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Abstract 

Thanka is a Tibetan art tradition which consists of religious pictures that portrays several 

gods, goddesses and holy individuals from the Buddhist faith. The motives are strongly 

symbolist and strictly traditional. This work describes this occurrence in three parts were the 

first is taken from literature; I give here an account of the origin, the motives, the technique, 

the religious aspects and its place today. The second part includes interviews and the third 

part summarizes the working process in my self-made painting. The conclusion is that this art 

is very complex and time-demanding, and that its calm precision is contrasting to the Western 

stress. The knowledge about Thanka is possible to apply in several school subjects such as 

History, Religion and Art, because of its traditional emplacement in the Tibetan society. 
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Sammanfattning  

Thanka är en tibetansk konsttradition som består av religiösa bilder föreställande en rad gudar 

och heliga personer ur den buddhistiska tron. Motiven är starkt symbolistiska och strängt 

traditionsbetingade. Detta arbete beskriver denna företeelse i tre delar där den första är 

hämtad ur litteratur, jag redogör här för uppkomsten, motiven, tekniken, de religiösa 

aspekterna och dagens plats. Den andra parten består av intervjuer och den tredje delen 

sammanfattar processen i den tavlan jag själv målat. Slutsatsen blir att denna konst är mycket 

komplex och tidskrävande, samt att den i sin lugna precision kontrasterar till den 

västerländska stressen. Kunskapen om thanka går att applicera i flera av skolans ämnen, så 

som Historia, Religion och Bild, på grund av sin av tradition befästa plats i det tibetanska 

samhället.  
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1. Inledning 

Den 17 november 2005 deltog jag i en studieresa till Indien som varade i nästan fyra veckor. 

Efter att ha mött den tibetanska kulturen och dess människor valde jag att inrikta mig på deras 

religiösa konst, thanka. Thanka var en företeelse som jag aldrig hört om tidigare, jag 

fascinerades av dessa bilder och ville lära mig mer om det. Denna konsttradition är relativt 

okänd i Sverige, vilket gjorde mig intresserad att utforska den. Insamlandet av fakta i Indien 

bestod i att intervjua fyra personer: läraren på en konstskola, en före detta thankamålande 

buddhistisk munk och slutligen två utövare. De två senare träffade jag på Norbulinka Institute 

där den ena jobbade med applikationsthanka och den andra var frilansande målare. Jag köpte 

även med mig litteratur hem som jag använt i arbetet, denna finns redovisad i 

källförteckningen. 

 

Thanka: tibetansk målad ikon på silke eller annan textil som kan rullas ihop. Den härstammar från Pala-

dynastins religiösa konst i Indien. Eftersom tibetanerna hyste ett så djupt intresse för de indiska religiösa 

lärorna, följde man in i minsta detalj vad indiska, och senare nepalesiska, konstnärer lärde ut. 

Thankamåleriet utvecklades i Tibet på 600-talet under Songsten Gampos regeringstid. Under samma 

period infördes också silkesmask, stenkvarnar, papper och bläck i Tibet, och den tibetanska skriften och 

grammatiken utvecklades. 1 

 

Ovan ser vi Jetsun Pemas förklaring till vad en thanka är. Pema är syster till Hans Helighet 

Dalai Lama och jobbar mycket med barn- och skolfrågor i Indien. 

 

Den här c-uppsatsen handlar alltså om den tibetanska konsttraditionen thanka, och kommer i 

text och bild förklara vad arbetet runt en thankamålning innebär. De olika kapitlen bearbetar 

thankans uppkomst, dess motiv och arbetsupplägg, samt de religiösa aspekterna och thankans 

plats i dag. Därefter följer intervjuerna, det finns även ett kapitel som redogör för min egen 

arbetsprocess då jag målade en thankamålning föreställande Gröna Tara. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pema, Jetsun (2001) TIBET min berättelse, Sid. 253 
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2. Frågeställning 
 

2.1. Preciserat problem 

Vad innebär den tibetanska konsttraditionen Thanka, och på vilka sätt varierar den? 

• Hur ser den ut? 

• Hur tillverkas den? 

• Vad har den för syfte? 

 

2.2. Problembakgrund 

Intresset väcktes i Indien då jag för första gången såg thankan utföras. Jag bestämde mig för 

att fördjupa mig i ämnet, dels för min egen skull och dels för att låta andra människor få ta del 

av det och kunna sprida kunskapen om den vidare. För att få en slags inre förståelse ville jag 

även prova att måla en egen thanka att personligen kunna relatera till. 

 

2.3. Avgränsningar  

Jag har valt att i huvudsak inrikta mig på de målade thankabilderna. Att göra en djupare 

genomgång även av mandalan och applikationsthankan hade blivit för brett. Till en början 

tänkte jag utveckla skrivandet och till större del inbegripa applikationsthankan men eftersom 

väldig begränsad information fanns att tillgå om denna bestämde jag mig till sist för att bara 

röra vid den lätt. Inom de målade thankabilderna har jag fördjupat mig mest i deras 

tillverkning och deras motivvärld, eftersom jag tyckte att dessa två var viktigast. 

 

2.4. Syfte och mål 

Mitt syfte är att ta reda på vad thanka är för någonting, vad som ingår i den och hur den yttrar 

sig. Jag vill utreda hur den kan varierar sig, hur den uppkom och hur den förhåller sig idag. 

Eftersom thanka är ett så pass okänt ämne i Sverige så vill jag ta upp den till analys för att 

bredda kunskapen om den. Jag vill att de som läser mitt arbete ska bli intresserade av denna 

exotiska konstform och vilja lära sig mer om den, detta för att thankans existens som värdefull 

konstskatt ska bli uppmärksammad även här i Sverige. Jag är också övertygad om att 

kunskapsinnehållet i detta arbete har ett stort pedagogiskt värde på grund av sin användbarhet 

så väl inom historieämnet och religionsämnet som bildämnet. 
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3.1. Metod 
 

3.1.1 Tillvägagångssätt 

I de kapitel i huvudtexten där jag beskriver mina intervjuer har jag valt att koncentrera mig på 

de saker som kom fram under själva samtalet. Eftersom jag inte hade någon möjlighet till 

någon ljudupptagning, då inget sådant fanns att tillgå, kan jag inte återge samtalen i exakta 

former med frågor och svar. Inför intervjuerna stolpade jag upp frågor utifrån vad jag ville ha 

svar på, under själva intervjuerna antecknade jag samtidigt som föremålet för mina undringar 

talade. Och eftersom jag varken har exakta frågor eller exakta svar nedtecknade att blicka 

tillbaka på så har jag, enligt Siv Strömquists Uppsatshandboken, valt att göra en narrativ 

sammanställning av våra samtal. Beskrivningen i hur jag utförde min målning är också gjord i 

narrativ form. 

 

Den första intervjun var med Dhani Ram Khushdil, eftersom han arbetade som lärare på en 

indisk konstskola kändes det relevant att prata med honom. Skolan låg inom Kangraområdet 

och kallades således för kangrakonst och jag tyckte att den utgjorde ett komplement till 

thankakonsten. Geshe Pema Dorjee var den andre att bli intervjuad, jag valde honom på grund 

av att han tidigare utövat thanka och därför kunde en del om det. De två resterande 

intervjuerna gjorde jag på Norbulinka Institute med dels Sonam Wangdu som jag åkt dit för 

att möta eftersom han arbetar som en frilansande thankamålare. Jamphel Wangmo arbetade på 

institutet med applikationsthanka varför jag fann intresse av att även prata med henne.  

 

Under det fortlöpande arbetet med denna uppsats började jag se vissa likheter mellan 

detaljerna i thankakonsten och ikoner i den kristna religionen. Jag fann detta väldigt intressant 

och har därför gjort en blygsamt liten jämförelse mellan dessa två aspekter i kapitel 4.1.4 

Religiösa syften och tradition. I jämförelsen valde jag att använda Världen som ikon, åtta 

föredrag om den ryskortodoxa traditionen av Per-arne Bodin och även uppslag ur 

nationalencyklopedin.  

 

I kapitel 4.1.2 Motiv och betydelser har jag valt att koncentrera mig på Tara, dels för att det är 

för platskrävande och näst intill ogenomförbart att på ett djupare plan beskriva alla avmålade 

gudomar. Dels för att hon är så mångsidig och även för att det är Gröna Tara som pryder 

tavlan som jag själv målat. 

 



Sandra Wallenius  Estetiskt Lärande 
sandwall01@student.kau.se  EST002 Ht 2005 

 

 

I kapitel 4.1.3 Tillverkning och teknik har jag i huvudsak använt mig av Pema Namdol Thaye 

Tibetan thanka painting, portrayal of mysticism eftersom den beskrev varje moment i 

utförandet väldigt utförligt. Jag valde därför att i texten inte skriva ut källhänvisningar på den 

fakta som var hämtad därifrån, men den kommer från sidorna 47-63 i Tibetan thanka 

painting, portrayal of mysticism. 

 

3.1.2 Material 

Förutom mina intervjuer och beskrivningen av min tavelmålning har jag även använt mig av 

fyra litterära böcker inhandlade i Indien: Lama P. Pakhrin - A Brief Introduction to Buddhist 

Deities In Thangka,  J.R. Santiago - Sacred Mandala Of Buddhism & Thangka, The Sacred 

Painting of Tibet, Pema Namdol Thaye  - Tibetan thanka painting, portrayal of mysticism. 

För att kunna göra rättvisa till informationen i dessa behövde jag översätta dem vilket jag 

gjorde med Nordstedts förlags Engelsk-svenska/Svensk-engelska ordboken. Jag köpte även två 

målarböcker i Indien som jag använt i arbetet; Publications - Tibetan Children Colouring 

Book och Tania Sironics THANGKA Colouring Book. Båda böckerna Jetsun Pemas 

självbiografi - TIBET  min berättelse och Per-Arne Bodins Världen  som ikon, Åtta föredrag 

om den ryskortodoxa andliga traditionen har jag med i mitt arbete. Förutom att jag hämtat en 

källa från ett fysiskt nationalencyklopedinexemplar har jag även tagit information från fem 

sökningar på NE:s hemsida, www.ne.se.  
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4.1. Huvuddel 
 

4.1.1. Uppkomst och historia  

Thankan har sitt ursprung i avbildningsföreteelsen av Buddha som tros ha funnits ända sedan 

Buddha själv levde på Jorden. Det första porträttet av Buddha, vilket var en beställning från 

Singalas prinsessa, sägs ha målats indirekt genom Buddhas spegling i vattnet, eftersom 

Buddhas ansikte var alltför praktfullt för att kunna beskådas direkt. Thankakonsten i Tibet 

anses ha utvecklats under 600-talet vid Songsten Gampos tid som kung, det sägs att hans båda 

buddhistiska prinsessor till fruar, den ena från Nepal och den andra från Kina, fick honom att 

konvertera till buddhismen vilket därigenom medförde den buddhistiska konsten2. Förfäderna 

till thankan antas ha sin upprinnelse i Indien och sedan spridits till Nepal och därefter till 

Tibet. De två prinsessorna Bhrikuti Devi och Wen Cheng bjöd in ett antal konstnärer från sina 

respektive länder och underlättade på så vis thankans inträde bakom Tibets murar. Men det 

som anses ha haft störst betydelsen var när Thrisong Detsen under 700-talet blev Tibets kung 

och då beordrade byggandet av det första klostret. Det var runt och i klostren som konsten 

frodades, eftersom den var av religiös art.  

 

Buddhismen som sådan kom att betyda mycket för det tibetanska samhället. Den nya 

religionen gjorde att allting anpassades och utvecklades efter den, den skänkte ett nytt sätt att 

tänka och förändrade därför människornas hela liv och grundsyn3. Buddhismen kom att 

radikalt förändra hela Tibet, och då indirekt även konsten. Det var dock inte förrän under 

1100-talet som den största utvecklingen tog fart, då besökte nämligen ett stort antal tibetanska 

lärde och munkar Indien och andra grannläder vilket ledde till ett viktigt utbyte länderna 

emellan. Detta resulterar i att den thanka som dagens Tibet kan uppvisa har rötter i konststilar 

från Kashmir, Pala, Kina, Nepal och Kotan. 

 

Det finns en sägen som berättar om den svarta thankans uppkomst. Den påstår att askan från 

en lama, alltså en helig buddhistisk munk, fästs upp som bakgrund och en gudom målats i 

guld ovanpå askan. Det råder delade åsikter om när den svarta thankan började utföras, en 

källa säger att den är från den femte Dalai Lamas livstid, alltså under 1700-talet. En annan 

hävdar att det startade först efter 1800-talets slut. Svarta thankas är speciella i det avseendet 

                                                 
2 Pema Namdol Thaye Tibetan thanka painting, portrayal of mysticism, Sid 15 
3 J.R. Santiago THANGKA The Sacred Painting if Tibet, Sid 7 
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att hela motivet målas på en helt svartmålad bakgrund. Det är dessutom bara guldfärg som det 

påmålade motivet utgörs av. Generellt sett föreställer dessa enbart vredgade figurer4.  

 

Myten i hur den guldbottnade typen av thankautförande uppkom härstammar från en gång då 

en högt uppsatt tibetansk lama bjöd in två konstnärer till sitt hem. Han bad dem dekorera de 

guldmålade väggarna i hans heliga rum efter en vision han haft. Resultatet blev så bra att 

ryktet spred sig och den nya tekniken blev tradition. Den gyllene thankan är faktiskt från 

början egentligen inte målad ur en estetisk synvinkel utan är i själva verket snarare en 

hyllning till den andliga världen, vilket i sin tur kan tänkas skänka konstnären gudarnas 

uppskattning och en eventuellt bättre karma5.  

 

4.1.2. Motiv och betydelser  

Det finns naturligtvis olika typer av inriktningar inom thankakonsten, den största 

uppdelningen är den mellan fridfullt, halvvredgad och vredgat uttryck. Det finns även 

speciella sätt att framställa mer jordiska varelser i motivet.  

 

Fridfulla figurer 

Fridfulla figurer brukar ofta gestaltas av en röd thankamålning. Röd thanka kan även 

innehålla andra typer av figurer men står generellt sett för gudomarnas långa livstid. Den röda 

färgen ska symbolisera den 

framställda gestaltens kroppsfärg. 

Fridfulla figurer föreställer 

mestadels bilder av Buddha eller 

olika bodhisattvor. Det senare 

innebär en person som blivit så 

upplyst att denne kan nå nirvana, 

men istället valt att stanna kvar i 

reinkarnationscykeln för att hjälpa 

mänskligheten.  

Ett exempel på en sådan är 

Padmasambhava, eller Guru 

                                                 
4 Pema Namdol Thaye, Sid 27 
5 Pema Namdol Thaye, Sid 28 
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Rinpoche som han också kallas6. Han var en av de indiska mästare som införde buddhismen i 

Tibet under 700-talet7. Ett tecken på att den avbildade är just en bodhisattva är att frisyren är 

högre. På en fridfull figur ska också alla detaljer vara fridfulla och harmoniska. Ansiktet ska 

utstråla ro med lugna ögon och lätt leende mun, ansiktet ska vara nedtonat och utan 

iögonenfallande drag. Händerna måste vara lika stora och även om de hålls i en mudraposition 

så ska de se avslappnade ut. Mudra är ett samlingsnamn för olika sätt att hålla händerna på, 

om detta är avbildat i målningen kommer betraktaren att ge dem uppmärksamhet – därför bör 

de utformas omsorgsfullt.  

 

Kläderna och sjalarna ska se ut som mjukt böljande sidentyg. Det finns tretton dekorationer8 

som en illustrerad gudom ska smyckas med (se bilden ovan9), varav fem är sjalar och 

återstående åtta är utsmyckningar. Bilden föreställer Tara (se även bild sid 20). Offergåvor till 

gudavärlden som målas på fridfulla målningar brukar härröra till de fem sinnena; syn, lukt, 

smak, hörsel och känsel (se bilaga 3). Och det finns nio karaktäristiska uttryck10 som 

densamme ska besitta: 

 

� En spänstig kropp – eftersom ödmjukheten vunnit 

� En flexibel midja – eftersom ilskan blivit kuvad 

� En foglig kropp – eftersom åtrån dämpats 

� En stadig kropp – eftersom avundsjukan besegrats 

� En ungdomlig kropp – eftersom svårmodet skingrats 

� En ren kropp – eftersom okunnigheten besegrats 

� En skinande kropp – eftersom den gudomliga visheten infunnit sig 

� En oföränderlig kropp – eftersom de gudomliga kännetecknen är närvarande 

� En majestätisk och strålande kropp – eftersom alla mörka tankar blivit förvisade 

 

Bakgrunden till dessa bilder är oftast romantiskt målade med regnbågar, djur och vattendrag. 

Ett obligatoriskt moment att ha med är träd. 

 

Halvvredgade figurer 

Halvvredgade figurer är en slags mix av fridfulla och vredgade. Det finns tre varianter: 

Istadevata, där kalachakra ingår, Dharmapalas, beskyddarna av Buddhas läror och skrifter och 

Jordiska motiv. Vid den senaste är åter igen Padmasambhava (se bild sid 13) en vanlig avbildning. 

                                                 
6 Tania Sironic, THANGKA Colouring Book Sid 4 
7 Nationalencyklopedin nr 12, sid 80 
8 Pema Namdol Thaye, Sid. 31 
9 Tibetan Children Colouring Book. Sid 6 
10 Pema Namdol Thaye, Sid. 30 
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Halvvredgade figurer har inga sedvanliga självklara attribut så som fridfulla och vredgade har. 

Så deras utsmyckningar får plockas antingen från det ena eller det andra, eller från båda två. 

Halvvredgade bilder kan liksom både fridfulla och vredgade motiv föreställa både manliga 

och kvinnliga gudomar. Figurerna är här inte lika muskulösa som hos de vredgade, i 

synnerhet inte kvinnorna, och bakgrunden kan föreställa allt från dekorativa prydnadskuddar 

till vind, eld och rök. Ögonbrynen ska se lite ilskna, utan att bestå av eld, och ibland kan 

munnen hållas på glänt där huggtänder skymtar fram. 

 

Vredgade figurer 

Det är på sin plats att poängtera att de vredgade gudarna fortfarande är goda gudar, vilka 

liksom de andra verkar för rättvisa och fred. Det vredgade uttrycket är bara ett kraftfullare sätt 

att se det, ett annat sätt att påvisa betydelsen av mänsklig 

gemenskap. De vapen och döda djur och människor som 

gestaltas i motiven har ingenting med verklig strid och död 

att göra. De är bara effektfulla symboler av något annat. Ett 

svärd kan stå för förenade energier, ett demonlik kan stå för 

en icke-existerande själviskhet och ett treuddigt spjut kan ha 

som mål att förinta de tre gifterna nonchalans, girighet och 

hat. 

 

Liksom de halvvredgade brukar de vredgade målas som 

Istadevata eller Dharmapalas, fast då förstås i en mer 

aggressiv framtoning. Ögonen får mycket uppmärksamhet i sin intensitet och genomträngande 

blick. Ögonbrynen är breda och detaljerade, och munnen är vidöppen med vassa tänder som 

ständigt är redo för att angripa Buddhas motståndare. (Se bild11) Dessa är de tolv attribut som 

en vredgad gudom kan tänkas bära:  

 

 De tre synderna 

� Elefantskinn på överkroppen – besegrandet av okunskapen  

� Människoskinn på överkroppen – girighetens undergång 

� Tigerskinn på underkroppen – vinnandet över hat och ilska 

 De fem ormarna 

� Kungaormen – ett vitt hårband 

� Den Nobla ormen – gult örhänge 

                                                 
11 http://www.thangka.ru/gallery/ge_simkhamukha.html (11/01 2006) 
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� Brahminormen – rött halsband 

� Den Vanliga ormen – grönt bälte 

� Den Lägsta ormen – svarta vristlänkar 

 Övriga 

� Diadem med fem människoskallar – kampen mot de tre världarna, vidsynthet och uppmärksamhet 

� Krans med 50 bloddrypande människohuvuden – avundsjukans förintelse 

� Solen och månen på vardera axel – skicklighet och visdom 

� Blod smetat på näsan och kinderna, fett på hakan och kremeringsaska i pannan – rening av de tre gifterna 

 

Vredgade gudar har också sex benknotsdekorationer som står för medkänsla för alla levande 

varelser och arbetet i att befria dessa från de sex världarna. Dessa dekorationer är: en 

benkedja med 32 länkar som hänger från hårknuten, ett benhalsband med sexton länkar, två 

band med tvåhundra skallar runt kroppen, benarmband och benvristlänkar och ett par 

benörhängen. Även om alla dessa detaljer sällan är med på en och samma figur så är de 

signifikanta för det vredgade motivet. Offergåvorna som avbildas består vanligtvis av 

brinnande fettrökelser, smälta smörlampor, doftande vatten, ruttnande kött och blod samt 

blommor från de fem känselorganen; alltså hjärta, tunga, öron, ögon och näsa. Bakgrunden 

ska vara trolsk och skrämmande med begravningsplatser och köttätande djur tuggandes på 

ruttnande lik. Huvudfiguren sitter på en mörk och solid sten omgiven av antingen vind, rök, 

eld eller allihop. Motivet ska kännas glödande och gärna ha med cirklande drakar och fåglar 

på himlen.  

 

Halvmänskliga och mänskliga figurer  

Vissa avbildade figurer är så kallade halvmänskliga eftersom de bara till viss del är människor 

och till den andra är djuriska, i det avseendet att underkroppen kan mynna ut i en ormsvans. 

Andra kan ha mänsklig överkropp, horn på huvudet, vingar på ryggen och örnklor. I vissa fall 

kan huvudfiguren i motivet ha dessa attribut, men det är mer vanligt att det är följeslagarna 

som ser ut på detta vis. 

 

De mänskliga figurer som avbildas har väldigt varierande utseenden och uttryck och kan 

finnas med på alla typer av thankas. De avbildas även som huvudfigurer, då de hyllas för vad 

de åstadkommit i sina liv. Till skillnad från bodhisattvor målas de muskulösa och korta med 

grovhuggna drag. Även om de har haft ett rikt andligt liv och varit mycket upplysta så är de 

fortfarande människor, och till skillnad från himmelska väsen så är de individer med 

personliga utseenden, beteenden och karaktäristika. Därför bör en sådan människa kunna bli 

igenkänd av betraktaren, vilket tillåter konstnären att tänka ett steg längre och få använda mer 



Sandra Wallenius  Estetiskt Lärande 
sandwall01@student.kau.se  EST002 Ht 2005 

 

 

av sin kreativitet. Milarepa exempelvis, den kände tibetanske poeten som skrev The Houndred 

Thousand Songs of Milarepa12, brukar avbildas med handen bakom örat, lyssnandes, medan 

han sjunger. 

 

Karaktäristiska drag kan innebära att dansa naken, ploga i åkern, flyga över himlen, hålla i en 

hund med mera. De kan ha långt hår, kort hår, ha stort skägg, vara halvnakna eller ha 

minimalistiska kläder, ha hårig kropp och inneha vilken kroppsform som helst från asketisk 

till korpulent. Hudfärgen är dock oftast solbränd eftersom de antas ha vistas mycket utomhus. 

Bakgrunden ska påvisa den avbildades enkla leverne men är inte bunden av samma strikta 

kompositionsnormer som vanliga thankas. 

 

Ju mer himmelsk den avbildade är ju mer strukturella traditionella målningsregler erfordrar 

den. Och ju mer mänsklig och jordnära hon eller han är, ju mer kan utföraren använda sina 

kreativa färdigheter. Samtidigt måste konstnären veta en del om sin utvalda huvudfigur för att 

kunna framställa denne efter dennes signifikanta personlighet.  

 

Tara – en liten genomgång 

Det finns 21 olika manifestationer13 av gudinnan Tara, de fem grundläggande och vanligaste 

är dock Vita Tara, Gröna Tara, Blåa Tara, Röda Tara och Gula Tara14. Hon är en av de 

populäraste gudinnorna att avbilda, kanske på grund av sin mångsidighet, och dyker ofta upp 

på olika målningar. Tara betyder rädderskan eller stjärnan på sanskrit15 och hon är en kvinnlig 

bodhisattva. Från början tros hon ha varit en betydande skyddssymbol för sjömän och 

liknande, i sin beskyddande gestalt brukar hon avbildas som grön eller vit. Om man vill göra 

en jämförelse med hinduismen har hon många likheter med Shivas hustru Durga16.  

 

Vita Tara, eller Den vita beskydderskan anses vara en inkarnation av den nepalesiska 

prinsessan Thisun. Vita Tara föddes enligt legenden ur en tår från medkänslans bodhisattva 

Avalokiteswora. Eftersom även Hans Helighet Dalai Lama anses vara en inkarnation av 

Avalokiteswora antas han och Tara ha ett speciellt band emellan sig. Vita Tara beskyddar 

människor på deras resa genom livet och brukar avbildas sittande, krönt och klädd på samma 

sätt som en bodhisattva. Ibland avbildas hon som Den sjuögda Tara, då hon har ögon i 

                                                 
12 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=255976  (11/01 2006) 
13 Pema Namdol Thaye, Sid. 29 
14 Lama P. Pakhrin A Brief Intruduction to Buddhist Deities in Thangka, Sid 37    
15 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=324633  (11/01 2006) 
16 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=324634  (11/01 2006) 
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pannan, i handflatorna och på fötterna och med en lotusblomma på en eller båda axlarna. Hon 

är, som namnet avslöjar, vit i färgen och hon ingår i den fridfulla kategorin gudomar. Vita 

Tara är den som personer som vill ha hjälp i sin karriär och affärsrelationer vänder sig till. 

 

Gröna Tara, eller Den gröna beskydderskan anses i sin tur vara inkarnationen av den kinesiska 

prinsessan Wencheng. Hennes symbol är en mörkblå lotusblomma och tillhör även hon det 

fridfulla uttrycket. Gröna Tara brukar avbildas sittande, med det högra benet hängandes ner 

och hennes färg är grön. Både på Gröna och Vita Tara har konstnären relativt stort kreativt 

utrymme att röra sig på.   

 

Blåa Tara tros vara en gudinna från den tidiga tibetanska andevärlden som blev besegrad av 

Padmasambhava. Hennes signifikanta karaktärstecken är en högt uppsatt röd hårknut, 

eftersom hon kan ha allt från ett till tolv huvuden kan antalet hårknutar uppenbarligen variera. 

Blåa Tara kan också ha från två upp till 24 armar och avbildas alltid i ett vredgat uttryck. 

 

Röda Tara är också hon en vredgad gudom och brukar målas dansande. Hon dyrkas av 

personer som är olyckligt förälskade och hon anses vara rikedomens gudinna. Röda Tara 

kallas även för Kurukulla och legenden säger att om en person uttalar mantrat ”Om Kurkuulla 

Hum Hrim Svaha” 10 000 gånger i rad så kommer alla dennes önskningar att gå i uppfyllelse. 

 

Den femte och sista av dessa olika 

former av Tara är den Gula Tara. Hon 

kan vara både fridfullt och vredgat 

uttryckt, hennes särdrag är en bister 

uppsyn och den gula kroppsfärgen. 

 

Bildbeskrivning 

Bilden till höger17 här föreställer Guru 

Rinpoche/Padmasambhava, titeln guru 

påvisar att han är en högt uppsatt 

läromästare. Låt oss titta närmare på 

detaljerna i denna bild. På ansiktet, 

som alltid är det mest centrala i bilden 

eftersom det påvisar uttrycket, ser vi 

                                                 
17 Tibetan Children Colouring Book. Sid 2 
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att det är en halvvredgad avbildning. Cirkeln runt huvudet, gloria/halos, har som syfte att visa 

den avmålades värdighet och själ. Det resulterar även i att huvudet och ansiktet blir mer 

framträdande. Kroppens hållning och form är också avgörande för figurens utstrålning: hur 

denne sitter, hur händerna hålls och vad han har för kläder. Det syns på klädedräkten att guru 

Rinpoche är en högt ärad person i och med den stora mängden tyg. Gudinnor brukar ha 

snävare dräkt medan munkars och nunnor sitter väldigt lös. Guru Rinpoche är här inte given 

de sedvanliga sjalarna, vilka de två följeslagarna under honom däremot har. Dessa sjalar får 

varken vara för smala eller för breda och ska se ut som att de böljar i vinden. 

 

Utsmyckningar brukar det finnas gott om i thankas och så även här. Figuren är dekorerad med 

halsband, örhängen och något slags stav, från vilken det tycks hänga smalare varianter av 

redan nämnda sjalar. I vänster hand håller han något som skulle kunna vara en offergåva och i 

den högra den tibetanska symbolen för manlighet. Gåvor brukar bestå av frukt, karaffer och 

fyllda fat. Förutom den eventuella offergåvan i vänsterhanden verkar det inte finnas något 

tecken på sådant, antagligen på grund att han är en mer fysisk person än andlig. På grund av 

detta är han även placerad på en lotusblomma istället för en tron. 

 

Omgivningen måste passa ihop med huvudfiguren för att få ett tillfredsställande resultat. 

Vatten brukar nästan alltid finnas med eftersom det symboliserar det livgivande, nederst 

mellan de två följeslagarna kan man skönja det. Det är åtråvärt att göra motivet realistiskt, 

alltså att det finns liv och rörelse i det, vilket främst görs med färgläggning och skuggning. 

Men även grunden måste se bra ut. Bergen som syns i bakgrunden har därför inte skissats upp 

som enkla trianglar utan med naturliga formateringar, detsamma görs med i andra fall 

närvarande stenar. Moln finns ofta med i motiven, här kan de 

antas som lågt liggande i mitten av bildens kanter. Solen och 

månen är även målade på himlen, kanske som varandras 

komplement. På just den här bilden finns inga träd utritade men 

i den större cirkeln runt guru Rinpoche och även i lotusen och 

på följeslagarna finns det många detaljerade växter och 

blommor. Dessa brukar vara med för sin självklara skönhets skull. Det finns heller inga djur 

på denna bild, de djur som i andra fall kan avbildas är hjort, tiger, leopard, snölejon (se 

bild18), åsna, papegoja, fisk och orm med flera.19   

                                                 
18 Tibetan Children Colouring Book. Sid 5 
19 Pema Namdol Thaye, Sid. 68 
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4.1.3. Tillverkning och teknik   

Varje detaljerat steg från att tänka ut hur motiv och upplägg ska se ut till det sista penseldraget 

är mycket viktigt för att kunna förfärdiga en vacker och precis målning. När en thankamålare 

lägger upp sitt arbete brukar hon/han dela in det i, förutom underlags-proceduren, åtta olika 

processer. Dessa är skissering, färgläggning, detaljering, konturering, skuggning, 

guldfärgsförgyllning, guldkonturering och slutligen ”öppna ögonen”. 

 

Canvas 

Det speciella underlag som en äkta thanka ska målas på heter canvas och består av ljust, 

välgjort, ostärkt, 100 % rent bomullstyg, tyget är tunt men tättvävt. Efter översättning till 

svenska, eftersom canvas är ett engelskt ord, får ordet betydelsen segelduk, stramalj, 

brandsegel eller som i det här sammanhanget; grovt linne, målarduk. Nationalencyklopedin 

säger så här:  

 

canvas  [kä´nvgs] (eng., 'segelduk', ytterst samhörigt med ordet cannabis), kanvas, kanfas, vävnad 

i tvåskaft, ofta med dubbla varptrådar och vanligen framställd av bomull, lin, hampa eller jute; vikt mellan 

200 och 2 000 g per m2. Termen canvas används för ett stort antal vävkvaliteter, karakteriserade av styrka 

och fasthet (täthet) och med mycket varierande användningsområden, bl.a. som styvnadsfoder och 

tavelduk.20 

 

Detta tyg spänns omsorgsfullt fast på en ram och täcks med en speciell massa gjord på smält 

lim och en kalkliknande substans kallad gesso. Ramen kommer senare att plockas av eftersom 

thankan ska vara ihoprullbar. Gesso-massan ska ha antagit samma form som mjölk innan den 

används. Tavlan läggs efter denna behandling platt på marken och täcks med ett tjockt lager 

av ovannämnda massa med hjälp av en borste. Det genomdränkta tyget får sedan ligga och 

soltorka. När tyget torkat gnuggas orenheter och utstående fragment bort från ytan och 

därefter testas dess vattentäthet. Om vatten sipprar igenom beror det antingen på limmets 

kvalitet, dess ålder eller dess otillräckliga mängd i blandningen. Håller inte tyget måttet får 

det åter gå igenom redan nämnda procedur, vilken kan upprepas upp till sex gånger. När 

duken har konstaterats vara vattentät gnuggas dess båda sidor släta och sidan med finast yta 

väljs ut till målningsgrunden. En bra kvalitet indikeras av att inga synliga kalkspår återfinnes, 

att ytan är matt och len, att den väger lite och att inget ljus kan sippra igenom texturen. Att allt 

görs korrekt och att alla regler följs till punkt och pricka är ett måste för att kunna uppnå ett 

                                                 
20 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=140961  (13/12 2005)       
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bra resultat. Eftersom canvasen är grunden i tavlan behöver den bli felfri för att kunna 

underlätta följande moments problemfria genomförande. 

 

Skissering 

När underlaget är färdigställt är det dags att påbörja själva motivet. Innan det första strecket 

läggs och konstnären kan börja skissa upp sin bild måste hon eller han ha antalet figurer, dess 

placering och komposition helt klart för sig. Eftersom det är den grundläggande skissen som 

hela den färdiga thankamålningen utgår ifrån måste den befinnas tillfredsställande. Motivets 

huvudfigur är i nästan alla avseenden den största figuren, dennes följeslagare avbildas hälften 

så stora. En tredje typ av figurer, kallade rigs badg, målas i sin tur i hälften av följeslagarnas 

storlek. Så här ser normen ut, men det kan naturligtvis variera. Bilden delas in i fyra delar 

med hjälp av den centrerade, lodräta linjen kallad Bharmalinjen och den horisontella linjen 

som ofta placeras i likhet med det gyllene snittet. Härnäst skissas ett stort ovalformat område 

upp som ska innesluta huvudfiguren, dennes gloria samt tron alternativt lotusblomma. När 

konstnären är nöjd med komposition och 

proportioner kan denne börja skissa upp figuren, 

på samma sätt görs även de andra figurerna. (Se 

bilaga 121) 

 

Om thankan är relativt enkel till sin natur är 

figurerna avskilda från varandra, på en mer 

avancerad målning kan de däremot ligga omlott. 

När detta inträffar har konstnären först gjort 

klart huvudfiguren och sedan målat de andra 

nerifrån och upp. När alla figurerna väl är 

färdigskissade är det detaljerna i bakgrundens 

tur, först ska himlens moln och dylikt skisseras 

och sedan landskapet med dess berg, vatten, 

träd, blommor, djur med mera. Förslagsvis 

upptar himlen 40% av bakgrundens yta och land 60%, men här finns en stor variation. 

Thankas kan också ofta uppfattas som ganska symmetriska i sin komposition, men överdriven 

symmetri kan ge ett livlöst och intetsägande intryck.  

 

                                                 
21 J.R. Santiago, THANGKA The Sacred Painting of Tibet, Sid. 32 
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Motivets stomme ligger i konstnärens kunskap av att kunna dra korrekta linjer på rätt ställen. 

(se bild ovan22) För att thankamålningen ska kunna inneha de rätta proportionerna måste 

konstnären veta hur detta uppnås. I en thankamålarskola i Tibet exempelvis såg läromästarna 

till att deras elever fick studera och praktisera varenda litet moment i minst tre månaders tid, 

till exempel de fridfulla gudomarnas anletsdrag. Då riktigt stora målningar ska påbörjas delas 

ansiktet på figurerna in i tolv områden kallade Cha ten, vilka i sin tur delas upp i fyra enheter 

som kallas Kang pa. Varje Kang pa delas senare in i två mindre bitar vid namn Ne. Detta 

resulterar i 96 indelningar bara i ansiktet vilka utgörs av lodräta och vågräta linjer. 

 

Färgläggning 

Innan färgläggningen kan påbörjas måste det speciella materialet tillverkas. Färgpigmentet 

som används till detta speciella ändamål består av små, små smulor från stenbitar som 

krossats i mortel. Pulvret blandas med en liten, men rätt, mängd lim och knådas till en boll. 

Sedan blandas önskad mängd med vatten, när konsistensen känns bra är det bäst att provmåla 

på sidan av canvasen, blir kulören då för mörk tillsätts mera vatten. Om pigmentblandningen 

skulle bråka, kan ett ägg göra konsistensen mer lättarbetad. Pigmenten utgår ifrån sex olika 

färger; blå, grön, gul, röd, vit och svart. Dessa kan sedan blandas i oändligt antal kulörer. 

Själva färgläggningsdelen kan separeras i fem moment; landskap, enkel färgapplicering, 

blötskuggning, guldapplicering och precisionsmålning. 

 

Detaljering 

Överallt i målningen finns någon typ av detaljering i form av konturlinjer, skuggor och 

guldapplikationer. Detaljerna innefattar det invecklade arbetet i att skugga figurer och 

blommor samt de utsmyckade klädedräkterna, prydnadskuddarna och så vidare. Eftersom 

detaljerna förgyller bilden och ger den mer utstrålning, är de många och utförliga. (Se bilaga 2 

för mer information om detaljerad landskapmålning23)  

 

Konturering 

När konturlinjer ska målas bör penseln hållas mjukt men stadigt mellan tumme och pekfinger 

och med långfingret som stöd. För att skapa den önskade fängslande effekten är linjen från 

början lite bredare för att sedan smalna av alltmer tills den slutligen tycks försvinna och lösas 

upp i bakgrunden. Konturlinjerna utförs i fyra olika färger; indigo, lac dye, svart och röd. 

Indigo används till blå, gröna och bruna objekt som föreställer sådant som vatten, berg, stenar, 

                                                 
22 J.R. Santiago, THANGKA The Sacred Painting of Tibet, Sid. 33 
23 Tibetan Children Colouring Book. Sid 7 
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djur, moln och växter. Lac dye, som är en rödbrun färg, kan målas på det mesta som inte är 

blått, grönt eller annan mörk kulör. Den läggs exempelvis på rödgula blommor, läppar och 

nedre ögonlock. Svart, alternativt blåsvart, används alltid till att måla ögonfransar och 

ögonbryn, oftast även till huvudhåret men det kan variera lite. Konturlinjerna runt guldfärgade 

objekt gör sig bäst som röda.  

 

Skuggning 

Skuggning består av två varianter, blötskuggning och torrskuggning. Skillnaden är om 

penseln är fuktig eller inte. Torrskuggning handlar om att med en torr, smal pensel göra små, 

små prickar eller streck som inger en känsla av skuggning. Effekten förstärks i och med att 

prickarna undan för undan blir ljusare/mörkare, varje ny prick har en annan färgton än den 

föregående. Ju mörkare prickarna blir i de mörka underliggande partierna ju osynligare blir de 

och tillslut försvinner de, då de når samma ton som underlaget. Konstnären måste dock ta det 

varsamt så att mängden prickar inte blir för få eller för många eftersom den ”försvinnande” 

effekten då skulle gå om intet. Torrskuggningstekniken som sådan inbegriper tre varianter; 

appliceringsskuggning, streckskuggning och prickskuggning. Alla ska utföras med torr pensel 

och tekniken används till allt från himmel till naglar och ögonens iris. 

 

Guldfärgsförgyllning & guldkonturering 

En viktig del i det färdiga resultatet är detaljer som glänser i guld. Här används riktigt 

guldpigment som bör målas på med hjälp av en bit korall eller den lena stenen gzi. Om metall 

används till appliceringen kommer glansen att mattas efter ett par år. De områden som guldet 

ska målas på grundas först med en ljusgul basfärg för att förstärka guldet. För att få ett 

imponerande resultat krävs en slät canvas, en skickligt lagd underfärg och en bra blandad 

guldfärg. Prydnadsföremål, offergåvor, tronar, gloriakanter, bakgrundsdekorationer med mera 

är sådant som brukar bli förärade guldapplikationer. 

 

Utan guldet kan motivet kännas trist och ofullständigt för betraktaren. Mängden guldfärg som 

används till motivet beror dock på motivets karaktär. Fridfulla gudomar omges med mer guld 

än vredgade. Dock är det den svarta thankan som har mest guld av alla, trots att dessa 

föreställer enbart vredgade gudomar. Guldfärg används alltså både till att måla stora områden 

och till konturlinjer. Blandningen av färgen skiljer sig dock lite från de andra. Här är 

limkvantiteten extra viktig eftersom för mycket lim förtar en del av guldets glans. Därför 

brukar konstnären blanda endast 10% lim med återstående andel guldpigment. Vart guldet 

läggs beror också på vilken stil inom thanka som utföraren tillhör. Mendristilen använder 
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mycket guld både vid skuggning och vid vatten och stenar, vilket inte Karma Gardistilen 

hänger sig åt.  

 

”Öppna ögonen”  

Ögonen är traditionellt sett alltid det sista som målas i en thanka. Beroende på vad det är för 

typ av karaktär i bilden så finns det fyra sorters ögon att välja på. Bågformade ögon målas på 

gudomar och människor som ska utstråla fridfullhet och framstå som himmelska, de får under 

inga omständigheter målas på halvvredgade varelser. Kornformade ögon tilldelas jordiska 

figurer, alltså vissa följeslagare och alla vanliga människor. Halvvredgade ögon är till enbart 

för halvvredgade gudomar och varelser. Vredgade ögon står bara till förfogande för vredgade 

figurer. Dessa ögon är stora, mäktiga och skräckinjagande. Ögon till manliga varelser bör vara 

större än de för de kvinnliga. Vredgade ögon bör också bevaras i en mänsklig karaktär och får 

därför inte se djuriska ut. Ögonvitan ska vara klar och omges av naturligt ljusröda partier.          

 

4.1.4. Religiösa syften och tradition 

En thanka är som beskrivet ovan en bild med ett religiöst motiv med utpräglade symbolistiska 

detaljer och med bakomliggande andliga betydelser. Att thankan utförs på det traditionella 

sättet är absolut nödvändigt för att den ska kunna räknas som äkta och användas som en. Inom 

buddhismen anses goda handlingar leda till förbättrad karma, om då en religiös bild inte utförs 

på rätt sätt blir resultatet det motsatta. 

 

When the drawing does not conform to the correct measurements, the gods, instead of residing in those 

images, will fear them, and the rakshas and evil spirits will reside in them, there will soon be death and 

suffering and obstacles to good fortune will arise. Tengyur Sutra 24 

 

I de tibetanska hemmen, särskilt förr i tiden, var det vanligt att se 

masker av olika slag hängandes på väggar och vid dörrar. 

Masker som såg skräckinjagande ut (se bild25) var menade att 

hålla onda andar borta. Ungefär på samma sätt förhåller det sig i 

thankabilderna. Samtidigt som bilderna är hyllningar till 

gudavärlden och de speciella gudomar som de avbildar så är de 

även till för att blidka gudarna och helga platserna där de hänger. Bilder med vredgade motiv 

symboliserar inte ondska i sig utan fördrivandet av den. Den vredgade gudomen de föreställer 
                                                 
24 Pema Namdol Thaye, Sid 50 
25 Privat bild 
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är en manifestation över det godas seger och den fortsatt övervägande goda balansen i 

människors psyke och handlingar. 

 

Att måla en thanka kan ta olika lång tid beroende på dess storlek, komplexitet och 

konstnärens färdigheter. Vanligtvis tar det cirka sex månader men det finns även så kallade 

endagarsthankas som ska påbörjas och färdigställas på bara en dag26. De är inte så vanliga 

nuförtiden men under 1600-1700-talet utfördes de en gång årligen för att den religiösa ledaren 

skulle leva ett långt liv. Dessa thankas föreställde oftast Vita Tara. 

 

Jämförelse mellan thankas och ryskortodoxa ikoner 

Vissa likheter finns mellan thankas och traditionen runt den ryskortodoxa ikontraditionen. 

Framförallt under den tid då den kristna religionen hade större plats i samhället än den har 

idag. På 600-talet fick ikonerna en allt viktigare plats i kyrkan, och för vanligt folk. 

 

De heliga bilderna fyllde allt mera kyrkorna och hemmen. Religiösa bilder broderades på kläderna, sattes 

upp på husväggarna. De bars runt i högtidliga processioner, man kysste dem, satte ljus framför dem, 

väntade sig under från dem och så vidare. En del präster skrapade till och med bort färg från ikonerna och 

blandade ned den i nattvardsvinet för att på så sätt göra det mer verkningsfullt.27 

 

Den religiösa bilden 

tilläts en mer 

betydelsefull hållning 

än någonsin inom 

kyrkan, detta följdes 

dock snart av 

motangrepp från 

konventionella 

anhängare som var 

emot avporträttering av 

andliga gestalter. Men 

till exempel att 

ikonerna bars runt i 

högtidliga processioner 

                                                 
26 J.R. Santiago THANKA The Sacred Paintings of Tibet, Sid 22 
27 Bodin, Per-Arne Världen som ikon, Sid 9 
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kan jämföras med det buddhistiska samhället där thankas ibland paraderas med under 

begravningståg och även under bröllopsceremonier28. Ikonerna på den tiden verkar ha fått 

samma uppskattning och respekt som thankas får än idag, helgonbilderna används även inom 

den katolska kyrkan vid religiösa ceremonier. Ljus, blommor och andra offergåvor kan ofta 

ses framför dessa i tempel och i hemmen. Ett vanligt offer inom buddhismen är små skålar 

med vatten som placeras framför det dyrkade, vatten är nämligen något som även den allra 

fattigaste kan skänka.  

 

Rent utseendemässigt är den största likheten glorian (se vänster bild29) (se höger bild30) runt 

huvudet och det lite mystiska skenet från kroppen som får kroppen att se ut som att den lyser 

av egen energi. Bilden till höger ovan föreställer aposteln Petrus och är daterad till sekelskiftet 

500-600, alltså innan redan nämnda bildstrid ägde rum. Ikonen tros ha målats i Kontantinopel. 

Jämför dennes i vänstra handen hållna stav med den som Guru Rinpoche innehar på sidan 13.  

Båda är symboler för deras religioner och hålls nästan på likadana sätt.  Bilden till vänster är 

Vita Tara. Båda dessa bilder har glorian som central punkt, med linjer som ger en 

tredimensionell effekt in i bilden. Båda har sällskap av andra figurer ovanför sig och båda 

uppvisar en respektingivande framtoning. Även om färgval, kontrasten mellan helfigur och 

halvfigur och målarteknik skiljer sig ganska radikalt så finns det uppenbarligen flera likheter.  

 

Applikationsthanka 

Applikationsthankas är thankas gjorda helt i tyg. De har samma motiv som målade thankas 

men materialet är i stället för färg vanligtvis siden i en mängd olika kulörer och mönster. De 

enorma thankas som används vid stora möten och ceremonier av olika slag består av dessa 

tygapplikationer31. Mer om denna thankavariant i kapitel 4.2.3. Besök på Norbulinka Institute. 
 

Mandala 

En konstform som är tätt förknippad med thankan är mandala (se bild32), i de fall då den är 

målad på canvas räknas den faktiskt till en thanka33. Mandala är buddhismens heliga cirkel 

och betyder fulländning och perfektion34. Mönstret består av en kvadrat med en cirkel runt, 

och fyra portar som leder in i dess inre. Dessa ingångar står för tankfullhetens fyra ansikten 

                                                 
28 J.R. Santiago THANKA The Sacred Paintings of Tibet, Sid 9 
29 Pema Namdol Thaye, Sid 77 
30 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=210249  (12/01 2006) 
31 J.R. Santiago THANKA Thw Sacred Painting of Tibet, Sid 10 
32 http://www.sacredpaint.com/avalokiteshvara-mandala.html  (12/01 2006) 
33 J.R. Santiago THANKA Thw Sacred Painting of Tibet, Sid 9 
34 J.R. Santiago Sacred Mandala of Buddhism, Sid 29 
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som omsluter livets okränkbarhet. Mandalan symboliserar bevarandet av det rena och äkta, en 

person som dyrkar mandalan vill uppnå källan till ljuset och identifiera sig med dess centrum. 

 När och om tillbedjaren lyckas kommer hans 

eller hennes karma att förbättras. Bilden här 

till höger är målad och lite av en kombination 

mellan thanka och mandala. Den är tillägnad 

Avalokiteswora och i de övre hörnen syns 

Gröna och Vita Tara, i nederkanten återfinns 

offergåvor. 

 

En mandala består av symmetriska 

geometriska mönster och används i huvudsak 

till bön och kontemplation. De finns i olika 

utföranden där tvådimensionella målningar på 

canvas, tyg eller papper är ett, och 

tredimensionella mandalas i lera, ädla 

metaller, horn eller sten är ett annat. Den 

kanske mest uppseendeväckande varianten är dock den som görs direkt på marken med färgad 

sand. Den här varianten är extremt tidskrävande och utförs i precision av munkar under djup 

koncentration. Vid vissa religiösa ceremonier förstörs sedan dessa sandkonstverk för att 

symbolisera livets bräcklighet och att ingenting kan vara för evigt.  

 

Den del av buddhismen som i den andliga läran hör ihop med det religiösa i konsten heter 

tantra, den högsta indelningen inom tantra är kalachakra tantra. Den kallas även för wheel of 

time, tidens hjul35.  

 

4.1.5. Användningsområden och dagens plats 

En thanka går att finna i stort sett överallt i ett tibetanskt samhälle, såväl som på arbetsplatser 

som i en avskild del av hemmet. Den hänger på väggen inramad i en sidenbrokad och med en 

bit sidentyg som kan vikas över bilden för att skydda den. I många fall hängs även en khata 

runt den, en slags offergåva till gudavärlden, för att bekräfta dess värdighet. Detta görs i 

synnerhet runt fotoporträtten av Hans Helighet Dalai Lama som i ännu högre grad återfinns på 

                                                 
35 J.R. Santiago Sacred Mandala of Buddhism, Sid 49 
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de flesta ställen inom den buddhistiska kulturen. Denna vita khatan är även något som 

besökare till Hans Helighet tar med sig och får välsignade under audiensen. 

 

När någon avlidit kan dennes anhöriga i vissa fall låta en thanka bli målad i den dödes 

namn36. Detta är tänkt att försäkra honom en bra plats i reinkarnationen och ge honom goda 

förutsättningar inför den kommande pånyttfödelsen. Men målningen måste hinna bli klar 

innan han träder in i nästa jordeliv vilket betyder att konstnären har sju veckor på sig att 

färdigställa verket  

 

En person som vill bli thankakonstnär måste verkligen känna att det är det hon eller han vill 

hänge sig åt. För att uppnå ett bra resultat behöver utföraren känna sig kallad. Det räcker inte 

att kunna alla grundläggande steg, vanliga motiv och kompositionsriktlinjer. Man måste också 

vara en kreativt skapande person. Även om det kanske verkar som om alla thankas liknar 

varandra och är kopierade från den dag då thankatraditionen uppkom så förhåller det sig inte 

på det sättet. Varenda målning är unik, och de bär spår av sin utförares personliga stil och 

målarteknik. Om inte konstnären är uppfinningsrik och villig att utveckla sina bilder kan 

slutresultatet aldrig bli tillfredsställande, till det krävs en skaparglädje och lust att upptäcka 

nya varianter av detaljer och uttryckssätt. Även om alla indelningar inom denna konst har sina 

speciella kriterier som ska uppnås så går dessa att uppnå på ett oändligt antal sätt, även om 

grundförutsättningarna är desamma. Om thankan under århundradena aldrig utvecklats hade 

det ju idag inte funnits så många olika varianter, vilket kanske hade gjort den lite 

intetsägande. Beroende på vad det är för motiv som konstnären vill uttrycka så har denne 

olika grad av egen kreativitet att utgå ifrån, men de egna personliga särdragen finns alltid där, 

bör finnas där och ska till den grad det är möjligt låtas uttryckas. Annars mister konstverken 

sin charm och blir inte lika effektfulla som de kan och borde bli. Eftersom personen som 

skapar alla typer av thankas ska ha ett rent och osjälviskt sinnelag får inte verken värderas i 

pengar, utföraren kan ibland få en symbolisk summa men betalningsförhandlingar är helt 

uteslutna och ses även som en förolämpning mot konstnärens integritet. 

 

 

 

 

                                                 
36 J.R. Santiago THANGKA The Sacred Painting of Tibet, Sid 8 
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4.2. Intervjuer 
 

4.2.1. Dhani Ram Khushdil 29/10-05 

Från Upper Dharamsala, eller McLeod Ganj som det också heter, färdas jag och Emma med 

taxi till Lower Dharamsala på lördagens förmiddag. Vägarna är smala och ibland kommer 

bilen oroväckande nära kanterna, utsikten är däremot fantastisk. Himalayabergens 

stillastående dramatik gör sitt intåg i våra synfält. Efter knappt tjugo minuters bilfärd stannar 

taxin ungefär i mitten av det lilla samhället varpå vi går av och fortsätter med en kort 

promenad uppför en liten backe. Solen skiner och temperaturen ligger på runt 22-23 grader, 

från vägen hörs människoröster och oupphörliga tutanden från bilarna. Vi rundar ett litet krön 

och kan på byggnadens ljusgula betongvägg läsa ”Kangra art museum”. Föregående gång vi 

besökte byggnaden gick vi en rundtur i museumet och bokade tid för en intervju med Dhani 

Ram Khushdil. Han är läraren för Kangra art school som har sina lokaler på övervåningen. 

Vi möter honom vid ingången och sätter oss i tre plaststolar, vilka står placerade i entrén, och 

påbörjar vårt samtal. Dhani berättar att han föddes i Kangradalen för 31 år sedan, 1974, och 

han studerade konst mellan 1988 och 1993.  Han har aldrig rest utomlands men däremot lite 

inom Indiens gränser. 

 

Dhani har arbetat som lärare på Kangra art school i fem år nu. Han jobbar sex dagar i veckan 

och har för tillfället ett trettiotal studenter mellan 10-35 år. Dessa kommer från olika ställen 

högst 50 kilometer bort i omkrets runt skolan. Skolan är en statlig institution och därför gratis 

att gå på förklarar han. De mindre barnen går i sin vanliga skola på dagarna och kommer vissa 



Sandra Wallenius  Estetiskt Lärande 
sandwall01@student.kau.se  EST002 Ht 2005 

 

 

eftermiddagar till konstskolan i mån av tid. Skolan har även haft utländska studenter från 

bland annat Israel, Korea, Japan och USA. De flesta väljer att följa kursens sex månader 

medan ett fåtal studerar på skolan i upp till fyra år. 

När jag ber Dhani jämföra Kangrakonst med thanka säger han att materialen är samma men 

att de bakomliggande teorierna är olika. Thanka handlar enligt Dhani om att avbilda Buddha, 

bilderna är ofta stora och det tar längre tid att lära sig konsten. Inom Kangra avbildas gudarna 

Shiva, Krishna med flera hinduiska gudar. Det tar sex månader att lära sig och bilderna brukar 

ha mindre storlek. Dhani berättar att en Kangramålnings maxstorlek är 10x20 inches, vilket 

motsvarar cirka 25x50 cm. 

 

Under träningen får studenterna starta med att måla på vanliga papper under de första två 

månaderna. Efter det kan de få börja på handgjorda papper vilka de själva får lära sig att 

tillverka. Detta är en teknik där pappren tillverkas av en särskild mjöltyp som blandas med 

speciallim. I blandningen läggs även en liten mängd gift som håller silverfiskarna borta vilket 

i sin tur får pappret att hålla längre. I vissa fall byter konstnären ut det specialgjorda pappret 

mot sidentyg, men det är mer sällsynt. 

 

Vi är intresserade av hur Dhani själv lägger upp arbetet när han ska måla. Han beskriver för 

oss hur, att han börjar med att först skissa svagt för att sedan fylla i linjerna när de ser bra ut. 

Grunden på underlaget målas vit, partierna som ska vara vita när tavlan är klar fylls i och 

därefter läggs färgerna på. När färgerna är färdigmålade ruggas ytan upp från baksidan för att 

ge motivet en fin touch. Därefter gnuggas även detaljerna varpå färgerna fylls på där de 

försvunnit efter behandlingen. De guldfärgade detaljerna av äkta bladguld och guldpulver 

läggs på allra sist. Vi frågar Dhani hur han får uppslag till sina motiv och får då veta att han 

ibland kopierar motiven från andras bilder och ibland kommer på dem ur sin egen fantasi. 

Han berättar att han under de senaste tretton åren förfärdigat upp emot 500 målningar vilket 

får både min och Emmas haka att förlora hållningen under någon sekund.  

 

Mot slutet av intervjun kommer en ung kille förbi och vi får veta att han är en av studenterna 

på skolan. Vi får byta några ord med honom och får då veta att han är 16 år. När han får 

frågan om hur det är att måla flinar han och svarar han att det är väldigt enkelt, varpå han 

plötsligt ser lite generad ut och försvinner in genom en dörr. Strax därefter ger ett snabbt 

sneglande upp mot väggklockan en påminnelse om att klockan snart är tolv och att vår taxi är 

på ingång. Så vi ställer oss upp och tackar Dhani för att vi fått intervjua honom, han ger oss 

sitt telefonnummer utifall det skulle vara något mer vi undrar. Vi tackar igen, skakar hand och 
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promenerar tillbaka till den plats där taxin släppt av oss, med en känsla av att ha fått svar på 

våra frågor.  

 

4.2.2. Geshe Pema Dorjee 

Jag, Ida, Annika och Britta träffar den buddhistiske munken Geshe Pema Dorjee i Hotel Him 

Queens restaurang, efter att vi några dagar innan avtalat tid för mötet. Jag börjar ställa mina 

frågor och Pema Dorjee svarar hjärtligt och blandar upp samtalet med både skratt och breda 

leenden. Pema Dorjee, som själv har varit thankamålare berättar att det finns flera skolor där 

man kan utbilda sig till just detta. Han är dock 

noga med att påpeka att det inte är något yrke 

att måla thanka. En av skolorna är Norbulinka 

Institute där studenterna går i fem år, därefter 

har de kontakt med sin mästare som de får råd 

och vägledning av. Även om dessa är duktiga , 

anser Pema Dorjee, så kan de inte jämföras 

med thankamålarna från Tibet vilka är mer 

hängivna sin sak. Utövarna måste verkligen 

vara kvalificerade och dessutom ha ett rent 

sinnelag, eftersom thankamålning till störst del 

handlar om religiositet och andlighet, inte om 

att tjäna pengar. Målningarna värderas 

överhuvudtaget inte i pengar, att försöka pruta 

hos en thankakonstnär betraktas således som 

väldigt ohövligt.  

 

Eftersom ett intresse för thankakonsten har 

väckts i västvärlden har förfalskningar blivit ett vanligt inslag på marknaden. För att en thanka 

ska räknas som äkta bör den ha utfärdats av en kvalificerad person med rätt intentioner och 

ska även innehålla vissa komponenter och specifika karaktärer. Pema Dorjee berättar att de 

finaste verken kommer från staden Pathan i Nepal där de gör väldigt fina statyer och 

målningar. Den nepalesiska varianten kallas för paubhas. 

 

Pema Dorjee berättar att han studerat thanka i åtta års tid, men personligen anser han inte sig 

själv som en professionell utövare.  Han förklarar också att konstbegreppen tantra och 
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mandala kan ses som underkategorier till thankan. Tantran har fyra nivåer vilka betraktas som 

fyra olika läror eller skolor. Två av dessa tillhör den övre tantran vilken brukar karakttäriseras 

av knivar, eld, döskallar och ilska. De två andra tillhör den nedre tantran. Den anses som 

väldigt fridfull och utövas bara av disciplinerade renlevnadsmänniskor vars tillvaro präglas av 

osmutsat sinnelag och bland annat vegetarisk kost. Mandalan å sin sida utgörs av tusentals 

olika typer vilka ser nästan likadana ut på håll men skiljer sig åt markant på detaljerna. Minsta 

förändring i figurernas kroppsvinklingar, former och färgsättning innebär olika betydelser. 

 

När Pema Dorjee får frågan vem som kan vara kvalificerad att utbilda sig till thankamålare 

svarar han att vem som helst som känner sig manad får genomgå kursen. I och med att 

intresset ökat i västvärlden finns det faktiskt även ett antal västerländska utövare. Så vem som 

helst får alltså måla, detsamma gäller dock inte när det handlar om sång. Pema Doje, i 

egenskap av buddhistisk munk, kan i likhet med andra munkar och nunnor inom den 

tibetanska traditionen inte sjunga på grund av de löften som de avgett.  Detta beror på att sång 

och musik ofta är nära förbundna med ego, image och åtrå efter berömmelse. Pema Dorjee 

beskriver hur förfärligt han tycker det är hur artisterna bygger upp sin image och pekar på 

Jimmie Hendrix som exempel. Han fortsätter och säger att i de fall då en eller flera personer 

kan framföra musik utan att jaga pengar och personlig uppskattning så är musiken vacker och 

givande. 

 

Då Pema Dorjee blir ombedd att göra en jämförelse mellan thankamålning och kangramålning 

rynkar han på näsan och säger att det faktiskt inte finns några egentliga beröringspunkter dem 

emellan. Även om de två stilarna kan likna varandra vid första anblicken så är det så mycket 

som skiljer dem åt i fråga om allt mellan tradition, teknik och syften att de är bra mycket mer 

olika varandra än de är lika. Han påpekar att thankatraditionens nyckelord är barmhärtighet 

och kärlek vilket leder in samtalet på undervisning. Pema Dorjee, som under en tid var rektor 

Tibetan Children Village, säger att undervisning är all den positiva information som skänker 

glädje, harmoni och känsla till eleverna och gör dem till goda människor. Oavsett om utbytet 

sker inom matematikens, fysikens eller thankamålningens område. Han säger att dagens skola 

inte är komplett, att det saknas något. Pema Dorjee uttalar ett minnesvärt citat och snart 

därefter avslutas vår intervju. 

 

”Teenagers is a HUGE problem, all over the world. Modern education is not enough, there is 

something missing. We call it value education, or moral education. How to be a good human 

being.”  



Sandra Wallenius  Estetiskt Lärande 
sandwall01@student.kau.se  EST002 Ht 2005 

 

 

4.2.3. Besök på Norbulinka Institute 

Efter att föregående dag, med lite hjälp från Pema Dorjee, tagit kontakt med den frilansande 

thankakonstnären Sonam Wangdu (se bild) ger jag mig tillsammans med Ida och Therese 

iväg i en taxi i riktning mot Norbulinka, en 

dryg halvtimmes färd från McLeod Ganj. 

Väl framme var det dags för mig att hitta 

honom som jag i telefon pratat så kortfattat 

med, vilket inte visade sig vara det helt 

lättaste. Jag gick in i ateljén och frågade och 

sedan ner till receptionen men det var ingen 

som riktigt höll koll på vart Sonam Wangdu 

befann sig. Jag beslöt mig för att ringa 

honom från receptionens telefon och åtta 

rupies och femton minuter senare så skakade 

vi hand på trappan precis utanför ateljén. 

 

Jag börjar ställa mina redan uppskrivna 

frågor angående thankamålning till Sonum 

och det visar sig snart att han inte tycker sig 

behärska det engelska språket tillräckligt bra 

för att kunna besvara mina frågor på ett 

tillfredsställande sätt. Han hänvisar mig då 

till en av konstnärerna i ateljén som sitter 

och målar bakom sitt staffli. Denne kommer fram och besvarar glatt mina frågor. Jag undrar 

när traditionen med thanka startade och han säger att han tror att det var på 1700-talet och att 

det även var då som thankan på tyg började utövas. 

Han fortsätter och berättar att den här skolan i Norbulinka funnits i mellan tio och elva år och 

att det även finns en liknande skola i södra Indien som heter Dachiling. I den vanliga 

grundskolan får barnen lära sig om skrifterna runt de olika gudomarna. Det fåtal som väljer att 

hänge sig åt thangkamålningen får under utbildningen gå djupare in på de olika figurerna som 

avbildas och lära sig måttsystemen och dimensionerna runt de främsta vilka är Buddha och 

Bodisattvha. De får även läsa speciella böcker i ämnet. De färdiga konstverken hängs sedan 

upp i både skolor, tempel och privata hem. Upphängningsställena betraktas då som en liten 

helig plats i byggnaderna. 
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Jag frågar hur en thankas komposition byggs upp varpå konstnären går fram till en annan kille 

och ber honom visa upp sitt arbete, vilket tydligen är en ovanlig typ av målning. (se bild) Den 

föreställer den femte Dalai Lamas liv med Dalai Lama själv i mitten. Livscykeln avbildas från 

födelsen i det nedre vänstra hörnet, runt hela bildens kant ner till det högra nedre hörnet där 

hans liv avslutas. Enligt historien blev han förgiftad vilket hemlighölls i tio år genom att påstå 

att Hans Helighet var djupt försjunken i meditation, en sådan kan pågå i flera år. Till slut 

upptäcktes dock lögnen och jakten på den sjätte Dalai Lama inleddes. På grund av 

undanhållandet av föregångarens död var den nye Dalai Lama tolv år istället för de sedvanliga 

tre. Men det är en annan historia. 

De två figurerna i nederkanten som omgärdas av orange färg är två beskyddare. Figuren i 

vänster övre hörn är den högste meditationsgudomen och den i övre höger hörn heter 

Avbrastarava och symboliserar de 16 nivåerna inom meditation och har därför tusen armar. 

Konstnären, som jag tyvärr inte lyckades få namnet på, berättar att det finns thankas 

kategoriserade i olika färger och visar mig därför en gyllene thanka. Han förklarar också att 

det, som i bilden ovan, finns färgglada thankas såväl som röda, blå etcetera. Efter det 

bestämmer jag mig för att låta honom återgå till arbetet med sin målning, tackar så mycket för 

hjälpen, och fortsätter min lilla promenad runt Norbulinka Institute. När jag tittar mig 

omkring så ser jag bland stafflierna att fyra personer sitter på golvet runt en stor kvadrat och 

klipper i tygbitar. Jag sätter mig ner och pratar med en av dem och det visar sig snart att de 

sitter och förbereder materialet som ska användas till den typ av thanka som består av 

tygapplikationer. De här fyra killarna har från sin lärare fått noggranna restriktioner hur dessa 
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tygbitars färg och form ska se ut, killarna är nämligen fortfarande under utbildning så de får 

inte sätta igång med själva sammansättningarna ännu. De hänvisar mig därför till den lokal 

som ligger vägg i vägg. 

I nästa rum börjar jag att prata med en tjej vid namn Jamphel Wangmo. Efter de 

grundläggande nio skolåren gick hon kursen i denna typ av thanka under sex års tid på 

Norbulinka Institute. Jamphel föddes i nordöstra Arunalhal Pradesh och är nu 23 år. Hon har 

jobbat i Norbulinka i sex månader nu, vilket är lika lång tid som det tar för en person att 

färdigställa en applikationsthanka. Arbetstiderna är åtta timmars arbetsdag som pågår mellan 

åtta på morgonen till fem på eftermiddagen. 

 

Jamphel, som bär röd tröja på bilden nedan, berättar för mig hur det går till när man ska göra 

en sådan här tygthanka. Först ritas bilden upp, hur den ska se ut, vilken komposition och vilka 

tyger den ska bestå av. Tillsammans med hår från hästsvans, alltså tagel, binds silkestråden 

ihop för att bilda den tråd som ska användas till att sy ihop de olika delarna för motivet. Dessa 

har förstås olika färger och tjocklek och används även till att brodera detaljer och särskilda 

mönster på bilden. Delarna som ska fästas samman klipps omsorgsfullt ut med sax i bestämda 

och exakt formgivna mönsterdelar. När själva motivet är färdigt fästs den på bakgrunden, en 

brokad sätts fast runt och sedan en ytterligare brokad utanför den första för att markera en 

sorts ram och därefter är konstverket färdigt. Allt har då gjorts helt för hand och bearbetats 

med strykjärn efter varje moment för att få den rätta formen och lystern. 
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Hon berättar att tygerna tillverkas i södra Varanasi och skickas hit till Norbulinka Institute. 

Jamphel hämtar en röd pärm full med plastfickor och låter mig bläddra i den. Hon pekar på en 

thanka föreställande Buddha som tillverkats här och är åtta fot lång. Den största de gjort 

beställdes av Ven. Thutop Rinpoche från Ladakh. Den tillverkades av Master Tenpa Chopel 

och hans arbetsgrupp mellan 1998 och 1999. Central Deity: Gonpo Bernchen hette den och 

var 24 fot lång vilket motsvarar hela 7,32 meter.  
 

Vi fortsätter bläddra i pärmen och jag får syn på en bild som till synes har fyra hakkors i sitt 

motiv. Jag frågar Jamphel om dem och hon förklarar att den symbolen heter yungdung och 

står för lycka, den har naturligtvis ingenting att göra med nazism där eftersom symbolen är 

långt mycket äldre än den fåfänga idén om tyskarnas tusenåriga rike. På många av bilderna 

avbildas en gudinna vid namn Tara, det visar sig att det finns 21 stycken i olika färger och 

sammanhang men att inte alla är lika vanliga. Ett blått monster uppenbarar sig på en bild, i 

likhet med många andra till synes hemska figurer är han god. Hans namn är Mahakala. 

Efter att ha pratat färdigt med Jamphel, går jag in till två killar som sitter och tillverkar 

canvas, det speciella papperet som thankas och annat oftast målas på. De ligger långa rader av 

bitar på golvet som alla är 12x40 cm stora, dessa tar tre dagar att framställa och för att få det 

platt används en speciell snäcka (se bild). På dessa papper skrivs sedan heliga texter ner med 

färg gjord av krossad metall. På golvet bredvid bordet där de två killarna sitter och arbetar, 

står en hink fylld med gummi som används till att canvasen ska hålla samman.  
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Efter detta möts jag åter upp med Sonum Wangdu som suttit och väntat på mig utanför. Vi går 

bort mot det mysiga utomhuscaféet med stenblocksmark, ganska sakta eftersom Sonum stukat 

sin fot föregående dag, och ansluter oss till Therese och Ida där de sitter i solen vid ett runt 

litet bord.  Vi beställer in lite att dricka, jag en sprite och Sonum en hot lemon tea, och 

småpratar lite om allt möjligt. Sonum berättar att han har sin privata ateljé i Lower 

Dharamsala och undrar om vi vill åka dit och titta. Efter lite överläggning oss tjejer emellan 

går vi alla fyra ner till vår väntande taxi och åker tillbaka samma väg som vi kommit. Strax 

efter att vi kört igenom Lower Dharamsala svänger vi av mot höger på en väg markerad med 

en skylt där det står ”Kashmir House”. Vi fortsätter cirka 100 meter där taxin stannar och vi 

stiger ut. På gårdsplanen håller några män på med att klippa ett får och överallt ligger stora 

högar med ull. Sonum Wangdu går i väg mellan husen och vi följer efter upp för en trappa 

och in i en lägenhet där han bjuder oss att sitta medan han går och hämtar sina målningar.  

 

Målningarna visar sig vara väldigt fina och Sonum berättar att han har fått 

specialbeställningar på dem, de flesta från utlandet. Han förklarar att en målning som är två 

fot lång tar 20 heldagar för honom att måla, beräknat på 14 timmars arbetsdag, är den större 

tar det mellan en och två månader att få den klar. Den vanligaste storleken är dock 12x18 

inches, alltså ungefär 35x55 cm.  Jag frågar om han har något boktips till mig som ska skriva 

min uppsats om thanka och han föreslår den boken som han själv har, nämligen Tibetan 

thanka painting, portrayal of mysticism skriven av Pema Namdol Thaye. Han berättar även 

var den finns att köpa. Därefter får vi hans visitkort och vi tackar så mycket för all hjälp vi fått 
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och återvänder sedan ut på gårdsplanen och till vår taxi. Innan vi sätter oss ser vi att fåret är 

färdigklippt och ullen håller på att samlas ihop, det ska tydligen bli en madrass till slut. Vi 

pustar ut efter en givande utflykt och beger oss sedan hemåt. 

 

4.3. Arbetsprocessen i mitt eget thankamålande 

Eftersom kursen som denna uppsats tillhör är av estetisk karaktär ville jag utöver mitt 

ämnesval även göra något praktiskt varför jag valde att försöka måla en thankamålning. Jag 

började med att söka på Internet efter en bild att utgå ifrån och fann slutligen en som jag 

fastnade för (se bild37). Motivet föreställer Gröna Tara och jag lockades av dess färger och 

framställning. Som redan är klarlagt är en 

äkta thanka beroende av massor av olika 

komponenter och det tar dessutom ett halvår 

att färdigställa en målning, generellt sett. 

Alltså har jag gjort en alternativ 

framställning med hjälp av de material som 

fanns att tillgå. Istället för att måla med 

egenhändigt tillverkad pigmentfärg använde 

jag akrylfärg som jag målade med på en helt 

vanlig färdiguppspänd målarduk.  

 

Eftersom jag vid målandets början inte läst 

på om hur en thanka ska skissas upp gav jag 

mig inte på att hitta på motivet själv utan 

förlitade mig istället helt på den bild jag valt 

från Internet. Jag började med att måla bakgrunden och fortsatte sedan med figuren och 

färdigställde avslutningsvis alla detaljer och gulddekorationer. Ju längre jag kom i målandet, 

desto fler detaljer upptäckte jag och jag började sakta men säkert inse vilket otroligt stort 

arbete en thankamålning är. Detaljerna var så väldigt små och pilliga att få till och den lilla 

fontänen (eller vad det nu är) som återfinns i vattnet under tronen blev inte alls som jag hade 

tänkt mig. Att bergens konturer fortsätter in i den smått transparenta större cirkeln såg jag 

                                                 
37http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.andyweberstudios.com/assets/d_green_tara_n.jpg&imgrefu
rl=http://www.andyweberstudios.com/d_green_tara_n.html&h=378&w=300&sz=31&tbnid=j8fm_DI0HqEJ:&tb
nh=119&tbnw=94&hl=sv&start=1&prev=/images%3Fq%3Dd_green_tara_n%26svnum%3D10%26hl%3Dsv%2
6lr%3D  (19/11 2005) 
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först när en vän påpekade det, och då var det för sent att ändra det jag redan gjort vilket var 

lite synd. Det krävdes mycket mer tid än vad jag hade räknat med och jag gav raskt upp mina 

smått flummiga tankar om att själv utbilda mig till thankakonstnär.  

 

Till skillnad från att enligt thankans grundregler skugga med hjälp av små, små prickar valde 

jag att min vana trogen skugga med vanliga skiftningar och färgtoningar. Vissa detaljer tog 

jag till och med inte med eftersom jag ansåg bilden snyggare utan dem, kanske var det fel av 

mig men den konstnärliga friheten ska inte föraktas. Eftersom jag i min färgpåse hade en tub 

med metallic-bronsfärg målade jag de guldfärgade partierna med den, vilket inte fungerade till 

min belåtenhet. Men då mindes jag att jag hade en guldfärgspenna med flytande bläck i, 

vilken jag förgyllde ovan nämnda partier med. Den färgen skänkte en mycket finare glans och 

var dessutom av förklarliga skäl avsevärt enklare att dra snygga linjer med. Så den fick 

fungera som förgyllare på alla de ställen som det erfordrades guldfärg. Nu när jag studerat 

thankan mer intensivt har jag efterhand förstått detaljerna i bilden jag målat, till exempel alla 

de till synes märkligt fladdrande tygbitarna vilka visade sig vara obligatoriska sjalar med olika 

religiösa anledningar att närvara. 

 

De problem som uppstod under arbetets gång lyckades jag med varierande utgång lösa och 

slutresultatet blev bättre än jag förväntat mig. Eftersom jag inte använde mig av rutförstoring 

eller liknande är proportioner och annat naturligtvis inte identiska med originalet, vilket 

egentligen inte spelar någon roll. Jag har lyckats förmedla känslan i motivet och återgett det i 

färger som är väldigt lika originalbildens. Och även om jag antagligen borde ha vetat mer om 

thankans regler och måttsystem så anser jag slutprodukten vara klart godkänd, utefter de 

förutsättningar som jag var given. Färdigställandet av uppsatsen och upplevelsen i att ha sett 

så många fantastiska thankabilder har dock gett mig blodad tand, vilket möjligtvis kommer att 

resultera i fler thankaimitationer framöver. Kanske blir de ännu bättre och med mer ”riktiga” 

utseenden. 

 

5. Sammanställning 

Mina olika källor har som synes givit mig olika uppgifter och information om thanka-

företeelsen. Dessvärre kan jag inte säkert säga vad som är korrekt och vad som inte är det, 

eftersom den ena källan inte nödvändigtvis är mer pålitlig än den andra. Därför förekommer 

vissa motstridiga uppgifter i detta arbete vilka tyvärr säkert kan framkalla en viss irritation 

hos läsaren. Men jag hoppas att denne har överseende och ändå kan dra nytta av sin läsning! 
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6. Avslutande diskussion 

Det här arbetet har verkligen öppnat mina ögon för andra konstformer och nya sätt att se på 

dessa. Det har varit otroligt intressant att fördjupa sig i något som jag som sagt aldrig vetat om 

existerade förut. På grund av att ämnet varit så okänt har det varit svårt att finna de fakta och 

den information som krävdes. Som tur var hade jag ju köpt böcker under min resa som jag 

kunde använda. Eftersom all den litteraturen är skriven på engelska så kanske översättningen 

på vissa begrepp blivit lite märklig, men eftersom det inte finns någon svensk litteratur i 

ämnet är det svårt att undvika. Så länge det försvenskade begreppet inte är obegripligt, vilket 

jag är starkt övertygad om att de inte är i min text. 

 

Och även om begreppet thanka är relativt okänt så börjar det som allt annat i och med 

globaliseringsprocessen att leta sig in i den kollektiva kunskapen världen över. Till exempel 

hade Konsthögskolan Valand en utställning i Göteborg om mandalas nu i november då 

besökare kunde gå in och se de tibetanska munkarna från Indien sitta på golvet och placera ut 

färgad sand i ett komplicerat mönster framför sig. Globaliseringen är bra på så sätt att massor 

av olika kunskap från världens alla hörn kan bli tillgänglig för den som är intresserad, att 

vyerna kan vidgas på sätt som förut inte var möjliga i samma utsträckning. Naturligtvis spelar 

Internet en stor roll i det hela. Det största problemet med globaliseringen, som jag ser det, är 

risken att kulturer kan bli fråntagna sina specialiteter eftersom dessa plötsligt finns överallt, 

och i varierande kvalitet. Att en kultur kan ta så många intryck av en annan att det som fanns 

förut plötsligt och omedvetet bara blir en skugga och allt det nya tar överhanden. Att då 

försöka återgå till det som var förut kan då innebära stora svårigheter. Den tibetanska kulturen 

förefaller vara en väldigt gedigen kultur med ett dedikerat folk som inte ger vika i första taget. 

Så jag hoppas att de inte låtar sig utmanövreras av sin omvärld. 

 

Att måla en egen tavla kändes som ett viktigt moment att göra, det gav mig en helt annan 

kunskapsbildning i ämnet och en mer praktisk vetskap i vad thanka är för någonting. Även om 

min naturligtvis under inga omständigheter kan jämföras med en riktig thanka så var det 

motivet som jag var intresserad av och som jag ville prova på.  
 

Eftersom jag utbildar mig som lärare i Bild på högstadiet så har jag funderat en del på hur jag 

skulle kunna använda mina nya kunskaper till att lära andra. Att ha en lektion med exotiska 

teman tror jag hade blivit uppskattat, och att eleverna också får prova själva att använda en 

annan typ av bildskapande. Det är alltid utvecklande att prova nya saker och också ett 

kriterium för att inte stagnera i de invanda mönstren.  
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