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Vår husfader gick
till slut med på att
släppa ner oss i tunnelbanan i Delhi för
ett studiebesök, men
givetvis inte utan
vår privatchaufför i
hälarna.

Tunnelbanan tog oss
till Chandni Chawk,
en livlig, myllrande
stadsdel som i folkmun kallas Old Delhi.
Här ﬁnns allt som inte
ﬁnns i New Delhi: kor,
skräp, trängsel och
100% Indien.

Det sägs att arkitekten bakom Taj Mahal ﬁck sina händer
avhuggna av beställaren så att inga
liknande byggnader
skulle kunna byggas
därefter. Tragiskt.

Bland gubbstruttar och
snarkande kameler
Veckan inleddes med arkitektur- och
planeringskonferens och därefter skannade
vi av Delhis sevärderheter och Agras Taj
Mahal. Vi har även hunnit med att föräta oss
på indiska kulinariteter och ser nu fram emot
matrast i Nepal. :)
Konferensens dragplåster Leon Krier dammade av sitt bildspel med senaste nytt från
70-talet. Andra gubbstruttar läste ordentligt
och ordagrant från sina tättskrivna manus.
Som helhet var konferensen alldeles för
fokuserad på byggnaders form. Stadsrummets
gestaltning, “place-making” kom i fokus först
på konferensens sista dag. Åhörarna valde då
sorgligt nog att hellre lyssna på föredragen
om arkitektur och “form-making”.
Efter konferensen åkte vi på turistresa till
Agra där ett av världens sju underverk ﬁnns
att beskåda. Dit ﬁck inte vår chaufför köra
med myndighetsbilen men självklart blev
vi tilldelade en kommunal tjänsteman som
eskorterade oss säkert dit och hem i taxi.

Under konferensen på The Grand ﬁck vi användning
för våra “överviktskläder”. Vi har lyckats byta till oss
en hel del visitkort, sovit på mer än ett föredrag, ätit
upp oss ytterligare och eventuellt lärt oss ett och annat om hur svenska städer skulle kunna förnyas.

I n o m k o r t. . .
Veckan avslutar vi med en kort visit i Nepal
som startar med ett dygn i Katmandu. Därefter ﬂyger vi till Pokhara för ett studiebesök i
Gandaki, som är en av SOS barnbyar.

Det går att nå oss via epost: maria@mangoarkitekter.se och mikael@mangoarkitekter.se

