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EXOTISKA RAJASTHAN – SLOTT – ÖKENDRÖMMAR – KAMELER

Foto: Swed-Asia Travels

RAJASTHAN är den delstat i Indien vi gärna beskriver som ett land med beduiner, kameler,
sanddyner, ädelstenar, turbaner och folkmusik. Här möts besökaren av de riktigt stora
sandstensslotten som för tankarna tillbaka till svunna ”Maharadja-tider” och sagornas värld.
Vi startar resan i det moderna New Delhi varifrån vi tar oss vidare ut mot det romantiska och
fascinerande landskapet i Rajasthan där ökenstäpper möter Arwali-bergens klippor.
Den indiska delstaten har under århundraden bildats av ett antal gamla furstendömen och
själva namnet Rajasthan betyder ”Kungarnas hemvist”. I Rajasthan bor idag 70 miljoner
människor på en yta motsvarande tre fjärdedelar av Sveriges yta. Dess huvudinvånare ”Rajputs”
har ett krigiskt förflutet från ständiga krig mot inkräktare vilket är orsaken till att man än idag
ser fästningar och borgar på nästan varje upphöjd klippa.
Rajputerna blev ryktbara för sin ridderlighet och enorma tapperhet. Med en stark känsla av ära
(jämför samurajer i Japan) föredrog de alltid döden framför kapitulation. I hopplösa lägen begick
kvinnorna ett sorts rituellt kollektivt självmord kallat ”jauhar”, där de kastade sig på bål efter att
männen iförda den saffran-färgade turbanen ridit ut mot den övermäktiga fienden och därmed
en säker död. Stolthet och mod är det genomgående temat i alla berättelser och sägner om
människorna som bor i Rajasthan.
Swed-Asia Travels tar dig med på en personlig rundresa i det historiska Rajasthan!
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Swed-Asia Travels
DAG 01:
4/11
ANKOMST TILL DELHI
På flygplatsen i Delhi möts ni av färdledaren Kjell Borneland. Därifrån går resan vidare cirka 10 mil
västerut mot det gamla fortet Neemrana där vi checkar in vid lunch. Fortet var fram till 1947 ockuperat av
Chauraner vilka var en kast (Rajput) från norra Indien. På det vackra ålderstigna 1500-tals fortet kan man
fortfarande känna historiens vingslag och idag kopplar vi av och njuter av den gamla och exotiska miljön.
ÖVERNATTNING NEEMRANA FORT

Neemrana Fort

Mandawa Slott

Mandawa slott

DAG 02:
5/11
NEEMRANA FORT – MANDAWA SLOTT
Resan till Mandawa tar cirka 5 timmar. Regionen omkring Mandawa kan beskrivas som ”The open air art
gallery of Rajasthan” med målningar i en teknik av pulveriserat färgpigment och vatten på fuktig kalkputs
(fresker) och vackert utsirade hus (hawelis) från tidsepoken 1750-1930. Det romantiska feodalfästet
Mandawa var också tidigare en av Indiens viktigaste ökenposter för kamel-karavaner som från Kina och
Mellanöstern fraktade te, silke och ädelstenar till Indien.
Rajput-härskaren Thakur Nawal Singh uppförde själva fortet Mandawa 1755 för att skydda sig och sin
familj mot hårda angrepp utifrån. Vi bor på fortet som numera är ett hotell fyllt med antikviteter,
ålderstigna möbler, historiska vapen och hundratals familje-porträtt. I de 85 olika och tidsenliga rummen
blandas himmelssängar med kaklade badrum och utanför finns kanoner, mystiska torn och fängelsehålor.
På borggården hörs påfåglars rop och under natten utropas böneramsor från moskéer och tempel.
På eftermiddagen ger vi oss iväg med jeepar mot de heta sanddynerna och en närbelägen beduin-by.
ÖVERNATTNING MANDAWA SLOTT
DAG 03:
6/11
MANDAWA – BIKANER (200 km/5 tim)
För 500 år sedan uppfördes en ökenstad i Indien som fick namnet Bikaner. Staden kom att bli en viktig
vallfärdsort på grund av att de fåtaliga droppar regn som faller här per år togs tillvara i stora dammar som
dricksvatten vilket gav ökenfolket en möjlighet till överlevnad. Bikaners upplösning som kungarike skedde
först 1947 vid Indiens självständighet.
Tio kilometer från Bikaner ligger en statlig kamel-uppfödning som vi skall besöka. Farmen är en av de få
platser i världen där svarta långhåriga kameler föds upp vilka lämpar sig bäst som dragdjur. Vi är nu
långt inne i kamelernas land för att lära oss mer om öknens tålmodiga skepp. På farmen finns även den
ståtliga Gujarati kamelen som har krulligt hår. De är brunsvarta och har stora stinna juver som per dag
ger sju liter fet och näringsrik mjölk, en mycket hälsosam dryck som innehåller mängder av viktiga
vitaminer och mineraler, dessutom är den en rik källa till proteiner. Kamelmjölk innehåller även kalcium,
järn, protein, vitaminer och zink som tillsammans med fett- och aminosyror tillhandahåller allt som krävs
för en balanserad diet. Under vårt besök på kamelfarmen ges vi möjlighet att dricka av den ädla drycken
som sägs vara enklare för kroppen att smälta än komjölk och passar bra för de som är laktosintoleranta.
ÖVERNATTNING LAXMI VILAS
DAG 04.
7/11
BIKANER – DESHNOKE – BIKANER
Söderut från Bikaner, 33 kilometer i riktning mot staden Jodphur kommer vi att besöka byn Deshnoke
och det heliga rått–templet Karni-Mata. Templet är en inkarnation av guden Devi och hyser Indiens
kanske mest egenartade kult. Templet är ett överdådigt hem för tiotusentals svarta råttor samt några få
vita råttor. Själva templet är uppkallat efter sin grundare gudinnan Karni Mata, en kvinna som tillhörde
Charan kasten (traditionellt en kast bestående av enbart skalder).
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Med stor framgång påstod sig Karni Mata vara en gudinna; med andra ord en inkarnation av Devihindumytologins stora modergudinna Karni Mata som på 1430-talet etablerade sig i oasen Deshnoke, då
belägen i det glest befolkade ökenområdet Jangal-Desh idag en del av nuvarande Rajasthan.
Att Karni Mata lyckades uppnå gudinnestatus hänger ihop med Charanernas tro på att Devi inkarnerats
som människa gång på gång i flera generationer - Än idag utses tre levande gudinnor i nordvästra Indien –
och det sker oftast inom Charan kasten.

Bilder innifrån templet där råttorna är heliga och matas med bl.a. ris och mjölk
Det finns olika förklaringar på råttornas närvaro i templet men alla grundar sig på en enda händelse; att
Karni Mata kom på kant med Yama; ”dödens härskare”. Karni Mata hade förgäves försökt återuppliva en
släktings barn och hon konsulterade Yama, som förklarade att hennes återupplivning hade misslyckats
eftersom barnet redan hade återfötts. I protest mot Yama beslutade Karni Mata att alla döda Charaner i
hennes släkt framöver skulle återfödas som råttor och att de på hennes befallning, i sin tur skulle födas som
människor. Det skulle ske när en växelverkan mellan återfödelse som människa och råtta slutfördes och när
den enskilde når Nirvana...
ÖVERNATTNING HOTEL LAXMI VILAS
DAG 05: 8/11
BIKANER – JAISALMER (333 km / 7,5 tim)
Vi gör en lång och upplevelserik bussresa till Jaisalmer. Tidigt på morgonen lämnar vi Bikaner för att resa
till ökenstaden Jaisalmer som är Rajasthans sista utpost i väster. Idag kör vi mer än 300 km på dammig
och svårframkomlig väg men vi gör intressanta stopp efter vägen.
Sent på eftermiddagen anländer vi till den mytomspunna ökenstaden där vi checkar in på Himmatgargh
Palace.
ÖVERNATTNING HIMMATGARH PALACE

Jaisalmer Fort
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Bilder från Jaisalmer - Foton Kjell Borneland
Jaisalmer ligger djupt inne i hjärtat av den stora Tharöknen och är sista anhalten innan ökensanden helt
tar vid nära Pakistans gräns. Staden finns placerad på världskartan som en av de mest exotiska
ökenstäderna i hela världen eftersom här innanför de tjocka ringmurarna står tiden stilla. En magnifik
viloplats efter en lång resa.
I Jaisalmer fanns på 1700-talet en arkitektur som fick alla europeiska slott att kännas både klumpiga och
vulgära. Här fanns hundratals alkover som hängde på fasader likt svalbon och på varje hus fanns mjukt
rundade fönster- och dörrkarmar med sirliga blommönster. Det fanns stenräcken med hundratals små
gluggar en uråldrig byggteknik som släppte in luft och ljus men stängde ute sanden. Inne i husen fanns
vattenpipor, persiska mattor och salonger med takfläktar som genom en sinnrik konstruktion med remmar
drevs för hand från ett annat rum av tjänare.
I det höga fortet som tronar på en ensam klippa blev på 1700-talet några få handelsmän väldigt rika på kort
tid. Här handlade man med kryddor och tyger, men mest tjänade man på penningutlåning och opium.
Med vinsterna från opium och spekulation byggde dynastin Patwa här sitt stora imperium. I slutet av 1700talet ägde familjen Patwa över 300 handelscentra som sträckte sig från Indien och Afghanistan i väster, till
Kina i öster. Det här var en plats där öknens nyrika gottade sig i en obeskrivlig tid som aldrig kommer åter.

Jaisalmer – Foton Kjell Borneland
Staden glömdes bort i över tvåhundra år och antalet invånare krympte från 115 000 i slutet av 1800-talet till
endast 8 000 personer i början på 1960-talet.
Det indiska kriget mot Pakistan 1965 och 1971 gav staden som endast ligger 12 mil från Pakistans gräns en
ny roll. Militären byggde en flygbas och ett regemente upprättades för de indiska kamelberidna gränstrupper
som bevakade gränsen mot Pakistan. 1965 drogs den första riktiga vägen fram till Jaisalmer och 1968 stod
den smalspåriga järnvägen klar. Först 1975 anlände de första utländska turisterna till den mytomspunna
ökenstaden.
DAG 06:
9/11
JAISALMER – START FÖR KAMELSAFARI
Med jeepar reser vi tidigt på morgonen ut mot den stora Tharöknen och det varma havet av ökensand.
Efter ett par timmars bilfärd där vägen tar slut och het ökensand tar över finns våra väntande beduiner
med sina kameler. Innan den orangefärgade solen snabbt försvinner ner bakom sanddynerna lastar vi
över våra packningar på kamelryggarna.
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SOLNEDGÅNG I ÖKNEN – Strax före solnedgången rider vi ut mot sanddynerna där den sjunkande solen
trollar med sandens alla färger. I månskenet tar vi oss fram och söker en lägerplats för natten under bar
himmel. Efter solens nedgång blir det kyligt så vi sveper in oss i varma kamelfiltar då temperaturen gått
ner från dagens heta 35 grader till kvällens betydligt svalare ca 18+C.
Snart ”puttrar” kvällsmaten i beduinernas kokkärl över den öppna elden och det serveras ris, chapati,
vitkål, grönsaker och potatis allt medan kamelerna lägger sig ner i sanden för nattens vila. När mörkret
faller på sitter vi runt lägerelden. Det är tyst och mörkret kryper inpå oss. Bara månen, elden och
stjärnorna lyser där vi insvepta i filtar sitter långt ifrån den svenska tryggheten.
ÖVERNATTNING: ”EN NATT UNDER BAR HIMMEL I ÖKENSAND”

Kamelsafari Tharöknen - Foton Swed-Asia Travels
DAG 07:
10/11
ÖKEN PÅ KAMEL - JAISALMER
Morgon – våra följeslagare / beduiner lagar vår frukost över öppen eld och solen värmer snabbt upp
sanden. Öknen vaknar långsamt till liv – En ny dag har börjat och temperaturen stiger snabbt. Idag tar vi
oss fram på våra kameler i områden där de stora kamelkaravanerna förr gick från de indiska städerna
fram genom Tharöknen till Afghanistan, Persien och vidare till marknader i Damaskus, Kairo och
Konstantinopel. -På eftermiddagen återvänder vi med jeepar till hotellet i Jaisalmer där middag väntar.
ÖVERNATTNING HIMMATGARH PALACE
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DAG 08:
11/11
JAISALMER
Idag strövar vi omkring i de trånga gränderna innanför stadsmuren (fortet) och njuter av lokala textilier,
hantverk och typiska beduin-silversmycken. På kvällen middag med folksång som framförs av lokala
musiker.
ÖVERNATTNING HIMMATGARH PALACE

Foto Swed-Asia Travels
DAG 09:
12/11
JAISALMER – NATTÅG TILL JAIPUR
Jaisalmer. Efter frukost gör vi en kortare utflykt till Gadisar lake. Sjön anlades redan på 1400-talet som
en dricksvattenreservoar. Platsen är omgärdad av flera tempel från samma tidsperiod.
Lunch därefter förbereder vi oss inför den nattliga och upplevelserika tågresan till staden Jaipur.
ÖVERNATTNING PÅ TÅG
JAIPUR - huvudstaden i delstaten Rajasthan. I Jaipur har ljudet av elefanter, trummor och skarpslipade
svärd tidigare ekat över nejderna och blodiga slag har utkämpats under århundraden. Staden började
uppföras år 1727 av Maharaja Sawai Jai Singh II och runt hela staden uppfördes en sex meter hög
ringmur för att hålla fienden utanför. Eftersom astronomi var maharadjans största passion lät han bygga
det imponerande observatoriet Jantar Mantar på gångavstånd från sitt palats. Staden Jaipur målades i
rosa färg när Prins Albert, drottning Victorias son 1883 besökte staden. (därav namnet ”Den rosa Staden”)
DAG 10:
13/11
JAIPUR MED LEOPARDSAFARI
Ankomst med tåg till Jaipur. Avkoppling fram till lunch. Klockan 14.00 kör vi ½ timma till Jhalana där vi
genomför en jeepsafari med sikte på områdets vilda leoparder. Middag på hotellet.
ÖVERNATTNING PÅ UMAID MAHAL
DAG 11:
14/11
JAIPUR SIGHTSEEING
Vi besöker idag City Palace museum som var bostad åt den sista maharadjan Bhawani Singh av Jaipur,
(avled år 2011). Hans änka lever och bor ännu kvar. Under eftermiddagen besöker vi Jai Singh`s
observatorium. Här finns bland annat det 27 meter höga soluret med en precision som kan kontrolleras
mot dagens elektroniska klockor. En stenlagd stig smyckad med stenvalv ledde från de furstliga gemaken
fram till Jai Singhs älskade observatorium.
ÖVERNATTNING PÅ UMAID MAHAL

Foto Staden Jaipur

“Vindarnas palats”

Observatoriet

DAG 12:
15/11
JAIPUR
Efter frukost beger vi oss till Amer Fort 12 kilometer från stadens centrum. Fortet är en stor fästning med
en hänförande utsikt mot två andra mastodontfort Jaigarh och Nahargarh och mot den gamla staden
Amer. Fortet är högt beläget på en klippa och färden upp till borggården och palatsets entré gör vi med
jeep. (Swed-Asia Travels tar avstånd från den elefantridning upp till fortet, som även erbjuds).
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Inne i palatset finns världens bäst bevarade spegelkammare där skenet från ett enda stearinljus ger
känslan av att befinna sig i en diamants mitt.
Efter lunch ser vi ”Vindarnas Palats”, en fem våningar hög byggnad i rosa sandsten med oktagonala (åttakantiga) fönsternischer som är perforerade med titthål. Oktagonala fönster och hus ansågs vara
15 % mer effektiva när det gällde ljusinsläpp och svalka än traditionellt rektangulära fönster och hus.
Från titthålen i ”Vindarnas palats” brukade hovkvinnorna titta ut på viktiga evenemang utanför palatset,
utan att själva bli sedda.
Övrig tid av dagen kan tillägnas egen shopping i denna fantastiska hantverks-stad (textilier, mattor, silversmycken etc.)
ÖVERNATTNING PÅ UMAID MAHAL

Bilder: Amber Fort – Foto Swed-Asia Travels
DAG 13:
16/11
JAIPUR – DELHI
Från Jaipur tar vi oss med vår egen buss 230 kilometer till Delhi. Efter vägen stannar vi för lunch. I Delhi
checkar vi in på Hotell Shanti Palace nära den internationella flygplatsen. Avskedsmiddag.
ÖVERNATTNING HOTEL SHANTI PALACE, DELHI
DAG 14:
17/11
DELHI – FLYG TILL SVERIGE
Tidig frukost, därefter transport till flygplatsen. Flyg till Sverige.

RESANS PRIS SAMT EXAKT RESDATUM UPPDATERAS NÄR RESELÄGET ÅTER
NORMALISERATS EFTER CORONAPANDEMIN.
KONTAKTA GÄRNA SWED-ASIA TRAVELS MED INTRESSEANMÄLAN, ELLER
FRÅGOR!
INGÅR I RESANS ARRANGEMANG
Internationell flygbiljett Sverige – Delhi – Sverige
Boende i dubbelrum inklusive frukost
Lunch och middagar ingår under hela resan/förutom lunch första dagen i Delhi
Transfer till och från flygplats samt järnvägsstationer i Indien
Transporter med Tempo Traveler a/c cirka 100 mil
Tågbiljett i 2 klass a/c sovvagn Jaisalmer – Jaipur
Transport med jeep till/från ökensafari (Tharöken)
Kamelsafari med måltider middag och frukost, egen rid-kamel
01 övernattning ”i ökensand”. Beduiner och kamelägare som medhjälpare
Lokala guider i Jaisalmer och Jaipur
Delstatsavgifter, vägavgifter, parkeringsavgifter, bränsle, lokala skatter
½ dags rundtur i Old Delhi
Kostnader för bärare på järnvägsstationer
Svensk färdledare Kjell Borneland
INGÅR EJ:
Enkelrumstillägg
Visumkostnad
Personlig reseförsäkring och Avbeställningsförsäkring
Dricks till guider, beduiner och chaufför vid avslutad resa.
Personliga utgifter, dricksvatten, telefon, internet, tvätt
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