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Jeg befinder mig nu helt frivilligt i Delhi med 26 mill. indb. i den fattigste og tættest befolket del 
New Delhi, midt i et inferno af larmende transportmidler, der bruger kræfter på at komme frem, 
med hjælp fra deres larmende horn. Alle forsøger at komme frem fra et sted til et andet. Jeg 
spørger mig sig selv, hvad foregår der i hovederne på alle disse individer ligesom en selv, 
hvilken retning har man valgt i livet og hvorfor. Det er nok ikke lige nu man skal koncentrer sig 
om ens eksistensberettigelse. Nu skal min taxa først og fremmest frem til mit hotel efter en 
lang udmattende flyverejse uden søvn. 
 

          
Delhi: Jeg bevægede mig ind i dette meget farverige fattige område, der minder om en 
menneskelig myretue, som der sikkert er mange af i Delhi.   
 
Jeg har først og fremmest valgt at besøge de lidt større og vigtige historiske byer, med en 
gammel bykerne med kulturelle seværdige bygninger. Her har jeg også bedst mulighed for at 
finde et visuelt tiltalende Hotel eller Guest House helst i den gamle bykerne, hvor den 
vesterlandske kultur ikke har nået at påvirke så voldsomt. 
 

           
Nawalgarh: 
 

           
Ramgarh: De dekoreret huse er skabt i 1700- og 1800-tallet af rige Marvari-købmænd. Hele 
dynastier lå i konkurrence om at opføre de fornemmeste, mest kunstfærdig udsmykket hjem. 
  
I de mellemstore byer, er der kun et par enkle kedelige hoteller at vælge imellem og samtidig 
er det for det meste ikke der, man kan se spændende templer og andre kulturskatte. De fleste 
indiske mellemstore byer er ikke så visuelt spændende, med deres grimme nyere beton 
byggerier.    



             
Bikaner: Junagarh Fort var imponerende og Phool Mahal ‘flower palads’ var smuk med sine 
dekorative malinger samt indgraveret marmor paneler. 
    
Det giver mig mulighed for at opholde mig flere dage i den enkle by og god tid til at se deres 
smukke kulturskatte og ro til at gå rundt i de snævre gader og møde Inderne.   
 
 

           
Jaisalmers Fort: Det er opført år 1156 i bløde, gule jura-sandsten. - Som turist er det nok en af 
de mest afslappet og mindst trafikerede byer med kun 78.000 indb. Alt er til at overskue. 
Jaisalmer har gang i at nybygge og restaurere. Ved siden af mit Hotel har de valgt at 
genopbygge i den gamle udskårne sandstensstil, da arbejdskraften stadig er billig, så man har 
råd til at bygge i den traditionelle tidskrævende æstetiske stil, vi turister kommer for at nyde.   
 
 

           
  

           
Jodhpur kaldes den blå by da de fleste huse er malet i blå nuancer. Farven stammer fra den 
kobbersulfat, man traditionel tilsætter kalkpudset, for at holde termitter og andre insekter væk. 
Her i den fattige bydel har jeg ikke fornemmelsen af at de fattige har fået gavn af Indiens 
økonomiske optur, som kun de rige ind til videre har fået glæde af. 
  
 
 



           
Udaipur: Fra mit hotelværelse kan jeg se solen gå ned bag husene på den anden side af søen. 
Det er skumringstiden, hvor lyset langsom forsvinder og går over i kulsort. Det er et meget 
lyrisk tidsrum.  
 
Også her i Udaipur er der nogle guder der skal fejres og det sker tit og ofte med elendige 
trommerytmer, der gjalder henover vandoverfladen. Disse umusikalske lyde ligesom suger 
energien til sig. Jeg har langsomt vænnet mig til kontrasterne her. Jeg havde lige en rolig og 
fredelig vandring i kvarteret på den anden side af broen som ligger tæt på mit hotel.  
           
 

           
Udaipur: Bryllups ceremonier, der musikalsk larmende snegler sig igennem alle 
markedsgaderne, kan man komme til at opleve et par stykker af på denne årstid 
 

           
Bundi Palace og Fortet Taragarh  
 
Bundi er lidt af en eventyr by med 105.000 Inb. hvor alt på en måde blot passere forbi i et 
drømmeagtigt tempo. Selv vejret er mere afdæmpet og ind imellem lidt tåget og temperaturen 
når helt op på 39 grader.    
 
    

           
Pushkar: Kl.6 starter de rytmiske trommelyde og de forskellige ceremonier begynder at finde 
sted rundt om søen og forsætter hele dagen til kl. 22. Da forlader de hellige køer og de 
bedende det hellige trappeområde, da ceremonierne er overstået og guderne gået til ro. Det er 
som en kirke der åbner alle døre op om morgenen og lukker efter ceremonierne er overstået 



Byen Pushkar er bygget op rund om den meget hellig sø, da det er et af de få steder i Indien 
Brahman har et tempel. Der foregår derfor tusindevis af ceremonier, da hver gruppe hinduer 
har valgt deres måde at hylde Brahman. Bharatpure Palace Guest House ligger helt ned til 
søen, så der er masser af liv samt en god udsigt.  
 

           
Jaipur:  Den lyserøde by, har ikke altid været lyserød. Husene var oprindeligt lysegrå med 
hvide kanter og motiver. Til ære for prins Albert, dronning Victorias gemal, som besøgte byen i 
1883, beordredes  hele byen malet i den traditionelle velkomstfarve, og den er bevaret inden 
for by murerene i den gamle bydel.  
 
 

           
Alwar 
  

           
Fatehpur Sikri 
 

           
Agra: Taj Mahal er opført 1632-1647 af kejser Shan Jahan som mindesmærke for hans hustru 
Mumtaz Mahal, som betyder ’Paladsets lys’ der døde i barselsengen 1631. Shan Jahan havde 
et ønske om at bygge et tilsvarende Taj Mahal på den anden side af floden. Den skulle bare 
være sort. Det blev aldrig til noget, da han døde. Arkitekten Ustad Ahmad , fik hugget højre 
hånd af da Taj Mahal stod færdig. Dette skulle forhindre at han byggede et lignende. 
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