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Kapitel 1 

Lima 

Lima ligger i en saltørken ved Stillehavet og er Perus hovedstad. 

Den blev grundlagt 18. januar 1535 af Francisco Pizarro. I begyn-

delsen hed byen Ciudad de los Reyes, fordi man besluttede at 

grundlægge den på Hellig Trekongers dag.  

 Byen ligger i floden Rimac’s floddal og har fået navn efter 

den, da Rimac på Quechua sproget er Lima. Men navnet blev ikke 

anerkendt før i slutningen af det 16de århundrede. 

 I dag er byen kosmopolitisk, har flere racer og er flerkulturel. 

Den har mere end 8.550.000 indbyggere og er indgangsport til 

Peru. 

 Lima ligger i tropisk område 12° sydlig bredde, men har høj 

luftfugtighed og ringe nedbør. Det skyldes den kolde Humboldt-

strøm fra Antarktis, bjergenes nærhed og landets tropiske place-

ring. Det giver på samme tid Lima et subtropisk klima med ørken 

og samtidig høj luftfugtighed. Byen får kun 8 mm regn om året. 

 Når man flyver til Peru ankommer man til Jorge Chavez Inter-

nationalle lufthavn (Callao) i den nordlige del af byen. Herfra går 

turen til den mere mondæne bydel Miraflores. 

 

Miraflores 
Der er rundtur i Miraflores hvor man ser Parque del Amor, der 

ligger helt ud til Stillehavet. Rundt om parken er bygget en kunst-

færdig mur med asymmetriske huller ud til havet. Parken er fyldt 

med blomsterbede og i centrum står en stor kærlighedsfigur. Par-

ken er meget populær og fyldt med mennesker alle vegne. Vejret 

er tåget og diset og alt gråt i gråt. 

 



 

Den gamle bydel 
I den gamle bydel ligger Plaza San Martin, hvor der midt på plad-

sen står en statue af San Martin. Han gjorde Peru selvstændig og 

fik ideen til flaget, der er stribet rødt og hvidt ligesom flamingo-

en, når den letter. 

 På Plaza de Armas foregår der jævnligt demonstrationer eller 

processioner. Denne gang var det en procession for Santa Maria. 

  

 

Cathedral San Francisco de Asis, Lima. Wikipedia 

 Cathedral San Francisco de Asis på Plaza de Armas er lukket, 

men foran står en lang kø af mennesker, der venter på at blive 

lukket ind til messe. Rådhuset befinder sig overfor kirken og mel-

lem rådhuset og kirken kan man se præsidentens palads. Midt på 

pladsen er anbragt et stort springvand. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:San_Francisco_de_Lima_(pixinn.net).jpg


 

 Pladsen blev tidligere brugt til henretning af mennesker, som 

de brændte levende på bålet. Den har også været anvendt til tyre-

fægtning uden afskærmning mellem tilskuerne og tyren. Kunstne-

re har brugt pladsen til mange af deres aktiviteter. 

 Da spanierne erobrede Peru, gjorde de indianerne til undersåt-

ter i Spanien, hvor de fik samme rettigheder som spanierne. Lan-

det blomstrede og præsident Omalo ville give flere rettigheder til 

indianerne, men de demonstrerede og ville have yderligere frihe-

der, så han begyndte at trække det tilbage. 

 Cathedral San Francisco de Asis er bygget sammen med klo-

steret San Francisco og ligger i Limas historiske center syd for 

Parque la Muralla. Der var messe i kirken, så man kunne kun gå 

diskret rundt og tage lidt billeder uden blitz, for ikke at forstyrre. 

Fra kirken går man ind i klostret, hvor man kan se gangene og 

Klostergården.  

 

Haven i Klosteret San Francisco med cloisters, Wikipedia 

 

 Derfra går man ned i katakomberne, hvor Limas første kirke-

gård var placeret under munkeklosteret. Katakomberne blev brugt 

indtil 1808, hvorefter man anlagde en kirkegård udenfor Lima. 

Katakomberne blev afdækket i 1943 og her man kan se skeletdele 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lima_Convento_San_Fransisco_Courtyard.jpg


 

af 70.000 mennesker. De ligger i lag i over 10 meter dybe huller. 

Hvis man tænker på, at det har været levende mennesker engang, 

virker det noget makabert. 

 

Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera 
Larco museet blev grundlagt 28. juli 1926 og er et privatejet mu-

seum med pre-Columbiansk kunst fra Peru. Pre-Columbiansk 

kunst omfatter perioden før europæernes indflydelse på det ame-

rikanske kontinent og før Columbus’s rejse til Amerika. Museet 

huser hele historien om Amerikas oprindelige befolkning. 

 

 

Indgangen til Larco museet, Lima 

 Det ligger i en bygning fra det 18ende århundrede i vicekon-

gens hjem, der var bygget over en pyramide fra det 7ende århund-

rede.  



 

 På museet er der en samling, der strækker sig over en periode 

på 4000 år før Columbus kom til Amerika. Det bedst kendte gal-

leri er de erotiske figurer i ler.  

 I 1925 erhvervede Rafael Larco Herrera en samling på ca. 600 

stk. keramik fra sin svoger Alfredo Hoyle. Den bestod af vaser og 

andre arkæologiske objekter.  

 Hans søn Rafael Larco Hoyle blev meget begejstret for det. 

Efter råd fra sin farbror grundlagde han et museum med arven fra 

sin far, samt at han opkøbte kollektioner på 8.000 stk. fra Roa og 

6.000 stk. fra Carranza. Derudover købte han adskillige små kol-

lektioner fra Chicama Valley, Trujillo, Virú og Chimbote. Sam-

lingen voksede betragtelig indenfor et år, og der blev installeret 

udstillingsskabe i et lille hus på Chiclín ejendommen.  

 
Guldkrone 

 

Halskæde 



 

 

Hovedprydelse og brystplatte 

Den 28. juli 1926 åbnede museet sine døre for publikum. 

 I dag har museet så stor en samling, at de låner ud af den til 

dattermuseet Museo de Arte Precolumbino i Cusco 



 

  

Museet har adskillige permanente udstillinger. Guld og sølv galle-

riet viser den største samling juveler, som mange betydningsfulde 

regenter brugte før Columbus tiden. Samlingen indeholder ørerin-

ge, armbånde, masker, kroner, næsepynt m.m. og er dekoreret 

med halvædelstene.  

 

Dicapitator gud 



 

 

Erotisk Keramik 

Fra den gamle peruvianske kultur repræsenterer man det daglige 

liv i keramik. Der er en udstilling med verdens ældste kollektion 

af erotisk keramik. 

 

Adresse:  

Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, Av Bolivar 1515, 

Pueblo Libre, Lima. www.museolarco.org 

 

 

Kapitel 2 

Arequipa 

http://www.museolarco.org/


 

Arequipa er Perus næststørste by med en befolkning på 836.859 

og hovedbyen i regionen Arequipa i det sydlige Peru, hvor den 

ligger i Andes bjergene i 2.335 meters højde.  

 Den blev grundlagt 15. august 1540 og kaldes også for den 

hvide by på grund af de hvide bygninger i den gamle bydel, der er 

bygget af regionens specielle vulkanske sten. Den tidligere sne-

dækkede vulkan Misti rager op over byen og ligger kun 14 km fra 

den. 

 Byens navn Arequipa kommer fra quecha sproget, hvor Ariq 

betyder vulkan og quipa bagved.  

 På vejen fra flyvepladsen var der ophold ved nogle terrasser, 

hvor de dyrker deres afgrøder i forskellig højde. Kartofler kan de 

f. eks. dyrke højt oppe på bjerget. De har kunstvanding, hvor de 

samler vandet og leder det af kanaler til planterne på terrasserne.  

 Herfra er der udsigt til Misti 5.815 meter, der er den eneste 

aktive vulkan i området. Sidst den var i udbrud var i 1400 tallet.  

 De andre bjergtinder er Chachani på 6.075 meter og Pichu Pi-

chu 5.664 meter, som består af mange bjergtoppe.  

 På udsigtspunktet er der en skulptur af Inkaguden Lakel, der 

står for det gode og held. Når Inkaerne ønskede sig noget, hængte 

de den ønskede ting på guden, for at ønsket skulle gå i opfyldelse.  

 

Arequipas centrum 

Plaza de Armas er byens centrum. Her ligger katedralen på vest-

siden og rådhuset på østsiden. På pladsen foran rådhuset demon-

strerede lærer og læger for at få mere i løn. Der er et offentlig og 

privat skolesystem, hvor børnene begynder i skolen som 4 årig og 

går der til de er 6 år, hvorefter de fortsætter 5 år i underskolen og 

5 år i overskolen. For den offentlige skolegang kniber det med at 

skaffe penge til lønninger til lærerne.  



 

 Midt på Plaza de Armas er anbragt et stort springvand. Kort 

derfra ligger Arequipas ældste, barokke kirke, men den var luk-

ket. Indianerne byggede den af vulkansk aske og lavede samtidig 

en flot facade i deres karakteristiske mønstre. De havde ikke tilla-

delse til at besøge kirken, men måtte blive udenfor og høre guds-

tjenesten.  

 

Plaza de Armas med katedralen i højre side. Wikipedia. 

 

 Indianerne fik ikke skolegang og kunne ikke læse og skrive. 

Derfor ved man meget lidt om dem, men da jesuitterne kom, fik 

de undervisning og gik i skole. 

 

Klosteret Santa Catalina 

Klosteret Santa Catalina ligger nær Arequipas centrum. Det blev 

grundlagt af den velhavende enke María de Guzmán i 1579, og 

Vicekonge Francisco de Toledo billigede byggeriet.  

 Santa Catalina var en selvstændig by på over 20.000 m², der 

var isoleret i næsten 400 år midt i den hvide by Arequipa.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bas%C3%ADlica_Catedral_de_Arequipa.jpg


 

 Den lille by var opført efter maurisk arkitektur, hvor den mau-

riske byggemåde kom til Peru fra Sydspanien. Stræderne i kloste-

ret har spanske bynavne. 

 Catalinaklosteret var oprindelig en kostskole for døtre af rige 

spanske familier. Der var tradition for, at den næstældste datter 

skulle gå i kloster som 14-årig og blive der resten af livet. Novi-

cen måtte derefter gennemløbe en prøvetid, inden hun blev opta-

get som nonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stræde i Santa Catalina klostret, Wikipedia 

De unge piger, som gik i kloster, fik undervisning og deres 

eget værelse. Familien betalte 1000 guldpesos for hendes ophold. 

Det svarer til 150.000 $ i vore dages penge.  Hun medbragte også 

25 ting, som var påbudt, herunder en statue, et billede, en lampe 

og tøj. De rigeste nonner tog ligeledes fint engelsk porcelæn, sil-

kegardiner og tæpper. Hun ejede sin lejlighed og alt, hvad der var 



 

i den. Når hun døde, overgik lejligheden og hendes ejendele til 

klosteret. 

 Den ældste datter bortgiftede familien til en rig mand efter 

forældrenes valg for at øge familiens formue. Det var i reglen en 

ældre eller gammel mand.  

 Nonnerne havde lejligheder og tjenestefolk og boede ret kom-

fortabelt.   

 

 
Køkken i Santa Catalina klosteret, Wikipedia 

 Catalinaklosteret havde indtil 150 nonner og husede 300 ansat-

te.  Tjenestepigerne vaskede for nonnerne og gjorde indkøb. Non-

nerne måtte ikke forlade klosteret og måtte heller ikke få besøg af 

familien. Men det var muligt at tale kort med dem gennem et git-

ter.  

 Når man går klosteret igennem, kan man se deres lejligheder, 

køkken, bageri og skolestue, hvor de unge piger blev undervist.  

De havde vaskehus og badekar, hvor de tog bad. Der var render, 

hvor de samlede regnvand til beholdere, fordi det kun regner tre 



 

måneder om året. Der var også en kloakrende, som blev brugt til 

toiletformål.  

Selve klosteret er som en by i sig selv med røde huse og smuk-

ke blomstrende gader. Det er farverigt og utrolig kønt.  

 I 1960erne blev område ramt at jordskælv to gange, som forår-

sagede alvorlig skade på konstruktionen og tvang nonnerne til at 

bygge nye boliger ved siden af. Klosteret blev restaureret og åb-

net for publikum. Entre indtægterne hjælper med at betale for 

elektricitet og rindende vand. 

 

Kapitel 3 

Colca Canyon   

Det første stykke er landskabet mod Colca Canyon brunt, tørt og 

goldt med sparsom brun vækst. Her kan vi begynde at se enkelte 

Vicuñaer, som spiser lavt kuglegræs. Det bruges til både foder og 

græstage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicuña, foto Wikipedia 



 

 

 
Det første stykke mod Colca Canyon 

 I Andesbjergenes høje alpine områder lever to Sydamerikanske 

kamelarter, hvoraf den ene er vicuñaer og den anden guanaco, 

 Vicuñaer producerer små mængder meget fint uld, som er 

overordentlig dyrt, fordi dyret kun kan klippes hver tredje år og 

skal fanges som vild. Når det er strikket sammen, er en trøje af 

vicuña uld meget varm og blød.  Inkaerne satte stor pris på vi-

cuñaernes uld, og det var forbudt ved lov, at andre end de royale 

inkaer bar klæder af vicuña uld. 

 I bjergene længere inde i Colca dalen kan man se store flokke 

vicuñaer, lamaer og alpacaer. Hver landmand markerer deres dyr 

med koder og farvede bånd, da de går sammen over store stræk-

ninger. 

Lamaer og alpacas lever af små tuer græs i over 4200 meters 

højde. Lamaer er gravide i 11 måneder og føder en gang om året. 

Deres mælk er kun beregnet for deres kid. 

 




