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explorer
“bli den förändring du söker i världen”
gandhi

Hanoi är tydligen
en stad man lämnar
så fort man har en
chans. När vi berättar
för andra turister att
vi varit här i 10 dagar
tittar de på oss som
om vi kom från en annan planet.
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Hemma i Sverige
lever vi på det Norra
Smedjegatans delikatessbutik kan erbjuda
i ostväg. I går hittade
vi äntligen en bit
cheddarost som vi
likt två hungriga små
möss, snabbt gnagde
i oss utanför shoppingcentret.

Ost verkar vara en
näst intill okänd
produkt i Vietnam.
På en internationell
restaurang i bostadsområdet Trung Hoa
förväxlade kocken ost
med smör. I mozzarellasalladen låg ﬁnt
tillskurna kuber av
nya zeeländskt smör.

Hanoi - staden som ständigt
byter skepnad
Under de senaste fem åren har vi besökt Hanoi vid tre tillfällen och varje gång möter vi en
ny stad. Vi känner fortfarande igen oss men
både i stort och smått har mycket förändrats.
I Hanoi verkar det som om allt är möjligt.
Nytt för den här gången är det stora stadsbyggnadsprojektet The Manor vid My DinhMe Tri. Det liknar inte de andra områdena
som är under uppbyggnad i Hanoi just nu.
Kvarteret är som ett extruderat parisiskt
kvarter med våningsantal varierande mellan
4 och 27 våningar. Inﬂyttning kommer ske
framöver, så det är ännu för tidigt att avgöra
om man har lyckats skapa en levande stadsdel. Det skall bli intressant att följa områdets
utveckling och vi ser fram emot att återbesöka
Hanois “Paris” kommande år.
I gamla stan där vi bor är förändringarna
småskaliga men ändå påtagliga. Butiker,
hotell och restauranger uppgraderas och
renoveras. Vårt gamla 7$ hotell är borta men
för 20$ natten sover man minst lika bra.

Inför Hanois 1000-års jubileum 2010 förbättrar man
stadens infrastruktur. Bygget av en viktig länk i Ring
Road 1 har dock stött på patrull. Just där vägen skall
anslutas till Nguyen Luong Bang har man nu hittat
lämningar efter ett uråldrigt altare, jämnårigt med
staden. Utgrävningarna väcker stor nyﬁkenhet hos
allmänheten och myndigheterna skissar på en lösning där både vägen och altaret kan samexistera.

N ä s ta v e c k a . . .
Vi lämnar Hanoi och tar oss till världsarvsstaden
Hoi An i mellersta Vietnam.

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

