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Inkaleden är mer än höga berg och djupa dalar.
Det är svett, skratt och skavsår, 

  tät dimma och magiska ruiner. 
 Följ med på en vandring som 

bokstavligt talat tar andan ur dig. 
Ända fram till Machu Picchu.

text EmEli EmanuElson  Foto andrEas offEsson
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Vägen till  
Machu  

Picchu
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Mor
gonen  

kommer snabbt.  
Jag vaknar vid 
femtiden av en 
åsnas spruckna 
stämma.

Machu Picchu, Peru

N
ågot darrig kliver jag av bussen vid 
Checkpoint 82 km. Vi befinner oss i de peru
anska Anderna, 2 600 meter över havet, där 
luften är tunn för en låglänning som jag. 
Och högre upp ska vi. Ett fyrtiotal turister, 

rustade till tänderna med handsprit, skavsårsplåster, foträta 
vandringskängor och kakifärgade kläder översållade av prak
tiska fickor. Den mytomspunna inkaleden ska vandras. 

Inka, detta mäktiga indianfolk, expanderade explosions
artat på 1400talet och blev till slut den största och inflytelse
rikaste amerikanska kulturen under förcolombiansk tid. 
Inkariket sträckte sig från sydvästra Colombia genom hög
landet i Ecuador, Peru, Bolivia, nordvästra Argentina och 
norra halvan av Chile, innan det slutligen erövrades av de 
spanska conquistadorerna år 1532.

Själva inkaleden består av ett helt nät av vandringsleder 
som grenar ut sig i bergskedjan Anderna, varav den mest 
kända är stigen som byggdes för att nå den heliga staden 
Machu Picchu i Peru. Att vandra till Machu Picchu var för 
inkaindianerna en pilgrimsfärd, vars strapatsrika genom    
för ande visade på stor vördnad. Idag finns flera varianter  
på inka  leden, men den klassiska rutten är dryga fyra mil 
lång, och avverkas på lika många dagar av tusentals besökare 
varje år.

dag ett. Hettan visar sig bli den största utmaningen. Vi 
korsar bron över den rytande Urubambafloden, som sling
rar sig igenom den heliga dalen, och knatar sakta uppför de 
gröna sluttningarna. Våra fyra guider pilar fram och tillbaka 
och försöker förklara för oss vad vi ser.

Jag ger snart upp mina försök att tolka spanskengelskan, 
blinkar istället bort den svidande svetten ur ögonen och kisar 
förundrat mot det majestätiska bergsmassivet som höjer sig 
framför mig. Dess dimhöljda toppar är täckta av snö. Mäktigt.

– Håll till vänster, håll till vänster!

Ropen kommer bakifrån. Vi makar trött på oss för att 
bana väg åt bärarna. De småjoggar förbi i flipflopsandaler. 
Deras kraftiga vadmuskler ser ut som stenhårda päron och 
ansiktsdragen påminner om de gamla inkastatyerna som vi 
nyligen såg i byn där vi fyllde våra ryggsäckar med snacks 
inför vandringen.

De flesta som vandrar inkaleden har bärare med sig, som 
utöver tält och mat ofta bär en del av turisternas privata 
packning. Bärarnas undermåliga utrustning och gigantiska 
säckar på ryggen får mig att känna mig som en kolonialist, 
trots att våra guider försäkrar oss om att de tjänar långt 
mer på att bära vår packning än vad de skulle hemma på 
familjens gård. Dessbättre har det nyligen startats en fören
ing som ska främja bärarnas rättigheter och se till att de får 
skälig lön, men tyvärr fungerar detta ännu inte i praktiken.

den första milen till lägret utanför den lilla bergsbyn 
Wayllabamba tar hela fyra timmar. Väl framme är tälten 
redan resta och maten färdiglagad. Vi äter och pratar livligt  
i skymningen, hopträngda i ett stort tält.

Natten är stjärnklar och kylig när jag kryper in i mitt 
fuktiga tält. Innan jag huttrande somnar in tackar jag min 
tjocka sovsäck, mitt ylleunderställ och min nyinköpta mössa 
av alpackaull för att de finns. 

Morgonen kommer snabbt. Jag vaknar sömndrucken  
vid femtiden av en åsnas spruckna stämma. 

– Buenos días, säger en av bärarna och räcker oss plåt
muggar med varmt kokate. Vi tar tacksamt emot dem och 
dricker bort den råa gryningsluften.

Efter en frukost på vitt bröd, välling och pannkakor med 
sylt påbörjar vi vandringens stora utmaning. En stigning på 
1 200 meter, rakt upp genom Dead Woman’s Pass.

– Just follow the Boobie! ropar vår huvudguide Leebos 
skrat tande och pekar upp mot ett särskilt toppigt berg. Brös
tet på den liggande, döda kvinnan som namngivit passet.

Inkaledens väckarklockor. Obs, icke punktliga men frekventa!Packa rätt och lätt - ett måste för inkaledsvandraren.

Fotboll och snask - bergsbybarnens två stora kärlekar.

Machu Picchu, Peru
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Imponerande ruiner, mäktiga berg, exotisk 
grönska och enastående, ekologisk mångfald. 
De oförglömliga vyerna längs inkaindianernas 
pilgrimsled lockar tusentals varje år. Och målet 
– det legendariska Machu Picchu.
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Någon timme senare kämpar vi oss fram, ett steg i taget, 
med hängande huvuden och pressade bröstkorgar. Det känns 
som att andas genom ett sugrör. Leebos vandrar bredvid oss, 
och som för att håna våra väsande andetag spelar han lättje
fullt på sin traditionella flöjt. 

l
ängs första halvan av inkaleden kantas 
stigen av små strategiskt utplacerade försälj
ningsstånd. Tack och lov! Försäljarna, med 
sina himmelska CocaColaflaskor och små 
karameller, är satta och brednästa. Deras 

fårade, brunbrända ansikten klyvs av stora leenden när vi 
kommer fram och dreglar över godsakerna. Kvinnorna har 
håret i flätor och bär randiga, färggranna kläder och lus
tiga plommonstop på huvudet. Barnen hänger i en sele på 
ryggen. De flesta tillhör quechua, ett indianfolk som en gång 
levde sida vid sida med inkaindianerna.

En liten tandlös man med nött hatt, slitna kläder och 
läderartat ansikte linkar fram till oss. Han säger något på 
quechua till Leebos och pekar på min hand, där en påse 
kokablad dinglar. 

– Han är bonde och bor här uppe i bergen, förklarar 
Leebos. Han undrar om han kan få några kokablad av dig.

Kokablad, som i förädlad form blir kokain, har tuggats av 
Perus ursprungsbefolkning i århundraden, för att underlätta 
tungt arbete och att vistas på höga höjder. Dess påstådda 
mättande och uppiggande effekt ska öka syreupptagnings
förmågan. Jag har hoppfullt tuggat på dem under hela vand
ringen, med sargat tandkött som enda resultat.

Jag räcker över min påse till bergsbonden. Han plockar 
tacksamt fram en näve blad och lite aska, som ska frigöra 
substanserna i bladen, rullar ihop det till en boll och stop
par upp den under läppen, ungefär som en prilla. Därefter 
tar han ytterligare tre blad, blåser på dem, låter dem singla 
ner till marken och nickar uppmuntrande till mig innan han 

vänder tillbaka till sitt hus på höjden.
– Kokakintu, förklarar Leebos. Han offrade till Pacha 

Mama, Moder jord, för att önska dig lycka till på resan.
Kanske var det bergsbondens ritual, kanske var det mitt 
frenetiska kokabladstuggande eller så är det bara ren och 
skär envishet som gör att jag slutligen tar mig upp till Boobie 
på 4 200 meters höjd, dubbelt så högt som Kebnekaise. På 
svajiga ben står vi där och blickar malligt ut över en värld 
nedanför molnen. Genomsvettige Matti med sina 120 kilo, 
gravida Therese, 60årige Alf med sina två vandringsstavar, 
fotografen Andreas, Leebos och jag. Ett par timmar senare 
sover vi alla som grisar i våra tält, långt nere i Pacamayodalen.

dag tre blir en mjölkvit dag. Likt ett gäng quasimodos 
traskar vi något plågat fram i det ihållande regnet, iklädda 
regnponchor med ryggsäckarna utputande därunder. Men 
tillfälliga uppehåll och hål i dimman avslöjar Vilcabambas 
molnskog med hängande grönska och svärmande kolibrier, 
små bergsjöar och imponerande inkaruiner: Runkuracay – 
inkaindianernas gamla postkontor, ruinstaden Sayacmarca 
i den vackra Aobambadalen och molnstaden Phuyupata
marca, belägen 3 600 meter över havet.

En och en halv mil och tiotusentals hala, knämördande 
stentrappor senare når vi det sista lägret. Här, vid de mas
siva WiñayWaynaruinerna, strålar alla inkaledsvandrare 
samman innan de når fram till sitt mål – Machu Picchu. 

Lägrets lilla restaurang ger mig hopp om en riktig toalett, 
till skillnad från buskarna och hålen i marken. Men efter  
en snabb titt inne på damernas inser jag att det skulle krävas 
ytterligare ett par vaccinationer för att slå sig ner där inne. 
Jag hoppar till och med över inkaledens enda dusch och 
ansluter mig istället till den öldrickande gruppen som strate
giskt placerat sig i solen på restaurangens stenterrass med  
sin vidunderliga utsikt över skogsklädda berg och Urubaba
floden, som dånar långt, långt därnere.

Jag har 
hoppfullt 

tuggat på koka
blad under hela 
vandringen, med 
sargat tandkött 
som enda resultat.

På 4 000 meters höjd är det som att andas genom ett sugrör.

Bärare har lägst status i Peru, näst efter  
gruvarbetare. Ge dem ordentligt med dricks!

De flesta av Perus indianer tillhör quechua  
vilka en gång levde sida vid sida med inkafolket.

Machu Picchu, Peru
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dag fyra. Klockan är fem. Oräkneliga små stjärnor blinkar 
morgontrött genom lövverket där vi småspringer på stigen. 
Kampen mot ljuset pågår för fullt – vi måste hinna till Inti
punku, Solporten, innan gryningen, för att få den där per
fekta soluppgångsbilden. Just som vi klättrar uppför de sista 
tvärbranta trappstegen kittlar solens strålar oss i nacken. Vi 
rusar simultant fram med våra kameror.

Där nere ligger den, den heliga inkastaden, som tack vare 
tät djungel lyckades undkomma 400 års kolonial plundring 
och förstörelse. Stenhusen klamrar sig fast på sluttningarnas 
gröna terrasser, övervakade av bergstoppen Wayna Picchu. 
Tunga dimslöjor smeker staden. Det är inte svårt att före
ställa sig den amerikanske upptäckaren Hiram Binghams 
hänförelse, då han en dag för snart 100 år sedan snubblade 
över de bortglömda ruinerna. 

Staden tros ha byggts av inkahärskaren Pachacuti runt 
år 1440 och var bebodd fram till den spanska erövringen av 
Peru omkring 100 år senare. Men spanjorerna kom aldrig till 
Machu Picchu och hade inte heller någon vetskap om stadens 
existens. Den föll i glömska och slukades av djungeln.

Idag har man kommit fram till att Machu Picchu var ett 
andligt centrum och kejsarens »lantgods«, dit denne begav 
sig när han behövde komma bort från huvudstaden Cusco. 

De sista stegen ner från Solporten till Machu Picchu 
avverkas kvickt, men stelbent. Vi blev garanterade att vi vid 
åsynen av staden omedelbart skulle glömma muskelvärk, 
svett och illaluktande armhålor. Ha!

Samtidigt kan vi inte låta bli att förundras. Trä och halm 
är sedan länge förruttnat. Utsmyckningar och färg har vittrat 
bort. Kvar står endast de stadiga stengrunderna. Ändå är det 
är inte svårt att föreställa sig att Machu Picchu en gång varit 
juvelen i inkarikets krona. Den magnifika arkitekturen med 
dess astronomiska tempel, vattenledningar, bad och furstliga 
bostäder måste ha varit enastående i sin glans dagar.

Tyvärr förstörs den magiska stämningen något av den 
stadiga strömmen av turister. Nästan en halv miljon per år.

Vi blänger surt på ett gäng prydliga japaner, utrustade 
med foträta kängor och vandringspinnar, som de använt för 
att ta sig de hundra metrarna från bussen till entrén.

– Det är inte rättvist, muttrar 25åriga Camilla. Vi borde  
få första tjing på upplevelsen, som har svettats hela vägen hit.

När vi väl kravlar oss ner till den väntande bussen är vi 
redo att avlida. Men en skön stämning råder ändå på den 
illaluktande vägen tillbaka till hotellet. En skön insikt om att 
vi har vandrat inkaleden, sett Machu Picchu och att vi snart 
ska få duscha. 

Alpackan, lamans kusin, funkar både på grillen och som värmande mössa.

Stenhusen 
klamrar 

sig fast på slutt
ningarnas gröna 
terrasser, över
vakade av bergs
toppen Wayna 
Picchu. 
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  resa dit
 KLM, Iberia och Continental 

Airlines flyger från Sverige till 

Perus huvudstad Lima för 

7 000–10 000 kr. Från Lima 

till Cusco, utgångspunkt för 

alla inkaledsvandrare, går 

flera flyg om dagen (aldrig 

nattetid). Resan tar strax 

under en timme och kostar 

omkring 2 000 kr tur-och- 

retur. Buss är billigare, och 

bättre om du gradvis vill 

vänja dig vid höjden, men 

resan tar över ett dygn.

resa runt
 Om du inte vill vandra till 

Machu Picchu kan du ta tåget 

från Cusco till Aguas Calien-

tes, och därefter ta bussen 

den sista biten upp till ruin-

staden. Enkel biljett 330 kr.

inträde och  
arrangörer

 På grund av miljöförstöring 

och slitage har antalet vand-

rare begränsats till 500 per 

dag, inklusive guider och 

bärare. Det stora trycket har 

gjort att man måste boka sin 

resa flera månader i förväg.

Inträdesbiljetter kan köpas 

hos Instituto Nacional de 

Cultura (INC) i Cusco eller 

Aguas Calientes. Inträde till 

endast Machu Picchu kostar 

260 kr, och inträde till inka-

leden 500 kr.

Hos INC kan du även få 

reda på vilka arrangörer som 

är licensierade, det vill säga 

vilka som har tillstånd att 

sälja guidade turer längs 

inkaleden. INC håller koll på 

att de har försäkringar, säker 

och bra utrustning samt 

värnar om miljön. 

En guidad tur via en 

arrangör kostar beroende  

på standard 1 500–3 600 kr 

exklusive inträde. Snåla inte, 

du får vad du betalar för! Vill 

du ha privat guide begär du 

det hos INC. Läs mer på 

www.inc-cusco.gob.pe.

arrangörer  
i sverige

 Peruspecialisten. Fyra 

dagars vandring längs inka-

leden med inträde till Machu 

Picchu, guide, campingut-

rustning, helpension och 

transport för 4 700 kr/person, 

exklusive flyg Sverige–Peru. 

Har även längre resor till 

Peru. www.peruspecialisten.

se, tel 08-649 07 30.

Temaresor. 16 dagars full-

smockad rundresa i Peru för 

ca 39 400 kr, inklusive tåg-

resa till Machu Picchu för dig 

som inte vill vandra inka-

leden. Allt utom personliga 

utgifter ingår. www.tema

resor.se, tel 0771-37 38 39.

Äventyrsresor. 12 dagars 

rundresa i Anderna med fyra 

dagars vandring längs inka-

leden. Från 29 900 kr, allt 

utom personliga utgifter 

ingår. www.aventyrsresor.se, 

tel 08-556 069 00. 

Incatours. Inkaleden fyra 

dagar för 5 890 kr, exklusive 

flygresor. www.inca.se, tel 

040-664 50 80.

Även Jambotours, www.

jambotours.se,och Kon tiki 

Resor, www.kon-tikiresor.se, 

har inkaleden i sina program.

bo i cusco
 Hostal Royal Frankenstein, 

San Juan de Dios 260 (nära 

Plaza de Armas), tel 084- 

23 69 99. Bra service, fullt ut-

rustat kök, sköna madrasser, 

men få fönster. 50–80 kr per 

natt.

Picoaga, Santa Teresa 344 

(nära Plaza de Armas), tel 

084-25 23 30, www.picoaga

hotel.com. För dig som vill 

lyxa till det passar Marqués 

de Picoagas gamla koloniala 

hem. Frukost ingår. 740–1 500 

kr per natt. 

äta i cusco
 Sol Moqueguano, familje-

ägd restaurang med fin utsikt 

över Cusco. Folk vallfärdar hit 

för den peruanska specialite-

ten grillat marsvin. Har du 

några etiska betänkligheter 

kring hantering av djur så gå 

för allt i världen inte in i 

köket! De små uppskrämda 

marsvinen tillbringar sina 

sista timmar i burar vid spisen 

innan de grillas. Minuterna 

senare kommer de ut på fat 

med stelnade grin och spre-

tande klor bredvid stoppade 

grönsaker. 

La Trattoria, ett litet kafé 

vid Plaza de Armas, som ser-

verar god frukost och smar-

riga sötsaker.

varning!
 Innan du vandrar Inkaleden 

bör du acklimatisera dig till 

höjden, så att du inte riskerar 

att drabbas av höjdsjuka, 

vilket i värsta fall kan vara 

dödligt. Cusco är en av värl-

dens högst belägna städer, 

3 400 meter över havet. 

Ett tips är att ta dig sakta 

upp till Cusco med buss från 

Lima, eller att först bo i en by 

på något lägre höjd ett par 

dagar.

Höjdsjuka orsakas av det 

låga syretrycket på höga 

höjder. Tidiga symtom kan 

vara aptitlöshet, illa mående 

och huvudvärk.

guIDE EMELI EMANuELSSON
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• Ordentliga, ingångna 

vandringskängor, gärna 

med specialsula (ett skav-

sår och vandringen kan 

vara över för din del!).

• Sovsäck som klarar 

minus grader.

• Ylleunderställ, mössa 

och vantar.

• Flera lager med kläder 

som torkar snabbt.

•  Regnponcho.

•  Hatt.

•  Ficklampa.

• Myggmedel, solskydds-

faktor och handsprit.

• Skoskavsplåster, huvud-

värkstabletter, förstopp-

ningsmedel och vätske-

ersättning.

• Öronproppar (tält-

grannar snarkar).

• Snacks och vatten (kan 

köpas längs inkaleden, 

men ej under dag 3!).

•  Kameran, såklart.

• Tält, liggunderlag och 

ibland även sovsäck får du 

som oftast av arrangören.

Packlista

snabbfakta 
Peru
Yta: ca 1 300 000 km2.

Folkmängd: 28 miljoner.

Huvudstad: Lima.

Språk: spanska och quechua.

Religion: katoliker 81,3 %, 

evangelister 12,5 % och övriga 

6,2 %.

Statsskick: republik.

Tidsskillnad: – 6 timmar.

Valuta: 1 kr = 0,48 nuevo sol.

Bästa tid att åka: juni–augusti 

vädermässigt, men då är det 

även som dyrast.

Landsnummer: 51.

Mer på webben!
Se bildspel med fler  

Machu Picchu-bilder på www.

vagabond.se/machubildspel.

Varm dusch
Det är inte värt att snåla 

och ta ett rum utan 

varmvattendusch i 

Cusco, efter att du gått 

inkaleden. Vi lovar.

missa inte!

Skoskav
gå in vandringskängorna 

i förväg, ta med sko-

skavsplåster och investe-

ra gärna i en specialsula. 

missa gärna!

I inkaindianernas huvudstad Cusco samlas alla vandrare innan de ger sig ut på inkaleden.


