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Panama City
och
Peru Peru 

(Lima, Pisac, Ollantaytambo 
och Cuzco) 



Skicka hem? Ta med på backpacking? Sälja? Lämna kvar? Hur 
städar man båten samtidigt som man bor ombord? Hur kommer 
det sig att vi släpat med så mycket prylar från Sverige?? Arbetet 
komplicerades av att de dagar som vinden vred ned på sydost, så 
hade man ungefär en halvtimme på sig innan båten gungade som 
en vagga från för till akter. Vi lämnade ofta för landaktiviteter då, 
Filippa kallade det att ”gungfly”.  (Hon har klar potential att bli 
Göteborgare med så goda ordvitsar).



Så dök våra båtköpare äntligen upp! Johannes och Caroline visade sig vara ett trevligt par också i 
verkligheten och vi drog redan dagen efter ut på en provsegling utanför stan. Vädret visade sig 
på sitt allra bästa humör och vi hade finsegling en timme ut, sen bad vid stiltje och sol och en 
lugnt motortur tillbaka. Dagen efter fortsatte vi med att gå igenom alla system, segel, motorer 
och prylar samt gjorde klart med pappersarbetet. Vi är inte längre båtägare, vilket känns både 
vemodigt och mycket bra, allt på samma gång. 



Folk frågar ofta om det inte är farligt med stormar, stora hajar och elaka pirater. Inte då jämfört 
med landlivet säger vi. De två första dygnen lyckades vi skada oss (läs Martin) genom att ställa 
en säng på foten samt sträcka upp handen i takfläkten  (infälld bild). Ännu mer störande var det 
lokala djurlivet: När vi kom tillbaka till vårt hostel efter en sen kväll med Ninita på ankringen var 
rummet stökigt och det låg stora färska lortar överallt, bland annat på sängen, och det var ett hål 
i innertaket.  Efter en stunds städande hittade vi den rejäla råttan bakom sängbordet. Den hade 
ramlat ner från taket och inte kunnat ta sig ut. Efter en stunds smärre kalabalik och jakt med 
kvast fick vi jagat in den i Filippas necessär och kunde lyfta ut den i tädgården.  Taket lagades 
med tillgängliga medel (tejp och linjal) och vi sov sen en stund innan det började trippa omkring 
och krafsa ovanför oss igen framåt småtimmarna – lite svårt att sova när man väntar på fallande 
råtta! Dagen efter bytte vi hostel till ett annat en bit bort i Balboa. 



Så börjar då det lugna landlivet! Ett trädgårdskök där vi kunde laga egen mat ibland och med en 
egen trevlig dam som lagade frukost till oss var morgon. Men som Nina (som tur var) påpekade 
för oss så hade vi plötsligt lite bråttom  - vi hade i allt annat glömt bort att vi snart hade varit i 
Panama 180 dagar sen vi kom tillbaka från Colombia i somras. Alltså slut på visumtiden i passet.
Efter några timmars planerande och funderande förkastade vi den första idén med att ta en buss 
upp till Costa Rica.  Sen stod valet mellan att ta ett flyg till Colombia, Cuba eller Peru. Det blev…



…PERU!



Lima är en alldeles för stor och stökig stad med inget uppenbart centrum – det historiska centret ligger en bit 
in från kusten. Få guideböcker rekommenderade att bo där och nästan alla hotell och hostels låg i Miraflores 
eller någon annan av de mer ”turistanpassade” , nyare stadsdelarna. Det sket vi såklart i och checkade in på 
Hotel BonBini ett kvarter från Plaza de Armas (bild) – med lite vanligt stadsvett hade vi inga problem alls utan 
riktigt trevligt. En kultur som såklart är helt annorlunda mot den i centralamerika, även om man även här har 
de spanska kolonialinfluenserna. Balkongerna runt Plaza de Armas ser precis ut som i Galiciens La Coruña, 
här på ett pampigt 1800-talshus.





På söndagen var det katolsk parad på gatorna, en parad med liv och lek snarare än sura munkar. 
Men visst fick helgonikonerna sin utflykt med, en del enorma pjäser som svettande män släpade 
på bärstolar. Orkestrar, djävlar som piskade varandra , dansande flickor och lutaspelare – hela 
Perus kultur verkade vara på plats. 



En liten factoid man inte kan låta bli att lägga in: Peru har 4000 olika potatissorter  - här ett litet 
urval i en matbutik i centrala Lima. 



18-timmars bussresa till Cuzco lockade 
inte, så vi flög. Direkt efter att ha landat inte, så vi flög. Direkt efter att ha landat 
uppe på 3300m höjd så tog vi lokalbussen 
vidare över ett bergspass och in i Valle 
Sacrado (Sacred Valley). Vi inledde besöket 
i Anderna i den lilla byn Pisac, känd för sin 
hantverksmarknad och (såklart) för en rejäl 
inkaruin. Tyvärr blev den tunna luften för 
mycket för våra klena kroppar och vi fick 
båda snart en tung och efterhängsen 
influensa.  Solen är stark om dagarna på 
den höjden, men nätterna mycket kalla och 
husen är byggda av lerblock. Trots trippla 
yllefiltar var det ofta en kall sömn!



Vackra omgivningar i 
kristallklar luft. Filippa njuter 
av en fruktjuice på Mercado 
Abastos. Ovan ett exempel 
på lokalproducerat elskåp 
byggt i det utmärkta 
kompositmaterialet 
lera+halm. 



Utsikt från vårt fönster i Ollantaytambo. Det man ser upp på berget är inkafolkets gamla kylskåp – temperaturen ändrar sig 
fort med höjden och en bit ovanför byn byggde man förrådshus för sin potatis, majs och torkade lama.  Guiden Berta och 
guidehunden Candy gjorde besöket mycket intressant och lyckat. På den här platsen stod den sista, kritiska striden mellan 
spanjorerna och Inka på 1500-talet.  Det här med hjulet och dragdjur hade aldrig kommit på modet på inkatiden –
imponerande att lyckas flytta och snyggt passa in granitblock upp till 70 ton tunga.



50km cykelväg, 1700m fallhöjd från bergspasset (4500möh) med snö, ned till dalen igen med 
vårtemperaturer. Man fick passa sig för att inte köra på en hund eller alpacka, men vägen var bra och vi 
kunde stegvis ta av oss klädlagren när höjdmetrarna minskade. En minnesvärd cykeltur, grym utsikt och inte 
det minsta jobbigt. Området kring Cuzco/Ollantaytambo/Valle Sacrado är äventyrsturistens Mecka även utan 
att besöka den hypade och överbesökta inkalämningen Machu Pichu, som bara är en av många platser med 
lämningar. Det speciella med Machu Pichu är dess position dramatiskt uppe på en bergskam. Vi valde att 
hoppa den ruinen för att hinna med lite annat, inkahistoria och utsikt såg vi till att ordna ändå! 



Månadens citat: ”To tell your plans is the best way to make God laugh” (Från Deadwood, TV-serie). Vi fick 
aldrig till det med att äta marsvin eller besöka vinodling på sydvästkusten i Peru – en kombination av att vi 
var omväxlande sjuka under hela besöket och inte minst av att Peru är ett himla stort land med halvdana 
kommunikationer.  Men mycket kul och intressant var det ändå, ett uppskattat avbrott från salsatokiga 
bananrepubliker och deras soliga hetta. 


