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India! Landet der guruene levde og ledet John Lennon og George Harrison til lyset på 60-tallet! Som 

Lou Reed engang sa, alle mine venner er enten døde, reist til India eller så har de skiftet kjønn. 

Navnet India gir magiske assosiasjoner, templer, hinduisme, mahatma Gandhi og Hare Krishna 

chantingen. Litt assosiasjoner også til matforgiftning og endeløse økter på «kontoret» som min 

bestemor alltid sa. Forresten heter mannen mahatma Gandhi med liten m i mahatma. Mahatma er 

ikke et navn, men en hederstittel. 

Vi reiste til Delhi med Lufthansa til Frankfurt og videre med Qatar Airlines til Doha i Qatar, deretter 

videre til New Delhi.  

New Delhi er faktisk den nye Delhi, men ligger tett inntil Delhi. Indira Gandhi International Airport tok 

oss imot på en hyggelig måte med bagasje og alt, og der var også vår sjåfør.  

Skal man til India for første gang er det lokal sjåfør og egen buss som gjelder. Trafikken er forferdelig, 

langsom men utrolig utfordrende og bråkete, bokstavelig talt. På turen inn til byen brukte vår sjåfør, 

Singh, hornet mer enn jeg har gjort i hele min karriere som sjåfør, til sammen….. Dessuten kjører de 

på feil side av veien.  

Som sagt, i India er det er opplegg som gjelder. For oss betød det fast sjåfør og stor buss, 10 seter og 

vi var fem i reisefølget, akkurat riktig dimensjonert. Videre er det et must å ha lokal guide lagt opp 

sammen med hoteller alle byene man skal besøke. Det må også være en plan for hva man skal se, 

ellers blir det bare kaos. En ting man skal vite er at guidene har avtaler med salgssteder i alle byene. 

Med andre ord vil alle dager inneholde en tur innom et eller annet showrom. I Agra var det marmor 

figurer, inspirert av Taj Mahal. Taktikken er å vise de dyre varene først, deretter de billig og mindre 

tingene. I andre byer var det tepper og klær men Jaipur dreide seg om edelstener. Kostbare saker, 

men antagelig ekte vare.  

I det hele var inderne utrolig til å stole på. Våre guider dukket opp til avtalt tid, alltid. Vår sjåfør 

hentet oss hver dag klokken ni prsis og leverte oss tilbake til hotellet tolv timer senere. Alle hotellene 

var flotte, fem stjerner er smart å velge i India, i tilfelle uhellet er ute…. 

  



Vår tur startet i New Delhi, innom Delhi videre til andre stopp, Agra. Taj Mahal skulle selvfølgelig 

besøkes. Bygget er ufattelig vakkert. Merkelig nok flottest på avstand? Veien til Taj Mahal går inn en 

hovedinngang, langs en mur som dekker til slik at man ikke ser Taj Mahal før man kommer inn 

gjennom en portal. Da ser man Taj Mahal for første gang på ca. 200 meters hold og synet er 

formidabelt.  

 

 

 

Den som ikke får gåsehud av dette første synet har ingen følelser lenger. Det er et eller annet med 

proporsjoner som får bygget til å virke ufattelig flott og majestetisk på avstand. Det er faktisk mindre 

imponerende på nært hold selv om guiden kunne fortelle en del historier. Taj Mahal er bygget av 

22.000 man på 12 år ved hjelp av 1.000 elefanter. Videre er Taj Mahal systemet fullstendig 

symmetrisk med en moske på hver side av bygget. Dessverre er det selvfølgelig ikke mulig å bruke 

den til venstre for den er ikke rettet mot Mekka. Den er der på grunn av symmetri. Når Taj Mahal var 

ferdig kappet kongen av tomlene til alle arbeiderne, til sammen 44.000 tomler. Dette for å sikre at de 

ikke ble hyret på for å bygge et lignende mausoleum for noen andre.  



 

 

Kanskje ikke så stort likevel?  



 

Agra hadde også en gigantisk festning å by på, Agra Fort. 

 

 

 

 



 

Videre gikk turen til Sirikit for å ta en kort safaritur. På veien dit var vi innom en liten by som engang 

var bygget av en konge.  Det tok fire år å planlegge, åtte år å bygge og byen ble tømt igjen etter tre 

eller fire år. Vannet i området er saltholdig og kunne ikke drikkes.  

 

  



Safari i India er for øvrig tafatte saker dersom man har vært på Safari i Afrika. De har tigre i India, 

men «vår» park var 14.000 km2 stor og inneholdt til sammen 43 tigre. Med andre ord vi så ingen 

tigre, kun en og annen krokodille og noen impalaer. Tynne greier i forhold til Kruger parken, syntes vi. 

 

 

 



Etter dette varder Jaipur og diamanter samt Amber fort og en utrolig tur på elefantryggen opp til 

fortet. Gøy å sitte på elefant? Absolutt ikke. Dyret går i rykk og napp og det kan være direkte 

ubehagelig, egentlig. 

 

 

Amber fort var imidlertid fantastisk med et imponerende system for oppsamling av regnvann i store 

sisterner til drikkevann og generell vanning. Interessant. Vi besøkte også stedet om kvelden med et 

gigantisk lysshow der hele festningen ble lyst opp og vi fikk høre historien om Rajakstan. Historien er 

ganske komplisert og omfatter en hel rekke konger og lignende. 

India var et spennende land, men ikke på grunn av mengder med templer og munker i oransje klær. 

De var rett og slett nesten ikke eksisterende. Heller ikke fant vi enorme mengder folk som gikk rundt 

og chantet Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare og så videre.  

Det som var fantastisk med India var folkene og forholdene. Folkene smilte alltid! Var fotogene, likte 

å bli fotografert og alle kvinnene hadde fantastiske, fargerike klær, et fotografisk Mekka for å bruke 

en forslitt frase. Som sagt alle kvinnene var fantastiske motiv på grunn av smil, skjønnhet og farger, 

mennene var gamle, skjeggete og smilende.  

En annen ting er selvfølgelig de sanitære forholdene. Open drains er en standardløsning, det vil si 

kloakken flyter åpent i grøften ved siden av veien. Men hyggelige var de. Slett ikke uvanlig med 

mennesker som satt på huk langs veien og gjorde sitt fornødne mens de fornøyd vinket til oss i 

bussen. 

Ting som imponerte oss og som vi ikke visste om India er at India består av 29 fylker eller stater, hver 

stat er komplett med konger og alt. På spørsmål om det da ble holdt store «kongemøter» med jevne 

mellomrom for å dele erfaringer og bli enig om ting så guiden rart på oss og fortalte at det var 



umulig. De fleste kongene hater de andre kongene som pesten og møter mellom kongehusene vil 

kun samle ti til tolv konger, kongelig! 

Er man i India bør man like å se folk, man bør tåle til dels stramme lukter, man bør like markeder og 

man bør synes det er interessant å svinekjøre gjennom små landsbyer der butikkene er ute på gaten 

og folk er overalt. Det er India.  

India er fantastisk. 

Som sagt, India er menneskene som bor der, i rikdom og fattigdom, men alltid med et vennlig blikk. 

De neste bildene er noen tilfeldig utvalgte mennesker vi møtte på vår vei. 

 

 

  



 

 

 

Nan brød! 

  



 

 

 

Grønnsakmarkedet i gamlebyen i Jaipur  



 

Kanskje en guru? 

 

Og det var slangetemmere der, med fløyte og det hele! 

  



 

 

  



 



 

 

 

En tøff (?) vakt utenfor hotellet!  



 

En årvåken bussjåfør! 

 

Og en Guru? 

  



 

Og litt nysgjerrige de også! 

 

  



 

Må jo være en guru….. 

 



 

En selger i moskeen, prima vare, selvfølgelig! 

 

  



 

Fikk femti kroner, og skjønte ingenting.. Altfor mye! 

 

Man vasker seg! 



 

Is er godt også i India 

 

Og plutselig i et veikryss….. 



 

Transport av folk og varer er spesielt. Absolutt ingen nåde mot utstyr – total avsky for enhver 

vektbegrensning, men langsomt…. 

 

Delhi guiden tar oss med til et kryddermarked. 



 

Akkurat her ble mahatma Gandhi kremert, og her brenner en evig ild. Asken er i Ganges.

 

Tar bilstereo til nye høyder! 



 

 

Det er helt opplagt at vi trenger indiske ingeniører, kabelkalaset i bakgrunnen kunne ikke vært laget 

av mine ingeniører….. 

  



 

Kø for å komme inn i Tuk Tuk, kun ståplasser igjen!

 



 

Asfalt? Produseres på stedet! 

 

  



 

 

 

  



 

Ingen grunn til å ha innendørs verksted! Da må jo bilene kjøre inn? 

 

Indian Hummer! 

  



 

Endelig et Krishna tempel! 

 

  



 

 

Ingen vektbegrensninger noen steder….. 


