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Unikt för Laos är att befolkningen 
delas in i tre grupper beroende på 
vilken höjd över havet som de bor 
på:

Lao lum eller låglandslao: Utgör 
50 procent av befolkningen. De bor i 
dalgångar där den bästa åkerjorden 
finns. Folkgruppen är besläktad med 
thai i Thailand och shan i Burma.

Lao theung: Utgörs av mon-
khemertalande grupper, exempelvis 
khamu och brao. De bor 300-900 
meter över havet. De är animister 
och förfädersdyrkare i stor utsträck-
ning.

Lao soung: Emigrerade från 
Kina i början av 1800-talet. De bor 
på över 1 000 meters höjd där lev-
nadsvillkoren är som svårast. De har 
Laos mest färgrika klädsel. Exempel 
på grupper är hmong, akha (där in-
går pala) och lahu. Några grupper 
har börjat flytta ned till lägre nivåer 
eftersom levnadsvillkoren är så svå-
ra.

Text och foto: Inger Söderquist

Kvinnor från pala på vandring nedanför 
byn. Att hämta vatten är tungt i den bergiga 
miljön och det tar lång tid. Därför har 
regeringen erbjudit dem att flytta ned till 
vattendrag på lägre höjd.

[Akha (pala), brao, hmong, 
khamu; Laos]  I Laos delas 
folken in i tre huvudgrup-
per beroende på var de bor. 
Jag besökte bergsfolken 
pala, brao, hmong och 
khamu på en resa i Laos 
2007.

– en mosaik av folk
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T.v: Kvinna från pala utfodrar djuren och ser 
till att de stora grisarna inte tar all maten.

Ovan: Högt uppe bland molnen bor pala. Där bedriver de små jordbruk och boskapsskötsel, men 
de drygar ut kosten med småfåglar, rötter och annat ätbart som de kan hitta i skogen. 

T.v: Traditionsenligt klädd palakvinna. När kvinnorna får tid över 
från jordbruket ägnar de sig åt att sy sina traditionella dräkter. Stan-
dardfrågorna till främlingar är: Är du gift? Har du barn? Har du ris? 
Jakande svar innebär att personen kan klara sig.

Ovan: Äldre braokvinnor med tatueringar och stora örhängen. 
Tidigare var örhängena av elfenben, men nu görs de i plast. Enligt 
tradition slipas även framtänderna ned i tidig ålder som ett tecken på 
skönhet. Man tror att dessa bruk kommer att försvinna med den äldre 
generationen.
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Nedan: Barn från hmong. Denna folkgrupp kom på 1800-talet 
från södra Kina där de är släkt med miaofolket. Till skillnad 

från hos andra grupper anläggs husen direkt på marken. Andar 
anses bevaka dörröppningarna, varför man går in genom en 
dörr och ut genom en annan. Hmongfolket är animister och 

förfädersdyrkare, och idag uppgår de till 450 000.

T.v: Äldre kvinna från brao (södra Laos) röker pipa för att skydda sig 
mot insekter. Denna grupp flyttade till lägre belägna trakter 1997.

Nedan: Det bor många etniska grupper i Laos bland annat khamu, 
som tillhör mon khemererna. De är klädda som vanliga laotier, och 
ägnar sig åt jakt, fiske och svedjejordbruk.
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Ovan: Pala (släkt med akha) tillhör den befolkning som är 
fattigast och som bor högst upp i bergen på över 1 000 meters 

höjd. Barnen på bilden samlar ätbara rötter och annat som 
de kan hitta från skogen.

Nedan: Man från khamu riggar intrikat fågelfälla. Upp till 
ett hundratal småfåglar kan fångas per dag, och en del äts i 
familjen och resten säljs.

Ovan: Hmongkvinna med jordbruksredskap på väg ut för 
arbete på fälten. De flesta sysselsätter sig med jordbruksar-
bete.
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