
Rejse til Peru og Bolivia 
18.3 – 7. 4. 2016 
Af Kaj og Lone Ugelvig 
 
Thea Lauridsen fra People to People 
arrangerede i samarbejde med Dansk 
Peruviansk Venskabsforening en rejse til 
Sydamerika med specielt fokus på inkaernes 
kultur og de efterkommere, der bor i 
højlandet. 
Vi havde peruvianske Marilu Clark, der er 
dansk gift, med som guide. Marilu har boet i 
Danmark i 10 år og var sammen med Thea et 
godt team, når der skulle løses spørgsmål på 
dansk eller spansk. 
 
Peru som turistland 
Nu, hvor rejseindtrykkene er ved at sætte sig 
er der et par oplevelser, som specielt har sat 
sig. 
Inkaerne regerede reelt kun i perioden 1438 
til 1532, men alligevel er det den kultur, som 
det nuværende Peru spejler sig i. Landet gør 
meget for at vedligeholde de historiske 
steder, hvad enten det drejer sig om 
bygninger eller dele af det omfattende 
vejnet, som inkaerne byggede. Turismen 
udgør ca. 40 % af landets indtægter og er 
dermed en vigtig faktor for udbygningen af 
velfærden i landet. 
 

 
Inkaerne forskede også i dyrkning af land-
brugsafgrøder på terrasser.  
 

 
 
 
 
Det unge demokrati 
Landet har nogle hurtigt voksende byer, 
hvilket er en stor udfordring. I Cusco har  
husene helt omsluttet den lokale lufthavn, 
der i 1985 lå uden for byen. Man bygger, 
hvor der er plads og gør måske først husets 
tagetage   
færdig om ti år, når familien har skaffet 
penge. 
 
Flere af de højlandsbønder, som vi besøgte 
lever som de altid har gjort – uden maskiner 
til markarbejde eller køleskab til opbevaring 
af fødevarer. Det er en stor opgave for 
landets regering også at hjælpe denne 
befolknings-gruppe til at få gode vilkår på 
landet. 
 

 
 
Ca. 60 % af verdens forskellige sorter af frugt 
og grønt kan dyrkes i Peru, som har et rigt og 
varieret klima. Vi så selv de bugnende 
mængder på de lokale markeder. 
 



 
 
Påskehøjtid 
Langt hovedparten af landets indbyggere er 
katolikker. Dette gav os mulighed for at 
opleve smukke processioner, hvor unge, 
stærke mænd bar tunge religiøse figurer 
igennem byen. I kirkerne var der på hvert 
alter sat store buketter af blomster – især 
gladiolus, anbragt af de troende til ære for 
deres helgen. 
 

 
 
Præsidentvalg 
Peru er et ungt demokrati, hvor indbyggerne 
tit demonstrerer for at blive hørt. Dette 
mærkede vi undervejs, da et besøg af den 
grund blev udsat. Overalt, hvor vi kørte, var 
der store valgplakater eller der blev skrevet 
på mure, hvor der var plads.  
Vi blev øjenvidner til en stor demonstration i 
anledning af valget lige uden for vores 
vinduer i Cusco. Der var et stort opbud af 
politi til at sørge for god ro og orden. 


