
Bevaring af tibetansk kultur- og arkitekturarv i Leh, Ladakh, Nordindien 
Frivilligt arbejde som arkitekt i Leh, Ladakh 

 
Den tibetanske kultur er under stadigt større pres og det er derfor essentielt at registrere 
samt lave bevaringsstrategier for den vigtigste del af den tilbageværende bygningsmasse 
inden for meget forsvinder. 
 
Der er modtaget støtte fra COWIfonden til at rejse til Leh i Ladakh, Nordindien, også kaldet 
lille Tibet, for at deltage i arbejdet som frivillig arkitekt for Leh Old Town Initiative (L.O.T.I.), 
der er en undergren af Tibet Heritage Fond, THF. 
 
L.O.T.I. beskæftiger sig, som navnet antyder, med Lehs gamle bydel, der er under hastig 
forandring. De gamle byggeskikke er i tilbagegang på trods af de både bæredygtige og 
klimaholdbare byggemetoder, man hid tid har brugt. I Leh finder man stadig de traditionelle 
tibetanske huse bygget af jorden (mursten lavet af den allestedsværende sandede jord), 
samt de to fremhærskende trætyper pil og poppel. Disse huse er tilpasset det svingende 
klima, den korte, varme sommer og de lange, meget kolde vintre i Himalaya. 
 
Arbejdet vil bestå i at opmåle og registrere den eksisterende, traditionelle bygningsmasse 
og på den måde sikre, at man har præcis dokumentation for, hvordan bygningerne og 
arkitekturen ser ud på nuværende tidspunkt, så man kan udpege vigtige, 
bevaringsværdige bygninger og restaurere dem. Derudover vil der også blive sat fokus på 
arkitekturens vigtighed i folks bevidsthed. Problemet er, at mange bygningsværker ikke er 
opmålt og registrerede og på nuværende tidspunkt står og forfalder, da deres materialer 
kræver en del vedligeholdelse og fordi man endnu ikke har forstået deres vigtighed 
historisk og kulturelt. Mange borgere fraflytter husene i den gamle bydel og lejer dem ud, 
men uden at vedligeholde dem. På denne måde forsvinder flere og flere huse og nye 
bygges i stedet. 
 
Hvis ikke organisationer som THF og L.O.T.I. gjorde dette arbejde, ville vi på lang sigt 
miste dyrebar viden i forhold til den tibetanske kultur- og bygningsarv. Udover at de gamle 
huse forfalder, er man desværre er i fuld gang med at globalisere bygningskulturen selv i 
afsidesliggende dele af verden som Leh. Støbte betonelementer i stedet for træbjælker og 
spær ses overalt i byen på trods af materialets dårlige klimatiske egenskaber. 
 
Projektets formål er derfor, at registrere, dokumentere og bevare vigtige eksempler på 
tibetansk og ladakhi byggeskik samt skabe et fokus på denne, som er så rig på historie, 
tradition og lærdom om stedet, så verden ikke i fremtiden mister denne viden. 
 


