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CUSCO

Inkaernes Cusco
Ordet Cusco er afledt af  quechuaordet Qosqo, 
der betyder »Verdens Navle«.
     Arkæologer mener, at befolkningen i Cusco 
begyndte at dominere de omkringboende stam-
mer omkring år 1100. Ikke meget tyder på, at 
de overvandt naboerne med magt, men snarere 
med deres evner til at organisere udførelsen 
af  store anlægsprojekter og udvikle landbrug, 
hvilket gjorde dem til naturlige forbilleder. 
     De tidlige inkaer har også haft en stærk 
religiøs kultur. Ingen tvivl om, at der samtidig 
med ceremonielle handlinger også har været
markeder, hvor egnens produkter er blevet han-
dlet. Man formoder, at der i og omkring Cusco 
har eksisteret en fredelig enklave på et tidspunkt, 
hvor store dele af  Andesbjergene var hærget af  
krige i kølvandet på Tiahuanaco- og Warikultur-
ernes endeligt.

Den store inka
De fredelige tider fik en ende i 1438, da
Chancasstammen fra nord invaderede Cusco. 
De militært uerfarne Cuscoboere blev nær
løbet over ende, men den 

regerende herskers søn fik samlet tropperne og
nedkæmpet angriberne. Det førte til, at sønnen kom til magten 
og tog navnet Pachacutec – Manden der forvandler Jorden.
 Pachacutec tildeles æren for mange af  inkaernes vigtigste bygnings-
værker: Machu Picchu, Ollantaytambo, Pisac og Sacsaywaman samt en 
reetablering af  Cusco i form som en puma – symbolet på styrke i den 
jordiske verden. Pumaens hals er bakken for enden af  byen og dens hoved 
Sacsaywaman. Mellem pumaens for- og bagben ligger Plaza de Armas. 
 Halen er den nuværende gade Chullumayo, der strakte sig helt ned 
til det sted, hvor den store statue af  Pachacuteq står på vejen mellem
centrum og lufthavnen. Statuen blev i øvrigt rejst i anledning af  500-året 
for Columbus’ »opdagelse« af  Amerika af  den daværende borgmester og 
byrådet.
 For inkaerne blev jorden for alvor rystet, da de spanske erobrere
indtog Cusco i 1533. De indsatte den unge Manco Inca som hersker.

Cusco var inkaernes hovedstad, som de udlagde med form 
af en puma; kraftdyret, der symboliserer den jordiske verden.
Centrum er den smukke plads Plaza de Armas. Oven for byen
ligger fæstnings- og tempelkomplekset Sacsayhuamán.

Inkaerne anlagde Cusco, 
så byens omrids havde 
form som en puma.

Foregående opslag:
Kurvesælger på markedet 
San Pedro.

Næste side:
Inkaen Manco Inca, der 
startede oprøret mod de 
spanske erobrere.
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Cusco

Målet for mange
Cusco er både en historisk perle og en moderne by med næsten 400.000 
indbyggere. Byen har bl.a. et stort hospital, et anerkendt universitet og det 
bryggeri, som fremstiller Perus bedste øl – Cuzqueña. På dens etiketter 
ses den 12-kantede sten fra gaden Hatunrumiyoc. For folk i landsbyerne 
er Cusco stedet, man søger til, hvis man har ambitioner og drøm om en 
fremtid med uddannelse og arbejde. Mange mænd rejser hertil i perioder 
for at tjene lidt penge som ufaglærte løsarbejdere i byggebranchen.
Turister kommer også i stort tal. I 2018 modtog byen mere end
2,4 millioner turister.
 Cusco kom på UNESCOs liste over Verdens Kulturarv i 1983, 
men allerede inden var bystyret bevidst om vigtigheden af  at frede den 
historiske bydel. Derfor skæmmes gaderne omkring Plaza de Armas ikke 
af  arkitektonisk miskmask med moderne kontorhuse og billigt byggeri 
med bliktage. Derimod præges gadebilledet i centrum af  kolonitidens stil 
med bygninger i to etager, der omkranser en indergård. Desværre står 
ingen af  inkaernes paladser intakte. Derimod er der mange steder, hvor 
mure fra inkatiden udgør bygningernes nerderste etage.

1 Plaza de Armas. 2 Mod San Blas. 3 Mod San Pedro. 
4 Soltemplet. 5. Sacsayhuamán. 6. Markedet San Pedro.
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INKAERNES KONGERÆKKE
Manco Cápac 1. Tidligt 1200-tal
Sinchi Roca  1230’erne
Lloque Yupanqui 1260’erne
Mayta Cápac  1290’erne
Cápac Yupanqui 1320’erne
Inca Roca  1350’erne
Yahuár Huacác  1380’erne
Viracocha  1410 - 1438 Vandt over Chanas-stammen og sikrede Cusco.
Pachacutec  1438 - 1471 Byggede Machu Picchu og reetablerede Cusco.
      Udvidede og udviklede riget til sit højeste stadie.
Túpac Inca Yupanqui 1471 - 1493 Sandsynlig bygherre af Choquequirao.
Huayna Cápac  1493 - 1527 Den sidste inka før spaniernes ankomst.
Huáscar   1527 - 1532 Inka i Cusco efter sin fars død. I borgerkrig mod:
Atahualpa  1527 - 1533 Slog sin halvbror Huáscar ihjel. Dræbt af spaniere
Tópa Huallpa  1533  Grundlægger af riget i Vilcabamba.
Manco Inca (Cápac 2.) 1533 - 1544 Kronet af spanierne. Gør oprør og belejrer.
       Cusco. Vinder slaget ved Ollantaytambo og
      forsætter guerillakampen fra Vilcabamba.
Sayri Túpac  1545 - 1560 Overtales af spanierne til at forlade Vilcabamba.
Titu Cusi Yupanqui 1560 - 1570 Fortsætter guerillakampen.
Túpac Amaru  1571 - 1572 Den sidste inka. Fanges af spanierne på kanten
      af junglen og henrettes i Cusco.
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Verdens navle
For inkaerne var denne plads centrum i deres rige. Det var herfra, at veje 
gik ud i de fire områder, som inkariget var delt ind i. I dag er det her, at 
rejsende slapper af  før, under og efter ture ud til inkastier, ruiner, bjerge, 
dale og landsbyer.
 Bygningerne omkring plazaen har arkader (på spansk portales) i den 
nederste etage. Hver arkade mellem to gader har sit eget navn. Mange 
adresser på Plaza de Armas benævnes med arkadens navn og et nummer.
 I mange af  bygningerne omkring plazaen ligger gode restauranter og 
caféer, og tit kan man være heldig på første sal at få et bord med udsigt 
over plazaen.
 Midt på plazaens langside modsat katedralen fører gågaden Calle Del 
Medio til pladsen Plaza Regocijo.
 På Plaza de Armas’ nordlige spids er den smalle gågade Procuradores 
et overflødighedshorn af  pizzeriaer og udstyrsbutikker.

Våbenpladsen
Plaza de Armas, Våbenpladsen, ligger der, hvor den centrale plads i
inkaernes hovedstad lå. Pladsen var dengang dobbelt så stor og omfattede 
også Plaza Regocija, blokkene på begge sider af  Calle del Medio og
blokken, hvor Hotel Cusco ligger. Pladsen var delt af  Saphi-floden, der i 
dag løber under bygningerne modsat katedralen. Den halvdel, som i dag er 
Plaza de Armas, hed i inkatiden Krigspladsen. I midten ved fontænen var 
en stor forgyldt sten, Krigsstenen, som man ofrede til før erobringstogter. 
Pladsen var centrum i hele det mægtige rige, og det var herfra, veje førte 
ud i fire verdenshjørner til de fire regioner.

PLAZA DE ARMAS
Hjertet i Cusco er Plaza de Armas – Våbenpladsen, der er 
omkranset af toetages bygninger med balkoner og caféer. På 
pladsen Cuscos regnbuefarvede flag.I de nærliggende gader er 
der mure fra inkaernes paladser. 

Næste side:
Plaza de Armas set fra 
tårnet i Jesuitterkirken.

Springvandet midt på 
Plaza de Armas danner 
fundament for en statue 
af inkaen Pachacutec, 
der var inkaernes store 
byggekonge.
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Alle stammer, der blev underlagt inkaerne, 
skulle bringe jord fra deres egn tilpladsen, så 
det symbolsk kunne blandes med jorden 
fra centrum i inkaernes verden. Der er 
beretninger om, at pladsen var dækket af  
hvidt sand fra kysten, muslingeskaller og 
guldfigurer. Fund, som blev gjort under 
restaureringen af  springvandet i 1996,
underbygger disse historier. Fundene kan 
ses på Museo Histórico Regional.

Regnbueflaget
Når man ser regnbueflaget vaje på Plaza 
de Armas, på hustage og i caféer, kan 
man foranlediges til at tro, at Cusco er 
verdens LGBT+-hovedstad. Dette er dog 
ikke forklaringen. Flaget blev brugt første 
gang i 1973 af  en radiovært, der fejrede 
Tawantisuyo Radio’s 25 års jubilæum.
Tawantisuyo var inkaernes navn for deres 
rige. I 1978 blev flaget officielt erklæret 
for Cuscos flag - 16 dage før prideflaget 
første gang blev brugt ved San Francisco 
Gay Freedom Day Parade d. 25. juni 1978.

Mord på pladsen
Gennem århundreder var Plaza de
Armas scene for offentlige henrettelser, 
der skulle tjene som skræk og advarsel for 
potentielle oprørere. Blandt andet Tupac 
Amaru, den sidste inka, den oprørske 
erobrer Diego de Almagro den Yngre og 

1700-tallets indianerleder Túpac Amaru 2.
 Natten til onsdag den 23. juli 1997 blev der begået et ublodigt »mord«. 
Cuscos borgmester, Salizar, havde egenhændigt bestemt, at pladsens
hundrede år gamle træer skulle fældes. Da ingen i byen støttede ham i 
den tanke, havde han kommanderet en privat entreprenør til at vælte dem 
klokken halv to om natten. Befolkningen var rystet, da de om morgenen 
så, hvad der var sket. Inden aften var der rejst en galge ved springvandet, 
og en dukke, der forstillede borgmesteren, var hængt op. Beboerne
begyndte at rejse træerne igen, og efter få dage udstedte Cuscos øverste 
dommer en arrestordre på den i forvejen ikke særligt populære borgmester. 
Nogle måneder efter var Salizar dog tilbage i borgmesterstolen igen, mere 
populær end før »mordet«, da han nu havde ladet bulldozerne etablere et 
picnic-sted ved en flod nær byen.

Regnbueflaget – Cusco’ 
flag, vajer ved siden af 
det peruanske flag under 
et militæroptog på 
Flagets Dag d. 7. juni.
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Katedralen
Katedralen står bombastisk over plazaen og består i virkeligheden af  tre 
kirker, hvor den midterste er selve katedralen med Jesús María til venstre 
og El Triunfo til højre. Under formiddagens messe kan man diskret gå ind 
gennem hovedporten. Når katedralen er åben for turister uden for messer, 
fungerer Jesús Maria som indgang. 
 Opførelsen af  katedralen begyndte i 1560 på fundamentet til Inka
Viracochas palads og sluttede 100 år senere. Taget bæres af  14 store
firkantede søjler, hvor hvert hjørne består af  tre kanter og dermed
bærer budskabet om inkaernes tredelte verden i en kaotisk underverden,
vores verdslige verden og en harmonisk oververden. På den måde
materialiserede de indianske arbejdere deres traditionelle verdens-
opfattelse, da de af  kolonimagten blev beordret til at bygge kirker.

Kirken La Compañía
I 1571 begyndte jesuitterne at bygge kirken på sydøstsiden af  Plaza de 
Armas oven på fundamentet fra inkaen Wayna Capacs palads. I tråd med 
jesuitternes generelle modstand mod den spanske stat ønskede de, at La 
Compañía skulle overgå katedralen i pomp og pragt. Det kunne Cuscos 
biskop ikke acceptere, og han bad pave Paul 3. mægle. Men da pavens 
beslutning, som støttede biskoppen, nåede Cusco, var La Compañía 
næsten færdig.
 Kirken indeholder mange bemærkelsesværdige religiøse malerier. I 
krypten er en mindeplade for den danske jesuitterpræst Peter Tantholdt 
Hansen, der fra 1968 til 2010 arbejdede blandt Perus indianske befolkning. 
Der er adgang til tårnene, hvorfra der er en fin udsigt ned over plazaen.

HØJT OVER HAVET
Cusco ligger 3326 meter 
over havets overflade, 
så vær forberedt på at 
gå i et meget langsomt 
tempo det første døgn. 
Drik rigeligt med vand 
og meget gerne co-
cate, som står på alle 
hoteller, for at modvirke 
hovedpine.

Festglade cusqueños 
foran katedralen under 
byens største religiøse fest 
Corpus Cristo.
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MOD SAN BLAS

Den 12-kantede sten
Ved at gå op ad gaden til højre for Katedralen, når man står med front 
mod den, kommer man ved første gadekryds til gågaden Hatunrumi-
yoc. Ti meter før krydset kan spirituelt interesserede gå ind i en gård til
venstre, hvor der ligger en butik med varer, der knytter sig til shamanisme. 
På første sal i samme gård ligger Cicciolina, der er en af  Cuscos bedste 
restauranter.
 På samme hjørne ligger Museet for religiøs kunst i en bygning med en 
smuk, udskåret balkon i træ. Museet rummer en stor samling af  malerier 
af  Cusco-skolen.
 Fortsæt ad gågaden Hatunrumiyoc, hvor muren på højre side er
resterne af  inka Rocas palads med de enorme, uens sten. Omtrent
halvvejs nede ad gaden er den 12-kantede sten. Stenen er let at lokalisere, 
da der altid er souvenirsælgere foran den. Fotografer får de bedste billeder 
sidst på formiddagen, hvor der er sol på stenen. Muren over for, på højre 
side, er fra kolonitiden. Man kan se det ved, at muren er lodret. Inkaerne 
lod murene hælde svagt indefter – det gav større stabilitet. Inkamuren 
fortsætter rundt til højre ad gyden Inka Roq’a. 

En tur fra katedralens langside til bydelen San Blas går forbi 
den berømte 12-kantede sten og mange butikker med kunst-
håndværk af høj klasse. I kvarteret nær Katedralen ligger museet 
med de effekter, som Hiram Bingham fandt på Machu Picchu.

Den 12-kantede sten 
finder man på gaden 
Hatumrumiyoq.

Næste side:
En stejl gade fører det
sidste stykke op til San 
Blas.
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Afslappet atmosfære
Nedenfor gågaden fortsætter man op ad Cuesta San Blas, hvor der er 
mange spændende gallerier og butikker med kunsthåndværk. Internet-
cafeer er her også. Gaden slutter i bydelen San Blas, hvor størstedelen 
af  bygningerne ikke har forandret sig nævneværdigt siden kolonitiden. 
Kirken bør besøges, og om lørdagen er der et marked på torvet. Hele 
kvarteret er rigt på kunstneres værksteder og gallerier. Sørg for at aflægge 
et besøg i den nu afdøde skulptør Hilario Mendívils (1929-1977) galleri og 
museum på den øvre del af  torvet. Hans langhalsede skulpturer er meget 
let genkendelige. I hans hjem mødtes livsglade venner og kunstnere for at 
læse poesi, synge, danse og diskutere.
 Øverst på plazaen fører trapper forbi et vandfald op til gaden
Tandapata, hvor der er en række spisesteder med lave priser og afslappet, 
varm atmosfære.

Plazoleta las Nazarenas
Denne lille plads når man ved fra venstre side af  katedralen at gå op ad 
gaden Cuesta del Almirante. På første gadehjørne ligger det store og 
meget informative Museo Inka i Admiralens Palads, der er en af  byens 
smukkeste koloniale palæer. Museet kan varmt anbefales, da de i store, 
overskuelige og omfangsrige udstillingsrum viser kulturernes udvikling i 
Andesbjergene. Her er mumier, tekstiler, keramik og store opstillinger, der 

Den hyggelige plaza i 
San Blas. Oven for trap-
pen er der flere gode 
vegetarrestauranter.
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viser livet op gennem historien. Tit er her også kvinder, der væver.
 På Plazoleta las Nazarenas er en afdeling af  det private museum
Museo Larco. Museet udstiller arkæologiske fund - keramik,
træskærerarbejde samt arbejder i sølv og guld i flotte opsætninger, så
værkerne fremstår som de kunstværker, de er. Fundene dækker 3000 års 
peruansk historie, og stammer fra Marseo Larcos hovedmuseum i Lima.
 Luksushotellet Hotel Monasterio del Cuzco befinder sig også på den 
lille plaza. Den smalle gågade Siete Culebras, Syv Slanger, fører ned til 
gaden Choquechaca. Læg mærke til de udhuggede slanger i stenene.

Museet Machu Picchu
I en af  Cuscos flotte kolonibygninger på gaden Santa Catalina 320 åbnede 
dette museum efter, at et møde mellem USA’s præsident Obama og Perus 
præsident Alan Garcia i 2010 førte til, at Yale-universitet returnerede de 
fund, som Hiram Bingham tog med hjem til USA efter sine udgravninger 
på Machu Picchu i 1912. Billeder og opstillinger fortæller historier om 
Binghams fund af  Machu Picchu i 1911 og udgravningerne året efter.
 I den permanente udstilling er knoglerester og 350 objekter i keramik, 
metal og sten. Størstedelen af  keramikgenstandende blev brugt af  Machu 
Picchus faste beboere til at tilberede majsøl og mad. Arkæologerne fandt 
ikke værdifulde guldgenstande, da de var fjernet inden man forlod Machu 
Picchu nogle årtier før spaniernes ankomst til Peru. Gaden Hatumrumiyoq 

med den 12-kantede 
sten.
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MOD SAN PEDRO

Kirken La Merced
En blok fra Plaza de Armas ligger klostret, museet og kirken La Merced. 
Ved indgangen til klostret til venstre for kirken hænger to store malerier. 
På højre side er spaniernes kamp mod araucaniaindianerne i det sydlige 
Chile afbildet. Læg mærke til, hvordan de pile, som indianerne affyrer, alle 
lander på indianerne selv. På den måde ville maleren understrege, hvor 
dumme han mente, indianerne var. 
 Et rum har en unik samling religiøs kunst, bl.a. et Rubens-maleri af  
den hellige familie. Her er også messekåber vævet med sølv- og guld-
tråde. I et af  de inderste udstillingsrum skal man også bemærke det rigt
dekorerede »offerdyr« til fremvisning af  nadverbrødet. Det er over én
meter højt og dækket med 1600 perler og 1500 diamanter – og godt 
beskyttet mod tyveri. En kælder har fantastiske kalkmalerier på vægge og loft.

Plaza Regocijo
Denne plaza er når man ved fra Plaza de Armas at gå de få meter hen 
ad gågaden Calle del medio overfor katedralen. På højre side ligger Mu-
seet for nutidskunst, Museo de Arte Contemporáneo, hvor der tit er
interessante fotoudstillinger. Går man rundt om hjørnet og lidt hen ad 
gaden Santa Teresa, kommer man på venstre side til museet med det lange, 
men også meget sigende navn Museo de Plantas Sagradas, Mágicas y
Medicinales de los Incas, en el Perú. De enkelte sale informerer om
cocablade, tobak og San Pedro-kaktus, og om den bevidsthedsudvidende 
drik ayahuasca.
 Med udsigt ned over Plaza Regicio er overfor Calle del Medio på 
første sal af  hjørnebygningen ved gaden Garcilaso det hyggelige Choco
Museo, der både er kakaocafé og udstillingsrum for kakaoplanten.
Besøgende børn og unge kan deltage i en totimers workshop, hvor man 
laver sin egen chokolade.

På turen fra Plaza de Armas’ nederste hjørne til det store markeds-
område San Pedro kommer man forbi en kirke og et par hyggelige 
små plazaer. I San Pedro fylder handlende gaderne bag den 
store markedshal.

Plaza Regocijo.

Næste side:
De mange markedsgader 
bag San Pedro-
markedet har hver deres 
specialitet. Her er vi på 
gaden med frugtboder.
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Garcilasos hus og museum
På den modsatte side af  gaden er det regionale historiske museum 
Museo Histórico Regional y Casa Garcilaso, der dækker hele perioden 
fra de tidligste kulturer til kolonitiden, der er repræsenteret med malerier. 
Keramikinteresserede kan glæde sig over en rig samling fra Perus tidlige 
kulturer. Af  kuriositeter kan nævnes en mumificeret kvinde fra Nazca-
kulturen med halvanden meter langt hår. De fund, man gjorde på Plaza de 
Armas under renoveringen i 1996, er udstillet her. Her er en flot samling 
af  malerier fra Cusco-skolen, ligesom der er mange effekter, som tilhørte 
kronikøren Garcilasco de la Vega, der blev født i Peru i 1539 som søn af  
en inkaprinsesse og en spansk erobrer. 
 Som barn og ung hørte han sin moders familie fortælle om inkaernes 
kultur, og han besøgte selv store dele af  riget, inden han som 21-årig rejste 
til Spanien med sine noter om inkariget. Han vendte aldrig tilbage til Peru. 
I en alder af  69 udgav han første del af  »Los Incas – Los comentarios 
royales del los Incas«, som en er af  de væsentligste kilder til vores viden 
om tiden, før spaniernes ankomst til Peru.
 Overfor gaden Garcilaso kommer man til Plaza San Francisco, hvor 
man i det øverste hjørne kan gå gennem Santa Clara-buen og videre op til 
den lille plads San Pedro foran markedshallen.

Markedet San Pedro
Et besøg i Cusco bør indeholde et 
besøg i markedshallen San Pedro. 
De i Cusco allesteds nærværende 
boder og butikker med varer til tu-
rister fylder ikke meget i marked-
shallen. Her er derimod slagtere, 
frugthandlere og boder med alt 
til det peruanske køkken. Er man 
stemt for et stort glas friskpresset 
juice til små penge, går man heller 
ikke forgæves til San Pedro.
 Gaderne bag markeds-
hallen er spækket med butikker i alle
afskygninger. Det er her, at kunder 
fra nær og fjern og for at købe alt fra et
enkelt snørebånd til 500 kilo 
nudler. Gå på opdagelse og oplev 
det peruanske handelsliv.

Delikatesseafdelingen på 
markedet San Pedro.
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COCABLADE
Som rejsende har vi ikke været længe i Peru, før vi støder 
på cocablade. Ved siden af kopper og en termokande 
med varmt vand ligger der coca i form af teposer og løse 
blade i receptionen på mange hoteller i Cusco. Cocate 
virker mod højdesyge, smager godt og kan varmt anbe-
fales.
 Fund af cocablade i 4500 år gamle ruiner i det nordlige 
Peru viser, at cocablade har været brugt til både ceremo-
nier og daglig konsum gennem tusinder af år. En stor del 
af befolkningen udenfor byerne i Peru tygger cocablade 
dagligt. Cocablade tygges sammen med en smule aske 
fra lime eller kartofler. Det frigiver de stimulerende stoffer i 
cocabladene. 

COCABLADENES VIRKNING
Videnskabelige undersøgelser viser, at cocablade 
forbedrer fordøjelsen, hæver pulsen, vejrtrækningen og 
kropstemperaturen og stimulerer nervesystemet, så even-
tuel træthed i muskler føles mindre. Kort sagt letter coca-
blade højlandsindianernes hverdag med hårdt arbejde, 
kulde og sult. 
 Coca kan også bruges i mange indtægtsgivende 
produkter: bl.a. cocate, vin, sirup, tyggegummi og naturmedicin. 
For peruanere er coca derfor langt mere end råproduktet i 
kokainfremstilling. Det er en naturlig del af hverdagen, og derfor 
kan det købes legalt på ethvert marked i højlandet. 
 Shamaner bruger både cocablade i deres spådomskunst og i 
deres helbredelser med naturmedicin.

KOKAIN
Cocablade indeholder omkring 15 stimulerende stoffer, hvoraf 
det ene er kokain. Ved at tygge cocablade eller drikke cocate, 
mærker man ingen form for narkotisk effekt. For at ende som 
kokain, skal cocabladene gennem en lang kemisk proces. 
 Kokainproducenten starter med at male cocabladene i en 
kværn og sprede det ud på et cementgulv. Dernæst 
hælder man kalk ud over bladene, og blander det sam-
men ved at vandre rundt i det med støvler på. Næste 
skridt er at blande syre og vand og hælde dét ud over 
bladene. Herefter blander man det igen ved at gå i det. 
Nu fylder producenten det i beholdere – ofte gamle olie-
tønder, og hælder benzin i. En vigtig del af processen er 
nu at røre godt i blandingen af blade, kalk, syre og benzin. 
Producenten tilsætter kautisk soda og flere andre kemi-
kaler, inden man koger væsken væk. Herefter får man 
kokabase, der transporteres til et laboratorie, hvor der 
venter endnu en kemisk proces, inden kokainen er færdig.

Cocablade kan købes 
helt legalt på markeds-
pladser.

Cocablade.
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SOLTEMPLET QORICANCHA

Gårdhave af guld
Soltemplet, hvis inkanavn Qoricancha er quechua og betyder Gårdhave 
af  guld, var det vigtigste tempel i inkariget. Mens de spanske erobreres 
leder Francisco Pizarro holdt inkaen Atahualpa fanget i byen Cajamarca 
i det nordlige Peru, sendte han tre af  sine mænd til Cusco for at skynde 
på tilvejebringelsen af  guld og sølv. Fra deres besøg i Qoricancha beskrev 
de ud over skiverne af  guld og sølv et guldalter, der vejede 95 kilo, og 700 
guldplader på hver to kilo, der dækkede væggene. 
 De tre mænd befalede deres indianske hjælpere af  tage de største 
guld- og sølvgenstande med til Cajamarca, men lod solskiven af  guld 
blive i templet. Da spanierne nogle måneder senere indtog Cusco, havde
inkaerne gemt solskiven på et sted, hvor det ifølge en samtidig kronikør 
»var umuligt at finde den«. Hvis historien taler sandt, ligger guldskiven 
stadig og venter på at blive fundet.
 For at markere deres herredømme ødelagde spanierne store dele af  
templet og byggede en kirke for dominikanerordenen på og i resterne. I 
dag er det stadig dominikanerne, der administrerer stedet.

Tempelmur
Til venstre for indgangen ligger to rum, som dominikanerne har døbt 
»Offerrum« og anbragt en sten fra kolonitiden med bunden i vejret som 
offersten. Tre huller, der er boret i stenene mellem rummene, kan have 
været brugt til at lede blod fra offerdyrene væk. Ved det bagerste rum er 
en model, der viser omfanget af  Qoricancha, inden de spanske erobrere, 
ødelagde templet. 
 Den enorme tempelmur, der omkredsede komplekset, nåede helt ned 
til det sted, hvor gaderne Av. Sol og Tullumayo støder sammen. Muren 
kan man i dag beundre ved bag klostergården i højre side at gå ud, hvor 
der er udsyn over den lille park mellem Qoricancha og Av. Sol. Her lå der 
i inkatiden en mark med dyr og planter i guld og sølv.

Hellige linjer
Et stort billede af  stjernehimlen i et tilstødende rum illustrerer, at
Qoricancha var inkaernes vigtigste astronomiske observatorium.
Herfra studerede de himmellegemernes bevægelser og fulgte med i, 
hvornår solens stråler i givne vinkler ramte monolitter, der stod på bjerg-
toppene rundt om Cusco. På den måde kunne man holde øje med årets 
gang og planlægge høst og såning af  de forskellige afgrøder. Systemet 
indeholdt også et religiøst lag. Fra Qoricancha udgik som egerne i et hjul 
42 linjer, såkaldte ceques, til monolitterne og andre betydningsfulde steder 

Soltemplet var inkaernes vigtigste tempel. Stenene er de
finest forarbejdede i hele Peru, og her er den lidt slidte beskrivelse 
”murene er så fint byggede, at man ikke kan presse et barberblad 
ind mellem stenene” rent faktisk sand.

Næste side:
En mange meter høj mur 
af sten i to parallelle lag 
omkransede hele
Soltemplets kompleks.
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