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VI BESÖKER MEDICINMÄN, TEPLANTAGER OCH 
DARJEELING - ”DE HÖGA KULLARNAS JUVEL” I INDIEN 

 

 
         Vy över Himalaya - Darjeeling 

                     
Den här resan tar dig utanför turiststråken i den indiska delstaten Västbengalen och till 
”foten av gröna Himalaya” där vi ”lär oss mer” av den indiska regnskogens olika 
medicinalväxter. Vi besöker avlägset belägna byar där medicinmän fortfarande utövar sina 
uråldriga traditioner genom att använda mediciner från växtriket och vi övernattar i 
s.k.”homestay” där våra måltider delas med lokalbefolkningen.  
Vi besöker det vackert belägna Darjeeling ”de höga kullarnas juvel” och tar oss till Tiger 

Hill för att få en vy över världens tredje högsta berg Kanchenjunga (8.586 möh). Från 
Darjeeling tar vi oss vidare till Kurseong för att besöka Makai Bari Tea Estate där samma 
familj under fyra generationer drev en te-fabrik från 1859 fram till 2014. Te-odlingarna 
runt Darjeeling ligger på 1370 meters höjd och de gröna handplockade tebladen som växer 
i Kurseong anses som ”teernas champagne”… 

 
DAG 01.              ANKOMST DELHI – FLYG TILL BAGDOGRA – BIL TILL DALGAON 

På flygplatsen i Delhi möts du av Kjell Borneland (Swed-Asia Travels) därefter inrikesflyg till 
Bagdogra flygplats i norra Västbengalen (flygresa ca 2,5 timmar). Från Bagdogra tar vi oss med 
jeepar cirka 03 timmar till Dalgaon en avlägsen plats där cirka tretusen människor bor fördelade 
på 685 familjer. Området kallas för ”Indiens största apotek” och de olika folkslagen som bor här 
lever i harmoni med varandra och naturen. Folkgrupperna som bor på platserna vi besöker är; 
Bengalis, Gorkhas, Marwaris, Adivasis och muslimer, men även andra etniska grupper finns 
representerade som; Sikher, Mizos och Anglo-Indians. Flera olika språk talas i byarna men 
huvudspråken är Bengali Gorkhali /Nepali, Hindi, Sadri, Marwari och engelska.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bengalis
https://en.wikipedia.org/wiki/Gorkhas
https://en.wikipedia.org/wiki/Marwaris
https://en.wikipedia.org/wiki/Adivasis
https://en.wikipedia.org/wiki/Mizos
https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Indians
https://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://en.wikipedia.org/wiki/Sadri_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Marwari_language
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I Dalgaon finns Indiens äldsta Cinchona-träd eller (Kinabarkträd) som det också kallas. 
Kinabarkträdets bark innehåller bland annat kinin och härstammar ursprungligen från Peru och 
Anderna. Kinabarkträdet är den indiska regnskogens kanske mest intressanta träd och kan bli 
upp mot 20 meter högt och dess bark anses än idag av lokalbefolkningen i Dalgaon ge skydd 
mot malaria. 
I Dalgaon övernattar vi på ett privat boende med 8 rum. Själva byggnaden är uppförd i trä med 
typisk gammal lokal stil och i trädgården växer medicinal - och tropiska växter. 
ÖVERNATTNING; MECHILINGMA ”HOMESTAY”, DALGAON 
 
KINABARK (kort historik)  

Redan på 1600-talet fanns i Europa en mycket dyrbar febermedicin från ett träd i Peru som 
kallades quina-quina. Namnet betyder ”barkernas bark” på ett sydamerikanskt indianspråk. 
Kinabark skördas från några olika arter av släktet Cinchona och tillhör samma växtfamilj som 
den svenska gulmåran i familjen Rubiaceae. Cinchona-trädet växer fortfarande vilt i Anderna. 
Redan1638 använde människorna i Perus regnskogar barken från Quinin-trädet för att bota sig 
från malaria. I indiska skrifter från slutet av 1800-talet beskriver man ofta trädet som; ”Tree of 
fever of the region of Loxa”. 

Medicinen smakar beskt och innehåller bland annat kinin som är giftigt för malariaparasiten. 
När svensken Carl von Linné skrev sin avhandling om frossan ansåg han att beska ämnen som 
kinabark inte var effektiva mot sjukdomen. Senare ändrade han sig när det visade sig att 
kinabark var ett av de bästa medlen som fanns mot frossa. Barken blev snabbt ett välkänt medel 
mot malariafeber och andra sjukdomar. Stora mängder kinabark samlades därför in från vilda 
träd i Sydamerikas skogar och skeppades till Europa. Under 1800-talet anlades stora 
kinaträdsplanteringar i Asien. Den mesta barken kom dock från holländska odlingar på Java 
och det sägs att européer aldrig hade lyckats kolonisera Afrika utan tillgång till den viktiga 
kinabarken. 
Kinabark används nu inte längre som malariamedicin i världen utan har ersatts av flera olika 
syntetiskt framställda läkemedel. Men i några av de byar vi kommer att besöka används barken 
än idag som malariamedicin. Kinin används som läkemedel världen över och bland annat som 
smakämne i flera bittra läskedrycker, till exempel ”tonic water”. 
 

     
 
DAG 02.             DALGAON 
Före frukost gör vi en kort promenad för att njuta av omgivningen, därefter äter vi frukost 
tillagad av vår värdfamilj innan vi vandrar vidare till plantagen där Kinabarksträden växer. 
Arbetet som pågår här genom att skala bort barken från träden helt utan maskiner har inte 
nämnvärt förändrats de senaste 120 åren då träden för första gången planterades i området. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anderna
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Vi äter lunch tillsammans med lokalbefolkningen, därefter en introduktion hur medicinalväxten 
behandlas innan den skickas vidare till hälsokostfabriker över hela världen. Hela den här dagen 
är fulltecknad för att vi skall få veta det mesta om den märkliga barken från det mytomspunna 
trädet Cinchona.och dess egenskaper. Den fruktade malariaparasiten har med tiden utvecklat 
motståndskraft mot bland annat kininmedicinering. 
ÖVERNATTNING MECHILINGMA ”HOMESTAY”, DALGAON 
 

.      
 
DAG 03.              DALGAON - KUMANI - DALGAON 
Efter frukost kör vi cirka 40 minuter med jeep till Kumani ett område som anses vara Indiens 
mest grönskande område. Innan vi kommer fram till Kumani stannar vi en kort stund vid floden 
Jaldhaka som rinner ner från Bhutans höga berg. I Kumani besöker vi byns sjukstuga vilken 
drivs av en lokal medicinman som i sin behandling endast använder salvor från olika örter vilka 
påstås läka både skelettfrakturer och kramp. Hit till den avlägset belägna sjukstugan kommer 
människor från olika byar för att bli behandlade och de som är väldigt sjuka får bo kvar i 
sjukstugan utan kostnad fram till att de känner sig bättre eller blivit helt botade.  
Lunch den här dagen arrangeras av byborna. 
ÖVERNATTNING MECHILINGMA ”HOMESTAY”, DALGAON  
 

 
 
DAG 04. DALGAON – SAMSINGH – DALGAON 
Dagen börjar med att vi kör jeep cirka en timme till en mindre by nära Neora Valley 
Nationalpark. I djungelområdet Neora finns både tiger, björn, vilda elefanter, fläckig leopard 
samt den heliga och giftiga kungskobran. Här finns även röda pandor som enbart livnär sig på 
färska bambuskott. 
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   Västbengalen rödmarkerat 
 

I Samsing möter vi en medicinman som anser sig bota sinusit och hit kommer människor från 
avlägset belägna byar för en behandling. Efter lunch möter vi en annan medicinman som påstår 
sig bota tropiska sjukdomar bland annat gula febern (Jaundice). Behandlingen sker med hjälp av 
varm senapsolja och olika mantras (böneramsor).  

ÖVERNATTNING MECHILINGMA ”HOMESTAY”, DALGAON 
 
DAG 05. DALGAON – BATABARIE - DALGAON 
Efter en tidig frukost kör vi med jeep cirka en och en halv timme till Batabarie, en teodling i 
distriktet Jalpaiguri. Här sammanstrålar vi med en lokal Ojha (medicinman i den muslimska 
delen av Batabarie). Ojha använder levande ankor och olika mantras för att kurera sina 
patienter och har uppfört ett mindre hus för sina patienter där han delar med sig av nedärvda 
kunskaper. Enligt den lokala medicinmannen har samtliga patienter som besökt honom genom 
åren blivit botade. 
Kvällen och halva natten tillbringar vi i byn Rai tillsammans med en annan märklig medicinman. 
Vi får vara med om ålderdomliga ritualer och rituella ceremonier där medicinmannen 
tillsammans med lokalbefolkningen spelar på trummor och slår på metallplattor med träpinnar 
samtidigt som man offrar en rostad tupp för att ta bort lokalbefolkningens negativa energier. 
ÖVERNATTNING MECHILINGMA ”HOMESTAY”, DALGAON 
 
DAG 06.  DALGAON - LEPCHAKHA 
Namnet Lepchakha betyder, ”här ligger himmelriket av alla dörrar”. Vi befinner oss nära gränsen 
till Bhutan och tar oss till en avlägsen by nära tigerreservatet ”Buxa Tiger Reserve Forest”. Till 
byn som vi besöker leder inga vägar så vi vandrar cirka två timmar genom tät djungel där vilda 
elefanter och noshörningar har sin hemvist. Under vandringen stannar vi till vid Buxa Fort som 
står kvar i djungeln likt ett övergivet minnesmärke över engelska frihetskämpar och det brittiska 
imperiets glansdagar. I den avlägset belägna byn Lepchakha har samtliga hus sol-fångare då 
ingen elektricitet dragits fram. Vid dagens slut äter vi en spännande Dukpa-middag med byns 
befolkning. ÖVERNATTNING LEPCHAKHA ”HOMESTAY”, LEPCHAKHA   
 
DAG 07.  LEPCHAKHA – MINCHCHU – LEPCHAKHA 
Efter tidig frukost gör vi en kortare vandring med ”vår medicinman” ner till den närbelägna 
floden där vi får praktisera en ”terapi” som på Dukpa-språket kallas ”Minchchu”. Från avlägset 
belägna byar kommer människor hit för behandling av smärta i ryggen, nacke, magproblem, 

men även för hudåkommor. Om Dukpas- och Lepcha-folket känner sig sjuka tillbringar de flera 
timmar varje dag med att sitta i en specialgjord trätunna fylld med heligt vatten. De assisteras 
då av medicinmannen genom att han värmer speciellt utvalda stenar över en öppen eld, därefter 
sänks de heta stenarna ned i badet där patienten ligger och efter badet anses patienten vara fri 
från smärtor. Indiska medicinmän har mycket stor kunskap om olika växter och deras 
medicinska effekter, en kunskap som gått i arv i byarna från generation till generation. 
Lunch den här dagen serveras på stranden vid den fiskrika floden. 
ÖVERNATTNING LEPCHAKHA ”HOMESTAY”, LEPCHAKHA 
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Teodlingar i Darjeeling 

 
DAG 08.  LEPCHAKHA - DARJEELING 
Efter vi checkat ut från Lepchakha vandrar vi ner till Buxa varifrån vi tar oss med jeep till 
Darjeeling (drottningen av alla kullar), en vacker bilresa som tar cirka fem timmar genom 
grönskande dalar nära floden Teesta. Darjeeling ligger på en höjd av 2134 meter och att komma 
hit är som att komma till en annan värld.  
Här är vi helt borta från Indiens alla heliga kor, dess underbara kaos och obegripliga smuts.  

I Darjeeling är det välordnat, avslappnat och rent. Darjeeling flankeras i öst mot konungariket 
Bhutan och i väst mot bergslandet Nepal och här odlas bland annat det svarta teet som kallas 
”Teernas Champagne”. Darjeeling kallas oftast för världens exklusivaste te-distrikt och man 
producerar årligen cirka 10 000 ton te vilket räknas som väldigt lite. När årets första te-skörd 
kommer från Darjeeling är det en spännande händelse i te-världen. 
 
På eftermiddagen ger vi oss ut på stadsvandring till Chowrasta en marknadsplats där doften av 
lokala maträtter som momos och thukpas blandas med söta dofter från rökelser som tränger ut 
från stadens många kloster. Vi hinner även med att besöka Nightingale park och Darjeeling 
Heritage Railway där det första ånglokståget från slutet av 1800-talet fortfarande står som om 
avgången skulle vara idag. Övernattning på Swiss Hotell. Hotellet är en av de äldsta byggnaderna 
i Darjeeling.   
ÖVERNATTNING SWISS HOTELL, DARJEELING  
 

    
                      Swiss Hotell Darjeeling 

 

 
DAG 09. DARJEELING 

Uppstigning klockan 04.30 därefter med bil 11 kilometer upp till Tiger Hill (2.590 möh) vilken är 
den högsta punkten i Ghum. Från utsiktsplatsen när solen går upp kan man se de högsta 
bergen Khang-Chen-Dzod-Nga och Kanchenjunga 8.586 m (”kungen av dem alla”). 
 
Därefter återvänder vi till hotellet för frukost. På eftermiddagen besöker vi botaniska trädgården 
och zoologiska parken för att se den röda pandan, men här finns fler exotiska djur som 
snöleopard, fläckig leopard, tibetansk varg. Vår lunch intar vi på marknaden. 
ÖVERNATTNING SWISS HOTELL, DARJEELING 
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Kanchenjunga är ett av Himalayas mäktigaste massiv. Namnet betyder ”de fem stora 
snöförrådshusen”. På tibetanska blir det: Gang=(stö), chen = (stor), djö = (förråd ), nga = (fem). 
Berget är ett fritt liggande massiv och ligger mellan Indien (Sikkim), Nepal och Kina (Tibet). Den 
första europé som besökte Kanchenjunga var Sir Joseph Hooker som år 1848 företog en lång 
äventyrlig vandring från Darjeeling genom Tamar-dalen via Yalung, Singalila och Dzongri ner till 
Lachen dit han anlände i början av 1849. Den första bestigaren av Kanchenjunga var Mr. W.W. 
Graham som 1883 besteg både Jubonu och Kabru. Geologoger beräknar att Kanchenjunga är 445 
miljoner år gammalt.  
 

 
    
Från Darjeeling ser man Himalayas väldiga bergskedja, med solglittrande toppar, evig snö och 
obeskrivligt mäktiga perspektiv. Mäktigast av dem alla är Kanchenjunga, som lyfter sin is-prydda 
gnistrande hjässa mer än 28 tusen fot över havet. Luften där är så tunn och att man kan se 
bergets alla vinklar och vrår. Vid klart väder urskiljer sig tydligt vid klart bergets alla klyftor och 
djupgröna isar. Utsikten från Darjeeling mot Himalaya påstås vara en av de vackraste i världen. 
Solklara morgnar kan man från Tiger Hill även se Mount Everest (8848 möh).  
 
Folklivet på Darjeelings gator är synnerligen pittoreskt här möter man västerländska turister, 
indier, resliga tibetaner, småväxta kraftigt byggda nepaleser och bhutaneser.   
 
DAG 10.  DARJEELING – BAGDOGRA – DELHI  
Efter en tidig frukost på hotellet transport till Bagdogra flygplats för eftermiddagsflyg till New 
Delhi där vi checkar in på Hotell Taj Princess. Avskedsmiddag på kvällen. 
ÖVERNATTNING TAJ PRINCESS, DELHI  
 
DAG 11.  DELHI – HEMRESA 
Tidig transfer till Delhi flygplats för flyg till Sverige 
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I RESANS PRIS INGÅR  

Inrikes flygbiljett Delhi – Bagdogra t/r  

Alla transporter till & från flygplatser i Indien 

5 nätter dubbelrum privat boende i Dalgaon 
2 nätter dubbelrum privat boende i Lepchaka 

2 nätter dubbelrum på hotell i Darjeeling. 

01 natt Hotell Taj Princess inklusive frukost, Delhi 

Lokal guide i Kumani, i Neora Valley nationalpark, i Batabarie, i Minchchu 

Lokal guide Tiger Hill i Darjeeling 

Alla landtransporter i Västbengalen sker med Toyota Innova a/c  
Samtliga måltider (frukost, lunch, middag) ingår under vistelsen i Västbengalen.   

Chaufför + chaufförens boende, mat, drivmedel, parkeringsavgifter och vägskatter. 

Engelskspråkiga guider och tolkar som talar de etniska språk vi kommer i kontakt med i Västbengalen 

Inträdesavgifter till nationalparker samt Zoologiska parken i Darjeeling 

Kulturprogram i Darjeeling. 
Ledning av svensk färdledare Kjell Borneland, Swed-Asia Travels 

Lokala skatter 

Konsultation, rådgivning, informationsmaterial på svenska 

Erbjudande om informationsmöte hos Swed-Asia Travels i Strängnäs före avresa. 

 

 
INGÅR EJ  

Internationell flygbiljett tillkommer separat (Swed-Asia Travels bokar gärna) 

Enkelrumstillägg  

Reseförsäkring 

Avbeställningsförsäkring  
Visum till Indien (vi informerar om e-visum) 

Lunch i Delhi 

Inga måltidsdrycker ingår  

Dricks till guider och chaufförer tillkommer 
Tvätt, internet (ibland vistas vi i svårtillgängliga områden utan möjlighet till Wi-Fi) 

  
 

 

 

VAR VÄNLIG UPPMÄRKSAMMA FÖLJANDE! 

Den här resan är en specialinriktad upplevelseresa där boende hos lokalbefolkningen är spartansk men 

familjär. En enklare hälsokontroll bör resenären själv ombesörja innan avresan. Lokala medicinmän finns 
att tillgå under resan, men vi befinner oss mycket långt från ”sjukvård av västerländsk standard”. 

Några kortare vandringar ingår. (Packlista och andra rekommendationer översänds separat) 

Resan ger dig garanterat ett minne för livet… 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 


