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I et kraftigt oplyst glaskabinet sidder en tibetansk lama. 

Glasset er fedtet af aftryk efter de mange tibetanere, 

som har trykket deres pander mod glasset for at vise 

respekt og for at blive velsignet. Besøgende bevæger 

sig stille. Alle tager luen eller hatten af, når de træder 

ind i rummet. De mest hengivne siger mantraer med 

foldede hænder. En ældre kvinde kaster sig ned på 

gulvet. Besøgende bevæger sig ind og ud af rummet – 

ikke på noget tidspunkt slipper deres øjne Ham, lama-

en bag glasset.  

 

På respektfuld afstand og lidt væk fra folkemængden, 

står en munk i ophøjet ro. Han føler dyb fred, fortæl-

ler han, når han står her foran Khenpo Jigme 

Phuntsok. Det er hans afdøde mester, nu foreviget i 

voks. Dette keroplastikværk er blevet et pilgrimssted. 

Munken opdagede Khenpo Jigme Phuntsoks dobbelt-

gænger i voks sidste år: ”Jeg kommer her som pilgrim 

hver gang jeg er i Chengdu. Så står jeg her. Så bliver 

jeg fyldt med fred.”  

 

Statuen ser meget levende og virkelig ud, fortæller 

munken. For eksempel ser tænderne helt naturlige ud. 

Khenpo Jigme Phuntsok havde sådan nogle lige, per-

fekte tænder, som blev blottet i store, varme smil. 

Men munden, der er noget forkert med munden, siger 

munken. Selvom voksstatuens mund ikke er som 

munken husker sin mester, så forstyrrer det ikke den 

effekt, som voksstatuen har på ham; følelsen af at 

Khenpo Jigme Phuntsok er her, at han er virkelig.  

 

Denne fredfyldte følelse af at faktisk kunne være i 

nærheden af Khenpo Jigme Phuntsok, selvom han har 

været død siden 2004. Munken fortæller, at i anled-

ningen af sekstenårsjubilæet for hans dødsdag, havde 

klosteret bestilt tyve voksstatuer i hans minde. 

 
 
 

KEROPLASTIK 

Keroplastik, dvs. kunsten at modellere i voks, er et 

fænomen der er opstået for nylig i den tibetanske kul-

tursfære. I Europa har keroplastik en lang historie, 

hvor det er blevet en del af vores populærkultur, især 

gennem de kommercielle Madame Tussauds voksmu-

seer. Fordi voks er så let at forme og farve, og fordi det 

fanger lyset på en måde så materialet virker levende,  

”MIN MESTERS DOBBELTGÆNGER  

FYLDER MIG MED FRED” 

 

 

 

Khenpo Jigme Phuntsok i voks og bag glas.  
Fotografi af Trine Brox, 2020  
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er voks blevet brugt til at skabe uhyre vellignende mo-

deller af både nulevende og døde mennesker. Så vidt 

jeg ved har voks ikke været noget udbredt materiale i 

Tibet, ud over at det er blevet brugt til formstøbning – 

cire perdue – ligesom i Europa. Det er først for nyligt, at 

voks i en tibetansk kontekst er blevet brugt til at efterlig-

ne mennesker.  

 

Voksstatuer optræder i museumssammenhænge for at 

illustrere tibetanske miljøer, hvor de er iklædt traditio-

nelt tøj fra forskellige tibetanske egne og er opstillet i 

stereotypiske situationer, der skal karakterisere det sær-

ligt tibetanske. Det samme gælder for de to tibetanske 

voksmuseer i Lhasa og Litang.  

 

Det første tibetanske voksmuseum, Litang Khampa Mu-

seum, blev etableret i 2019 i Litang i det østlige Tibet. 

Her viser forskellige tableauer tibetanske voksstatuer i 

dagligdags situationer – for eksempel i færd med at kær-

ne smør, spille på lut, væve eller drikke the. Året efter, i 

april 2020, fik Lhasa sit første voksmuseum, der inde-

holder 45 voksstatuer. Deriblandt er de berømte tibe-

tanske komikere Tashi Dondrup, Nima, Rinwang og 

Thubten, samt artisterne Kasang Logyu og Padon Wan-

gya udformet i voks.  

 

Og der er scener fra det tibetanske dagligliv: også her er 

en kvinde i gang med at kærne smør! Der er også kine-

siske kendisser, inklusive businessmogulen Jack Ma og 

den første kinesiske astronaut i rummet, Yang Liwei. I 

Kina er der fire Madame Tussauds museer (Beijing, 

Chongqing, Shanghai og Wuhan) og en række andre, 

mindre kendte, private voksmuseer. 

Min egen forskning omhandler voksstatuer, som har 

religiøs betydning, da jeg er interesseret i hyperrealisti-

ske former for afbildninger af tibetanske, buddhistiske 

autoriteter. Uden for Tibet kender jeg kun til få vokssta-

tuer af tibetanske, buddhistiske overhoveder: Der er to 

statuer af Dilgo Khyentse Rinpoche: Én i Nepal og én i 

Bhutan, og der er eftersigende også en statue af den 

Sekstende Karmapa. Og så er der adskillige buddhisti-

ske statuer lavet af voks i Kham, i den østlige del af Ti-

bet, som i dag er indlemmet i den kinesiske provins Si-

chuan. 

 

Når jeg siger, at de er lavet af voks, så mener jeg ikke 

bivoks. Indtil det tidlige 1800-tal var al voks bivoks, men 

i dag dækker ordet ’voks’ også over kemisk producere-

de materialer, for eksempel silikone, plastik og akryl. 

Voksstatuer, voksmodeller og voksdukker er dog al-

ment accepterede betegnelser for hyperrealistiske statu-

er i menneskestørrelse, eller, som den danske ordbog 

fortæller; ”dukke modelleret i voks, ofte som en tro ko-

pi af en bestemt person.” 

 

KHAMPA KEROPLASTIK 

I Kham forestiller voksstatuer tibetanske, oftest afdøde, 

buddhistiske autoriteter. Vi har her at gøre med statuer, 

der ikke ligner de nu globalt udbredte buddhastatuer, 

som i forskellige positurer og med udsmykninger ken-

detegner og symboliserer buddhistiske dyder eller be-

bos af guddommelige kræfter. Til forskel herfra er de 

keroplastiske værker i Kham dobbeltgængere, som vi 

kender det fra Madame Tussauds’ kendisser.  

 

Men til forskel fra figurerne i Europas vokskabinetter, 

står voksstatuerne i Kham ikke oprejste og indbydende 

til ”selfier” sammen med de besøgende. Nej, de sidder 

ligesom buddhaer, der i lotuspositionen bevidner ver-

den og sin egen oplysning. De er ”tro kopier” af den de 

efterligner, dengang de levede, velsignede og lærte fra 

sig.  

 

Disse voksstatuer har som regel hyperrealistiske ansigter 

med skægstubbe, poser under øjnene, smilerynker, vi-

gende tindinger, kødfyldte hænder, og gammel-

mandsører. Og hvis orginalen havde topmave og port-

vinstud, så har hans voksdobbeltgænger det også.  

 

Den første hyperrealistiske voksstatue er efter sigende 

en kopi af Khenpo Jigme Phuntsok (1933–2004), den 

karismatiske leder, der i 1980 grundlagde klostersam-

fundet Larung Gar i Serta, Kham. Den dag i dag er han 

Khams absolut mest berømte og afholdte buddhistiske 

overhoved. På en måde kan man sige, at hans vokskopi 

blev en forløber for den tibetanske keroplastik. Det ud-

løste en ny trend i Kham, hvor levende og døde tibetan-

ske overhoveder fik deres egen simulakra, en vokskopi 

– eller flere – som skulle erstatte den døde leder og in-

stalleres på ny i klosteret. Der er mange voksstatuer af 

Khenpo Jigme Phuntsok i hans eget kloster og de om-

kringliggende, små klostre i Kham. Der er sågar mindre 

voksstatuetter af Khenpo Jigme Phuntsok i private hjem.  

Lhasa voksmuseum åbnede i april 2020. Billede fra 
Lhasa Daily, fotocredit til Phuntsok Tsering og Jinpa 

Tsultrim, 2020. 
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3D-printede statuer af Khenpo Jigme Phuntsok til salg i Chengdu. Fotografi af Trine Brox, 2020. 

HYPERREALISTISKE AFBILDNINGER 

Hyperrealistiske afbildninger af afholdte religiøse lede-

re – døde eller levende – er ikke ualmindeligt i den 

tibetanske kultursfære. Det er almindeligt at finde foto-

grafier af buddhistiske autoriteter på tibetanske hjem-

mealtre, og i templer placeres de på tronen eller sædet 

når han ikke selv er til stede. Endvidere findes thanka-
er, buddhistiske malerier malet med traditionelle tek-

nikker og farver, indrammet i brokade, men med reali-

stiske ansigter.  

 

For eksempel hænger den Fjortende Dalai Lamas vir-

kelighedsnære portræt i templet Deden Tsuklagkhang 

i Sidhpur i Indien. Nu om dage er det også udbredt 

med 3D-printede metalstatuer med genkendelige an-

sigtstræk. Tibetanske og kinesiske fabrikker kan 3D-

printe sådanne statuer i forskellige materialer: metal-, 

voks-, og silikonestatuer af Khenpo Jigme Phuntsok, 

for eksempel.  

 

I VOKSVÆRKSTEDET 

Nu skal det ikke lyde som om voksstatuer er et meget 

udbredt fænomen i Tibet; det er det ikke. Der eksiste-

rer et forholdsvis lille marked for voksstatuer, og kun 

ganske få tibetanske værksteder arbejder med voks. De 

fleste kunstnere, som er i stand til at lave voksstatuer, 

er hankinesere. Blandt disse er det ganske få, som er i 

stand til at lave nye modeller (det vil sige ikke baseret 

på allerede eksisterende støbeformer). Har man kon-

takt til et af de voksværksteder, der evner at få voks til 

at ligne levende mennesker, og som forstår sig på tibe-

tansk design og ikonografi, ja så skal man blot med-

bringe penge og et fotografi for at lave en dobbeltgæn-

ger i voks. Baseret på billedet kan kunstneren lave en 

lermodel, der scannes og skaleres, for så at lave den 

endelige støbeform til voks. Selve voksen kommer i 

forskellige brune toner og bliver derefter malet. Håre-

ne sættes på arme, hænder og hoved én for én med en 

speciel nål. 

 

En helt ny statue, som har krævet nye støbeforme, bli-

ver i Chengdu, hvor min forskning foregår, solgt for 

mellem 50.000 og 200.000 kinesiske Yuan (som er lidt 

mere i danske kroner inden corona-pandemien og lidt 

mindre under corona-pandemien). De fleste voksstatu-

er laves dog med allerede eksisterende støbeformer, 

hvor Khenpo Jigme Phuntsok er den absolut mest po-

pulære. Han fås i to forskellige modeller: en ung og en  
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gammel. Begge er en siddende, 120-centimeter høj voks-

statue. Den kan bestilles for omtrent 40.000–50.000 Yu-

an. En lille version af samme model koster 10.000. Den 

store version ender gerne i templer, mens den lille kan 

findes i hjemmene hos de tibetanske og hankinesiske 

sponsorer. 

 

KUNSTNEREN YU SONG SHOU 

Den hankinesiske kunstner, Yu Son Shou, er for tiden 

en af de mest eftertragtede voksskulptører, som laver 

buddhistiske dobbeltgængere, der ender i Kham. Han 

havde kun arbejdet med voks i tre år, da jeg mødte ham 

i januar 2020. Han havde lavet masker til de kinesiske 

operaer i Beijing og Shanghai som autodidakt kunstner i 

ti år. Nu er han blevet selvstændig og er i løbet af kort tid 

blevet anerkendt blandt tibetanere for sine værker. Han 

vurderer at han har lavet omkring tres store voksstatuer.  

Yu Son Shous voksværksted ligger en times kørsel uden 

for Chengdu. Det ligger ved en af de mange trafikårer 

som strækker sig ud af byen og forbinder Sichuans cen-

trum med nye, rurale forstæder og fabrikskomplekser. 

Den støvede vej er indgærdet af anonyme garage-

lignende facader, og Yus værksted ligger i en af disse to-

etages bygninger uden skilte, uden kendetegn. 

 

Yu er en charmerende og velklædt kunstnertype. Han er 

entusiastisk og glad for at fremvise sit arbejdssted og sine 

værker. Her kan man se hvordan voksstatuer bliver til, 

da der i værkstedets mange værelser er gang i flere pro-

duktioner. Yu dokumenterer produktionsprocessen 

med sin mobiltelefon og holder kontakt med kunderne 

over det sociale medie WeChat. Værkstedet er fyldt 

med projekter i forskellige udviklingsstadier: billeder af 

tibetanske mestre, som skal foreviges i voks, hoveder 

med mærker efter computer-scanninger, og der er kera-

mik-dummies af kendte, tibetanske ikoner.  

 

På borde og hylder er der et rod af plastik, spraydåser, 

pensler, maling, målebånd og kropsdele i voks eller ler. 

Og der er halvfærdige statuer. En er fuldt påklædt i bur-

gunderrøde rober og orange silkeskjorte, og ved siden af 

ham en model kun tildækket af tre hvide og et enkelt, 

gult tørklæde draperet over den nøgne krop. Yu har 

dækket voksdukken til, forklarerer han, så ikke hans 

kunder føler sig stødt. Tibetanerne er jo kendt for at ha-

ve et voldsomt temperament, griner Yu. Han vil ikke 

fornærme nogen, eller få dem til at føle sig ubehageligt til  

mode ved at blotlægge nøgne og underudviklede kroppe    

Model formet i ler på baggrund af fotografi. Billedet er ven-
ligst udlånt af kunstneren, Yu Song Shou, juni 2020. 

Yus voksværksted. Fotografi af Trine Brox, 2020  

Yu fotograferet sammen med voksstatue.  
Fotografi venligst udlånt af Yu  
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tilhørende afholdte og måske forgudede mestre, som 

skal blive til hellige genstande i Kham.     

 

Det er jo ikke helt almindelige mannequiner, disse 

voksstatuer. Yu er ikke selv buddhist, erklærer han, 

men han ved, at der er tabuer omkring produktionspro-

cessen, og at statuerne skal gennemgå ritualer inden de 

kan installeres i templerne.   

 

Ofte vil kunden konsultere den tibetanske kalender for 

at finde en favorabel dag at igangsætte produktionen, og 

når statuen er færdig, kommer de med tøj til den, og 

tager den med til et værelse ovenover hans værksted for 

at udføre deres ritualer.  

TIBETANSKE STATUER 

Som jeg nævnte i begyndelsen af denne artikel, var glas-

set som adskilte voksstatuen af Khenpo Jigme 

Phuntsok, fedtet af aftryk fra tibetanere, som krumryg-

gede og ydmyge pressede deres hoveder mod glasset. 

For at forstå hvorfor en voksstatue ikke indbyder til sel-

fier, men til pandeberøring, skal vi forstå hvad statuer 

er. Traditionelle, tibetanske statuer materialiserer og 

personificerer buddhismens vigtige idealer og eftertrag-

tede egenskaber, som for eksempel medfølelse, visdom 

og velstand. Vi kan sige at materialiteten – hvad enten 

det er voks eller metal – medierer menneskets adgang 

til det hellige. Når de troende læner deres hoveder mod 

statuen, kan den overføre velsignelse, helbredelse og 

beskyttelse. Men hvordan bliver genstande hellige? 

 

Det mest udbredte ritual, som tibetanske lamaer udfø-

rer, er efter sigende konsekration, altså helliggørelse. 

Buddhistiske objekter, fx statuer, bedehjul og skrifter, 

bliver konsekreret. Konsekrerede buddhistiske objekter 

klassificeres i den tibetanske buddhisme som beholdere 

(rten) af Buddhas legeme (afbildninger i form af tangka-
er og statuer), tale (bøger og mantraer) og sind (stupaer 

og votiver). Når en statue af en guddom konsekreres, 

bliver guddommen inviteret ind i statuen. Inden ritualet 

fyldes statuen med hellige, lykkebringende og værdiful-

de ingredienser som for eksempel relikvier, ædelstene, 

og sammenrullet papir påskrevet mantraer, der både 

forhindrer ondsindede kræfter at tage bolig i statuen, 

men også forstærker statuens potens. Ved at identifice-

re statuer, bøger og stupaer med buddhaer og guddom-

melige kræfter, kan de troende udføre ritualer, som 

hjælper dem på vej mod oplysningen. Hellige objekter 

er derfor det, vi kalder på tibetansk thabs, eller på 

dansk; ”behændige metoder.”  

Ligesom statuer af buddhaer lavet af metal, er også de 

voksstatuer, som jeg har haft anledning til at studere, 

fremstillet med hule kroppe. Det gør det muligt for en 

lama at udføre konsekration hvor statuen fyldes med 

værdifulde ingredienser. De fleste voksstatuer har krop-

pe lavet af metal.  

 

Kroppen har ingen fine detaljer, men er rudimentær, 

og bliver altid skjult under tøj. Det er kun de synlige 

dele – som regel hovedet, den højre arm og den venstre 

hånd – som er lavet af syntetisk voksmateriale: en gum-

miagtig silikone til huden, harpiks til øjnene, og menne-

skehår for al kropsbehåring og hovedhår. De allerfleste 

af statuerne sidder i lotusstilling, gerne med begge arme 

hvilende i skødet eller på knæene. Måske holder den 

ene hånd en bedekrans. Jeg har også set ganske få statu-

er siddende i mere dynamiske stillinger og med aktive  

Model i Yus voksværksted. Fotografi af Trine Brox, 2020.  

Voksstatue af en tertön i Kham. Skiltet i hans skød 
siger lag pas ma reg rogs/ (“Ikke røre”). Fotografi af 
Trine Brox, 2015. 
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håndtegn – for eksempel håndtegn til at uddrive onde 

kræfter.  

Voksstatuen af Khenpo Jigme Phuntsok i centrum af 

Chengdu var velbesøgt, og som jeg beskrev i starten af 

artiklen, opførte tibetanerne sig respektfuldt, omend 

overrasket, når de stod foran voksstatuen. Selv om man 

kan sige, at det er en statue som behandles respektfyldt 

ligesom traditionelle, tibetanske metalstatuer, så er det 

noget andet at stå foran en voksstatue. Statuen ser leven-

de ud.  

 

Den forestiller en person man måske har ”taget tilflugt” 

hos, og som man savner. En af mine samtalepartnere, 

som gik i lære i et tibetansk voksværksted, havde ople-

vet mange sådanne møder, hvor en troende opdager 

voksstatuen og genkender personen. Han mente at de 

ved synet af disse voksstatuer blev fyldt med tillid, ære-

frygt, ærbødighed og respekt for deres lama, og at de 

kom deres belæringer i hu.  

 

I det øjeblik de opdager at dette er en statue og ikke en 

levende person, så bliver de måske først blive overraske-

de. Men når de så genkender ham, så bliver de over-

strømmet af stærke følelser: Han er her. Måske næste 

gang de ser ham, vil de føle fred og ro, tillid og tro. En 

anden tibetaner, en khenpo fra Larung Gar, fortalte 

mig, at de tibetanere som tager hatten af, siger et mantra 

eller kaster sig på gulvet, næsten som en refleks – de gør 

det for den levende person, Khenpo Jigme Phuntsok. 

 

 Statuen indgyder den samme respekt som var det den 

levende, rigtige Khenpo. Damen, som kastede sig på 

gulvet, gjorde det for Ham, fordi han virkelig er her. Så 

på den måde kan man sige, at denne type statuer, som i 

Europa er en del af populærkulturen, der ikke nyder 

høj kunstnerisk anseelse, i Kham bliver en ny 

”behændig metode,” der udgøres af en statue med kon-

sekreret metalkrop, samtidig er et menneske, som har 

fået nyt liv og ny tilstedeværelse for dem, som tror på 

ham. Han sidder der, fastfrosset i lotusstilling, og indgy-

der tro og hengivenhed for alle, som husker og genken-

der ham.   
—— 0 ——  

TAK! 

Jeg vil gerne sige tak til Yu Song Shou, Tseringtso og Heng Peng, 

hvis samarbejder muliggjorde denne artikel. Også tak til Tue 

Gaston for korrekturlæsning og sproglig tilretning. 

 

        

 

 

 

 

De tibetanske voksstatuer har hule metalkroppe. Fotografi 
af Trine Brox, 2020. 

Om forfatteren: Trine Brox er 

uddannet tibetolog ved Køben-

havns Universitet, hvor hun i dag 

er ansat som lektor og leder af 

Center for Contemporary Bud-

dhist Studies. 

 

Fotocredit: Dmitry Rukhlenko, shutterstock. 
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