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Lima 

Som nordmann er man ganske verdensvant, har vært noen steder og 

har selvfølgelig viss forutinntatte ideer om hvordan et land på den 

andre siden av ekvator i SørAmerika er. Det er fattig, dårlig, og 

ingenting fungerer, ikke sant? En gang for alle må vi bare innse at 

utlandet faktisk er veldig bra. Faktisk er det slik at utlandet, ofte på 

en svært sjarmerende måte, er vesentlig bedre enn oss.  

De har kanskje ikke olje og oljefond, men de har godt humør, evne til 

å løse problemer og ikke minst ting fungerer! Dessverre snakker de 

utenlandsk, og jeg må innrømme at det er pinlig å ikke forstå et 

eneste ord spansk.  

Kanskje bortsett fra ordet «banjo» som faktisk betyr toalett. Nb, 

dersom man har svak uttale hjelper det ikke å spille luftgitar eller 

luftbanjo for å øke forståelsen – det blir bare kaos. 

Vi hadde to dager i Lima, alt for lite eller akkurat passe. Akkurat nok 

til å se de store severdighetene, alt for lite til å virkelig bli kjent. Vi 

bodde i selve turist og hotellstrøket og fikk med oss noen veldig 

trivelige utesteder og strender allerede første kveld.  

Deretter dro vi til Cusco på 3.600 meter over havet for å 

akklimatisere oss mot den endelige reisen til målet, Machu Piccu. 

 

 

 



 

Kunstner bydelen, med en rekke gallerier, koselige og spennende 

spisesteder samt dette typisk britiske paviljong arrangementet. 

Utenfor Peru finner vi Humboldt strømmen som tar med seg kaldt 

vann fra Sydpolområdet opp mot Limas strender så 

badetemperaturen er ikke veldig imponerende, 12 – 14 grader 

celsius. De har Humboldtstrømmen, vi har Golfstrømmen. 

 



 

Kunstner delen av bydelen er kjent for sine flotte veggmalerier, som i 

motsetning til våre ikke er tagget ned…. 

 

 



 

Selve katedralen i Lima. En vakker katedral som ligger i sammenheng 

med et kloster med 50 munker som stadig er aktive. 

 

Munkenes bibliotek. Ingenting fra Ikea her, alt originalt. 



 

Under kirken, visstnok i tre etasjer, ligger 30.000 mennesker begravet 

i mer elle mindre forseggjorte graver eller oppsamlinger av knokler. 

De rikeste, de som kunne betale mest, hadde pussig nok de beste 

plassene.

 

En munk i fullt firsprang over plassen. 



 

Et trekk ved mange bygninger i Peru er disse terrassene eller 

balkongene. De var å se overalt og var tydeligvis et godt og 

innarbeidet statussymbol, før som nå. 

 

 



 

Vi så også det viktigste bygge i Lima, Det tekniske universitetet, med 

ingeniørutdanningen. Og noen gateselgere. 

 



 

Stemningsbilder fra kunstnerdelen av Lima. Vi er i bydelen Mirasol. 

 



 

En jernbanevogn, omarbeidet til å bli en ekte «Diner». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cusco, et første skritt opp mot høyden! Cusco ligger på ca. 3.600m og 

er et kjent akklimatiseringssted, men også en utrolig trivelig by. 

 

 

 

Vi lærte at det ca. i 1650 hadde bodd en mørkhudet mann i Cusco. 

Han hadde malt et stort Jesusportrett på en vegg, og siden han var 

mørkhudet selv, malte han selvfølgelig også Jesus som mørkhudet. 

Noen år senere ble Cusco rammet av et jordskjelv som la hele byen i 

grus, men ikke veggen med Jesus figuren.  

Dette tok folk som et sikkert tegn og noen år senere oppsto en 

prosesjon der alle i byen feiret den sorte Jesus. Dette var ca. 1660 og 

prosesjonen går den dag i dag. Et utrolig gripende syn med 

prosesjonen der ca. 60 godt voksne menn bærer selve den 

korsfestede Jesus. Mannskapet ble byttet ca. hver 100 meter – det 

var nok tungt. Etter den korsfestede Jesus gikk et orkester og en stor 

gruppe som blåste i horn. Veldig New Orleansk og veldig gripende. 



Den sorte Jesus kommer til syne ut av katedralens hoveddør.

 

Prosesjonen fortsatte gjennom Cusco sine sentrale bydeler. 



 

Vårt hotell, Le Balcon, drevet av en svært trivelig familie. Serverte 

coca te og cocablader døgnet rundt og ordnet og fikset alt. 

 

I Cusco er det en del ting som er obligatoriske turistmål. Blant annet 

The Sacred Valley med høydepunkter som en lama farm og en Inka by 

som ligger på ca. 4100 meter. Dit reiser man for å føle høydesyken 

godt på kroppen. Man blir andpusten av den minste ting. Det var 

ellers den eneste høydebekymringen vi hadde. 



 

 

Målet for turen til The Sacred Valley. 



 

Den magiske muren, som noen mener er laget av aliens. Sikkert er 

det at presisjonen og tyngden på steinene er ufattelig. Anlegget har 

et navn som utales som Sexy Woman. Dersom man er i Cusco 

sentrum og skal ha drosje hit spør man helt enkelt etter the sexy 

woman. 

 

Folket i Peru må ha et eget avsnitt. Fargerike, hyggelig og veldig ok er 

vår oppfatning. Som fotograf finner man motiver overalt. Av og til 

stiller de seg opp og ønsker en sole eller to, av og til får man bare lyst 

til å gi en haug soler. En sole er myntenheten og er ca 2,25 kroner. 



 

Absolutt klassiker, kvinner og barn med Lama. Slike bilder blir ikke 

akkurat Purlitzer pris, men de er hyggelige. 

 



 

 



 

 



 

 



 

Vår guide i Oliantambo og Aqua Caliente. 

 

 



En saltgruve, eller egentlig et sted der man utvinner salt fra en 

unnselig liten bekk som renner ut av fjellet. Denne bekken ledes ned i 

en rekke «hager» men en rekke smarte ventiler som gjør det mulig å 

fylle en og en av disse dammene. Deretter venter man til solen tørker 

ut vannet og saltet kan utvinnes. Glimrende løsning, systemet virker 

ikke i regntiden så da er det pause…. 

 



 

 

 

 



 

Inkaen forsket på optimale omgivelser for å få størst mulig avling. Her 

ser vi et anlegg, 500 år gammelt, for å forske på blant annet poteter. I 

Peru finner man i dag 5000 forskjellige potetsorter… I potetlandet 

Norge har vi 5, dersom vi ser bort i fra pommes frites? 

 

 

 



 

 

Målet for hele turen – Machu Picchu 

Vi har endelig kommet frem til Aqua Caliente, byen som rett og slett 

heter varmt vann. Dette er stedet som er inngangen til Machu 

Picchu. Herfra går turen med busser opp en vei som får Trollstigen i 

Norge til å se ut som en god internasjonal motorvei. Men 

peruvianerne har løst oppgaven på en glimrende måte. Bil fra Cusco 

til Oliantambo, tog derifra til Aqua Caliente og deretter buss opp til 

det endelige målet. Som sagt ligger Cusco på ca. 3.600 meter, men 

Aqua Caliente ligger på ett eller annet rundt 1.500 og selve Machu 

Picchu ligger på 2.500meter. Vi skulle med andre ord være rimelig 

akklimatisert for den siste kneika. 

 

Vi hadde målet i sikte!!! 

 



 

 

Det er faktisk godt å vite at dette koster og at Peru som land tar vare 

på severdighetene! Prisen er i us $ og det er absolutt verdt det! 



 

Vi ser plassen! Og det er grensesprengende. Det er rett og slett et 

fantastisk syn! 

 

Et råd, dra til Peru like etter at regntiden er over. Vi ante ingenting 

om regntiden, vi visste bare at påsken var en grei tid å reise på. Det 

viste seg at regntiden slutter ca. 1 april. I år, litt tidligere. Med andre 

ord vi ankom absolutt perfekt. Ukene før hadde det regnet hele 

tiden.  

Machu Picchu bør selvfølgelig sees i solskinn, vi fikk en soldag og en 

regndag. 

En annen ting med Machu Picchu er at de ikke vet hva det er for slags 

by, med andre ord det er flere versjoner av hva det egentlig var.  

En guide forteller at det er keiserens feriested, med ca. 500 

fastboende som stort sett arbeider med vedlikehold, mens en annen 



guide forteller at det var et sted der det bodde 200 vise menn som 

lærte opp en gruppe på ca. 300 studenter. Disse studenten drev 

bygningsarbeid og vedlikehold for å finansiere studiene. 

 



 

 

 

Et berømt rom, rommet med de tre vinduer…. 



 





 

Jada, vi var der og det er en del obligatoriske bilder som må taes. 

 

 



 

På togreisen tilbake stopper vi ved denne hyggelige mannen, som 

antagelig uten å vite det, ønsker oss god tur hjem fra Peru folket. En 

fantastisk tur! 

 

 



 

 

 

Ps, som ingeniør er det litt underlig å se denne stua på høyfjellet midt 

mellom Cusco og Olientambo. Var Euler noen gang her? 


