed den udvikling, der er sket de sidste 50 år: Fra traditionel
beklædning til moderne tøj. Fra hårdt arbejde til skolegang. Fra det naturnære til storbyens beton.
Fra en tilsyneladende forudbestemt skæbne til senmodernitetens valgmuligheder.
‘Tilsyneladende forudbestemt skæbne’ – for pigen fra 1970 tilhører 2015-pigens
bedsteforældregeneration. Og bedsteforældrene – dem vi mødte i den norske film – foretog op
gennem 1970’erne et socialt valg, da muligheden bød sig: De begyndte at engagere sig i
trekkingindustrien. I første omgang lokalt, som bærere og køkkenpersonale på ruten over Tashi
Laptsa-passet til Khumbu. Indtægterne blev investeret i yakokser, sådan som traditionen og
værdiorienteringen tilsagde.

Det ændrede alting: Pludselig kunne de familier, der i generationer havde været mindrebemidlede,
etablere sig med store yakflokke. Det rokkede ved lokalsamfundets hierarki. Og det betød en ny og
anderledes tilgang til og forståelse af undervisning – børnene blev sendt på kostskole i Kathmandu,
så deres muligheder i turistindustrien blev bedre.
Generationen mellem de to piger på billedet fandt mulighederne i trekkingverdenen mere
tillokkende end tilværelsen som halvnomade i Rolwaling. Så de flyttede til Kathmandu, hvor 2015pigen nu vokser op.
Mellemgenerationen havde fordelen af en opvækst oppe i Rolwaling. De var stadigt ‘terrængående’
og fik hurtigt ry som dygtige klatreguider. Rolwaling-sherpaerne udgør derfor nu en relativt stor del
af Nepals klatreguider og mange af dem har været på Mt. Everest indtil flere gange. Fortjenesten
ved den type arbejde er stor (det er risiciene også!). Ofte blev midlerne investeret i ejendomme i
Kathmandu og i egne trekking- og klatrebureauer – som igen gjorde det lettere for andre Rolwalingsherpaer at få foden indenfor i turistindustrien.
Yngste-generationen, 2015-pigen, vokser op i Kathmandu og har måske aldrig været i Rolwaling.
Med en god skolegang ligger verden åben også udenfor turisterhvervet.
Rolwaling-sherpaernes skifte fra 1970 til nu er på mange måder enestående i Nepal. Khumbusherpaerne har foretaget samme rejse, men har haft 20 års forspring. Og generelt har ingen af de
andre etniske grupper i Nepal flytte sig på samme måde. De bliver fortsat ‘kun’ hyret som bærere,
og synes ikke at gribe mulighederne for egen fremgang, på samme måde som de entreprenante
Sherpaer har gjort. Uligheden i det nepalesiske samfund har altid været stor, men den ændrer
karakter. Det er nu en etnisk gruppe med kun perifert tilhørsforhold til hinduernes kastesystem, der
sætter sig på store dele af den økonomiske magt i landet. Det kan godt få andre til at rynke på
næsen!
Den udvikling, den enkelte familie har gennemløbet, modsvares af en afvikling oppe i Rolwaling. I
2015, da Baumgartner skrev sin bog, var der kun to familier tilbage i dalen, der levede et
nogenlunde traditionelt halvnomade-liv. De havde opgivet at bruge de højestliggende græsgange,
og også deres børn og børnebørn var stort set flyttet til Kathmandu. Kun nogle få unge kvinder var
tilbage for at hjælpe til med dyrene og i marken. Alle den traditionelle kulturs institutioner med
tillidsposter, hvis hovedformål var regulering af ressourceudnyttelsen, var borte. Kulturen, sådan
som nordmændene filmede den i 1971, var borte – afviklet.
Sammenholdet blandt Rolwaling-sherpaerne i Kathmandu er dog fortsat levende. Endda i en sådan
grad, at de har kunnet etablere et uformelt, styrende organ til erstatning for de forsvundne
tillidsposter oppe i dalen, og som erstatning for eller som alternativ til den svage nepalesiske stats
egne organer. Mount Everest Summiteers Club, som den nye institution hedder, er engageret i
vedligeholdelse af infrastrukturen i Rolwaling, i udarbejdelse og implementering af lokale regler og
aftaler, i intern konflikthåndtering og i organisering af sammenkomster og religiøse fester, både i
Rolwaling og i Kathmandu. Så hvor de gamle institutioner ophørte med at eksistere, er der kommet
nye til, tilpasset den nye, konkrete virkelighed.

Om sammenholdet og den etniske identifikation fortsat vil bestå, når nye generationer vokser ind i
en globaliseret verden, er selvfølgelig et spørgsmål. Men det tager adskillige generationer helt at
assimilere sig, og med en foreløbig intakt bevidsthed i Nepal om egen og andres etnicitet, er
forvandlingen til fritsvævende globaliseret individ næppe lige forestående.
Noget andet, der giver håb for Rolwaling-dalen, er etableringen af en klosterskole. I filmen fra 1971
mødte vi den daværende lama Gelong Pasang. Modsat sin forgænger, der var rodfæstet i den
folkelige buddhisme, havde Gelong Pasang sin baggrund i Chiwang- og Tengboche-klostrene i Solo
Khumbu og dermed i en mere åndelig og skriftfokuseret buddhisme. Hans undervisning af børnene
i Rolwaling var af ‘den sorte skole’, men den lærte eleverne disciplin og fokus på opgaven, og den
gav et stærkt sammenhold eleverne imellem – nogle af de dyder, Rolwaling-sherpaerne udnyttede i
den sociale mobilitet i generationerne derefter. Gelong Pasang døde i 1975, og i årene derefter
manglede dalen en spirituel leder med gennemslagskraft. Også det var med til at opløse
traditionerne og fremskynde fraflytningen.
I 2011 vendte Ngawang Tenzing Lama, nu Tulku Ngawang Lapsum Rinpoche og altså en
reinkarneret lama, tilbage til hjembyen Beding i Rolwaling og grundlagde en ny klosterskole.
Skolen underviser både efter en buddhistisk læreplan og efter den pan-nepalesiske primary schools
plan. Det giver mulighed for at afslutte med en anerkendt folkeskoleeksamen. Netop fordi skolen
ledes af en velestimeret tulku og er beliggende i en beyul, tiltrækker den elever fra andre steder end
Rolwaling. Det kan på sigt vise sig at blive en del af dalens genrejsning til et levende, moderne
Sherpasamfund.
Afslutningsvis, og med indirekte forbindelse til affolkningen af dalen, omtaler Baumgartner truslen
fra den stadigt voksende gletchersø, Tsho Rolpa, øverst i dalen. Den globale opvarmning og den
klimakatastrofe, som vi står midt i – og som er et resultat af en livsstil, der bl.a. indbefatter
interkontinentale ferierejser og trekkingturisme – betyder, at bræerne i Himalaya smelter og
moræneopdæmmede søer vokser. Tsho Rolpa er nu den største gletchersø i Himalaya. Faren er, at
morænen giver efter, f.eks. i forbindelse med et større jordskælv. Det vil kunne udløse en GLOF Glacier Lake Outburst Flood – der for Rolwaling er beregnet til en flodbølge på op imod 15 meters
højde. Det vil have en ødelæggende og dødelig virkning på både kort og langt sigt.
Samtidig betyder afsmeltningen, at overgangen over Tashi Laptsa er blevet meget mindre
krævende, og nu kan sælges som en familietur. Tidligere fordrede den erfaringer med steigeisen og
isøkse. Det giver nogle klare økonomiske fordele for trekkingbureauerne og for deres ansatte og
gæster.
Om hændelsesforløbet siden begyndelsen af 1970’erne til nu er ‘udvikling’ eller ‘afvikling’
afhænger af perspektivet. Ånden fra den norske film vil nok kalde det afvikling, forstået på den
måde, at menneskeheden i lyset af klimakatastrofen har brug for at kunne henvise til alternative
livsstile i balance med naturen. Sherpasamfundet i Rolwaling-dalen fungerede som et sådant
alternativ. Men behovet for alternativer kan vel ikke forpligte det enkelte menneske til ikke at
fremme egen lykke og gribe de muligheder, der foreligger – og da slet ikke mennesker fra en i
udgangspunktet underprivilegeret befolkningsgruppe i et uland med en svag regering, der ikke
magter at værne og støtte landets indbyggere?
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