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Av Lars Erik Sira (tekst og foto)

Machu Picchu i Peru tiltrekker
seg hvert år titusenvis av turis-
ter fra hele verden. Inkabyen lig-
ger i enden av fire dagsmarsjer
gjennom 45 kilometer spennen-
de historie og storslått natur.
Ruinene vitner om imperiet til
inkaindianerne. Dalene er brede
og grønne, og fjellveggene brat-
te.

På denne stien har nesten
1.000 peruanske menn sin ar-
beidsplass. Guidene forteller
historier underveis, mens bæ-
rerne og kokken bærer turiste-
nes mat og utstyr, etablerer leir
hver kveld, tilbereder maten og
vasker opp etterpå.

I høysesongen fra juni til sep-
tember jobber om lag 800 bærere
og 100 guider på Inkastien.

Slitsom hverdag
Thomas Puma Lagos (52) har
vært bærer i fem år. Han er en
av ni bærere som skal sørge for
at fotturen blir mest mulig beha-
gelig for tolv turister i gruppa.

I den nærliggende dalen Sa-
cred Valley har Thomas en liten
gard der han og familien dyrker
grønnsaker, mest til eget for-
bruk. Når han bærer tunge bø-
rer på Inkastien, styrer kona
heimen der fire av de seks unge-
ne fortsatt bor. Jobben som bæ-
rer er en bijobb for å tjene litt
ekstra penger. Thomas er også
leder i lokalsamfunnet hvor han
bor, en slags borgermester i
småformat, etter hva jeg kan
forstå.

Han er kledd i dongeribukse
og collegegenser. På hodet har
han en oransje No Fear-cap som
lyser i mørket. De tynnslitte san-
dalene kan ikke skjule påkjen-
ningene beina hans må tale.
Kontrasten til turistene som er
kledd i kostbar goretex fra topp
til tå, er slående.

– Jeg liker jobber min, sier
Thomas overbevisende. Spesielt
liker jeg å assistere kokken og
servere turistene. Og så er det så

rolig her oppe i fjellene, legger
han til.

Krav om guide
I 2001 var Inkastien blitt så po-
pulær at myndighetene ikke så
noen annen utvei enn å redusere
trafikken. Det ble satt i verk til-
tak for å begrense antall fottu-
rister. En av konsekvensene er
at det ikke lenger er tillatt å gå
stien på egen hånd. Dersom du
vil gå til Machu Picchu, er du
nødt til å benytte en turoperatør.

Thomas Puma Lagos arbeider
for Sud America Travel, et av de
mange byråene med kontor i
Cuzcos turoperatørgate num-
mer 1: Procuradores. Selskape-
ne underbyr hverandre for å ka-
pre kunder. Selgeren som opp-
søkte meg på hotellet fortalte at
de verken var billigst eller dy-
rest – 150 dollar måtte jeg ut
med, alt inkludert: Transport
tur/retur, inngangsbilletter på
Inkastien og til Machu Picchu,
engelskspråklig guide, bærere,
kokk, mat og campingutstyr.

Uten sekk
Ryggsekker er det nesten ingen
av bærerne som har. Thomas må
sette sammen sekken sin hver
morgen før avmarsj. Han legger
alt han skal bære oppå noen stri-
eposer, knyter det hele sammen
før han setter på to reimer som
gjør at han kan bære pakningen.
Det ser alt annet enn behagelig
ut. Og svært lite anatomisk.

– Denne turen er ikke tung.
Sekken min er kun 20 kilo. Van-
ligvis er den 25-30 kilo, av og til
enda tyngre.

En av reguleringene som ble
innført i 2001, var å sette tak på
hvor tunge sekker bærerne kan

bære. Byråene risikerer bøter
dersom bærerne har mer enn 20
kilo i sekkene. Men kontrollen
er dårlig. En annen bærer i
gruppa vår påstår han bærer 50
kilo. Etter størrelsen på oppak-
ninga hans å dømme, er det ikke
utenkelig at det er sant. Hvis du
som turist får problemer med å
bære ditt eget utstyr, kan du
overlate det til en av bærerne for
80 kroner pr. dag. Det påfører
bærerne 10-15 kilo ekstra på top-
pen av det de allerede har fra før.
Men 80 kroner er mange penger.

Løp i tynn luft
Dag to er den tøffeste. Fra leiren
på 2.900 meter over havet stiger
stien bratt opp til 4.200 meter
over havet. Høyt nok til at alle
turistene blir kortpusta og til at
noen blir ramma av høydesjuke.
Bærerne må vaske opp etter fro-
kosten og slå ned teltene våre før
de kan starte. Snart passerer de
oss en etter en. Noen av dem lø-
per. De har en lunsj de skal for-
berede. Jeg lurer på hvordan det
er mulig å løpe oppover ei fjellsi-
de med tung ryggsekk, dårlig
skotøy og i luft som er så fattig
på oksygen. Varmen er også i
ferd med å bli ei utfordring i seg
sjøl.

Maten er det ingen verdens
ting å utsette på. Variert og næ-
ringsrik kost gir oss den energi-
en vi trenger for å slite oss over
toppene. Thomas forteller at bæ-
rerne spiser så å si det samme
som turistene. Godt å vite at de i
alle fall får skikkelig føde.

30 kroner dagen
Thomas har jobbet for flere by-
råer. Hos Sud America Travel
belønnes han med 60 peruanske
soles, tilsvarende 120 norske
kroner, for fire dager med hardt
kroppsarbeid. Til sammenlig-
ning tjener en lærer i Peru mel-
lom 1.000 og 1.400 kroner i måne-
den.

– Dette byrået er bra. Andre
byråer gir bedre lønn, men her
får jeg jobbe regelmessig. Lønna
er ok, men det er klart jeg gjerne
skulle hatt mer.

Thomas kan styre sin begeist-
ring for myndighetene.

– Myndighetene gjør ingen-

ting for bærernes velferd. Iste-
den må turoperatøren betale en
avgift på ti dollar for hver bærer
de sender ut på Inkastien til
myndighetene. De pengene bur-
de tilfalt oss. Hvorfor skal min
arbeidsgiver betale myndighete-
ne for at jeg skal gjøre en jobb? 

Den dårlige lønna til bærerne
skyldes imidlertid ikke bare
myndighetenes interesse for no-
en ekstra dollar i statskassa. I
april 2002 innførte myndighete-
ne en lov som sier at minstelønn
for en bærer skal være 140 soles,
tilsvarende 280 kroner. De fleste
turoperatørene ignorerer denne
loven, også de beste og mest se-
riøse.

Skader
Dag tre er det grått når vi våk-
ner, og snart begynner det å reg-
ne. 3.200 glatte trappetrinn i
stein skal forseres av turister og
portere med hastverk. Jeg spør
Thomas om det hender bærerne
skader seg. To ganger unngår
han spørsmålet og begynner hel-
ler å snakke om bærernes helte-
dåder når turistene faller og slår
seg. Til slutt innrømmer han at
ordningene for syke og sårede
bærere er dårlige.

– Er du ikke frisk, kan du ikke
jobbe. Jobber du ikke, blir det
ingen penger.

Så enkelt og så brutalt. Syke-
penger er et ord som ikke finnes
i vokabularet til en bærer.

Målet
Den siste dagen er den store da-
gen. Planen er å ankomme Ma-
chu Picchu når dagen gryr og
tåka ligger tjukt over dalen.
Thomas vekker oss klokka
0345.
– Jeg spør om han har sovet
godt. Han forteller at bærerne
sover i matteltet og spiseteltet.

– Jeg har ikke sovepose, kun
et teppe. Det hender det blir
kaldt om natta. Etter frokost
tar vi avskjed med bærerne.

De skal tilbake til Cuzco og
gjøre seg klare til neste tur. De
har fått 100 kroner hver i tips.
Lønna er nesten doblet. De er
fornøyde. Det er jeg også.

Oppvartningen har vært upå-
klagelig.
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Tulipanene blomstrer
NEDERLAND: Sesongen har akkurat
begynt for tulipanene i Nederland. Nå
har de kjente tulipanene begynt å blom-
stre i blomsterfeltet i området mellom
Leiden og Deb Helder, og de vil fortsette
å blomstre helt fram til den første uka i
mai. Fine sykkelturer og bilturer går gjen-
nom disse områdene i blomsterdistriktet. 

Dødehavsrullene i Jerusalem
ISRAEL: Israel Museum i Jerusalem fyller 40 år i år. Det har
en samling på nesten 500.000 objekter, som består av alt
fra forhistoriske funn til nåtidens kunstverk. Et av verdens
viktigste bibelske funn, Dødehavsrullene, finnes her. For å
feire 40 år, vises en spesialutstilling i åtte deler kalt
«Skjønnhet og Hellighet» i år. 

Inkastien går
45 kilometer
til Machu Pic-
chu. 

Passer for:
Natur- og kul-
turinteresserte
ryggsekkturister. Sett av mini-
mum to uker.

Prisnivå: Peru har et svært
behagelig prisnivå for norske
turister. Du spiser en god
middag med vin for godt
under en femtilapp. Overnat-
ting og offentlig transport er
også meget rimelig. 

Slik kommer du til Machu
Picchu: Nærmeste større by
er Cuzco som er en attraksjon
i seg sjøl. Fra Europa må du
først fly til Lima og så videre
til Cuzco. Mange selskaper
flyr til Lima, deriblant Luft-
hansa, KLM og Air France.
Prisene ligger fra i underkant
av 10.000 kroner og oppover.
Lima-Cuzco tur/retur koster
rundt 2.000 kroner og flys av
Lan Peru (www.lan.com).
Flere norske turoperatører
arrangerer temareiser til
Machu Picchu. Fra Cuzco kan
du ta toget til Machu Picchu
eller bli med en turoperatør
på en to eller fire dager lang
fjelltur. 

Dette må du få med deg:
Arkitekturen i inkaindianer-
nes gamle hovedstad Cuzco,
vandring i Machu Picchus
godt bevarte ruiner og et vel-
fortjent bad i de varme kil-
dene i Aguas Calientes etter
en fire dager lang fjelltur. 

Klima: Den beste perioden
er fra juni-oktober. Drar du
litt før eller litt etter, unngår
du den største tilstrømningen
av turister, men da må også
regne med litt mer regn. 

Nyttige adresser:
www.peru.info (offentlig
turistinformasjon). Det er
ellers sparsomt med offentlig
informasjon på Internett.
Gjør du et søk på Cuzco eller
Machu Picchu får du et stort
antall treff på blant annet
turoperatører og reiseskil-
dringer. Mange av disse er
gode kilder til informasjon.
Reisebøker som Lonely Planet
og Rough Guide m.fl. har
utfyllende kapitler om
Machu Picchu. 

Gode tips: God fysisk form
er en fordel. Høyden blir
også en utfordring for
mange. Stiens høyeste punkt
ligger 4.200 meter over
havet. Cuzco har et enormt
utvalg av inka-souvenirer i
alle prisklasser. Du trenger
ikke visum. Ved innreise får
du en 90 dager lang opp-
holdstillatelse som enkelt kan
forlenges. Hvis du ønsker å
gå Inkastien midt i høyse-
songen, kan det være lurt å
ha bestilt plass hos en turo-
peratør på forhånd. 

Verdt å vite
om Inkastien

Guidene til Machu Picchu har
bedre arbeidsvilkår enn bærer-
ne.

Vår guide heter Rubén Bede
Chalco Peralta (44). Han begynte
å jobbe som guide for åtte år si-
den. Dette er hans 432. tur på In-
kastien. Rubén forteller at han

måtte studere på Universitetet i
Cuzco i fem år for å bli guide. Ar-
keologi, historie, geologi, antro-
pologi og språk var de viktigste
fagene. Skoene og buksa til Ru-
bén ser velegnet ut til bruk på
fjellet. I ryggsekken sin har han
personlig utstyr og sikkerhetsut-
styr dersom noen av turistene i
gruppa hans skulle få alvorlige
problemer. I motsetning til bæ-
rerne sover han i et eget telt.

Hjemme i Cuzco har han kone
og to barn å forsørge. For hver
tur på Inkastien tjener han 95
dollar.

– Det er en lønn til å leve av,
men jeg syns ikke den er så bra
med tanke på ansvaret du har
som guide. I tillegg har jeg lagt
ned betydelige investeringer i ut-
danningen mi.

Engelsken hans er ikke strø-
ken, men han har et godt ordfor-

råd og er enkel å forstå.
– Guidene som snakker perfekt

engelsk, tjener 150 dollar. Derfor
går jeg på kurs for å forbedre
språket mitt.

– Målet mitt er å holde på som
guide til jeg slår rekorden. Ifølge
Rubén er den gjeldende rekorden
på 622 turer. Drømmen hans er å
starte opp et eget byrå når rekor-
den endelig blir hans.

432 turer på Inkastien

GUIDE: Rubén Bede Chalco 
Peralta.

BÆRER I PERU: Turister i Peru må bestille via et reiseselskap for å gå Inkaruten til Machu Picchu. Myndighetene krever at bærerne ikke skal 
bære mer enn 20 kilo, men det er få kontroller.

Det er bærerne som går den tyngste veien til Machu
Picchu.

Lima

Stille-
havet

Peru

Denne turen er ikke
tung. Sekken min er
kun 20 kilo

Thomas Puma Lagos (52) 

Tung vei til Machu Picchu

Statue til Oslo
PÅSKEØYA: Fra neste uke trenger du ikke lenger reise helt til Påskeøya for å se en
moai-statue. 6. april skal nemlig Chiles president Roberto Lagos avduke en seks meter
høy moai-statue i Oslo. Statuen er en gave fra Chile til Norge og skal avdukes som et
bevis på vennskapet mellom de to landene. Moaien skal plasseres utenfor Kon-Tiki
Museet og veier 13 tonn. Moai er betegnelsen for kjempestatuene på Påskeøya. Der
finnes det flere hundre slike statuer, som er 5-10 meter høye og veier opp mot 60-70
tonn. Ifølge legenden er statuene avbildninger av langørene, Påskeøyas første bebo-
ere. Statuen som skal plasseres i Oslo, er laget av kunstneren Tevo Pakarati. (©NTB)

UTSIKT: Andesfjellene.

BÆRER: Thomas Puma Lagos dri-
ver en gard og bærer turistenes
oppakning på si.

VED MÅLET: Inkaveien er 45 kilo-
meter lang, og i enden venter
Machu Picchu.


