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Tävla mer! Gå in på Sydsvenskan.se/kunskapsjakten
Var med och tävla – Du också!

15 April DAGENS FRÅGA
GodahoppsuddenA 
Kap AgulhasB 
Kap FarvelC 
Kap HornD 

Vad heter Sydamerikas 
sydligaste punkt?

i samarbete med
NATIONALENCYKLOPEDIN

Den mänskliga faktorn gjorde tyvärr så att gårdagens fråga i 
Sydsvenskans Kunskapsjakt inte blev publicerad. 
Vi ber om ursäkt och publicerar frågan här under.

Du vet väl att du alltid kan hitta alla frågor, till och med dagens 
datum, på Sydsvenskan.se/kunskapsjakten?

Vänliga hälsningar
Sydsvenskan

går

”Det är en del av Peru som kommit hem”

Utanför presidentpalatset 
ringlar kön lång av nyfik-
na Limabor som för första 
gången får en chans att se 
de värdefulla föremålen.

– Det är en del av Peru 
som kommit hem. Vi är 
hela nu, säger hemmafrun 
Rosa Molina, 48.

Hon har tagit med sig sys-
terdottern Cindy Molina, 
22, för att titta på skatten.

– Jag var inte så intresse-
rad men min moster över-
tygade mig. Håret reste sig 
faktiskt på armarna när jag 
fick se skelettet av en inka-
indian. Det handlar ju om 

mitt ursprung också, säger 
Cindy Molina.

Vid nästa glasmonter står 
guiden Eliana Chico med 
mikrofon i hand. Hon stu-
derar konsthistoria vid San 
Marcos-universitetet i Lima.

– Allt har gått så snabbt. 
Nästan hela vår kurs har 
anställts som guider.

Under utställningens 
förs ta vecka kom över 
50 000 besökare.

–Rena folkfesten. Jag 
hoppas verkligen att detta 
kan hjälpa Egypten, Indien, 
Kina och Mexiko att få till-
baka föremål som hamnat i 
USA och Europa.

Inkastaden Machu Pic-
chu upptäcktes 1911 av den 
amerikanske forskaren Hi-
ram Bingham vid Yale Uni-
versity i USA. 

Tre expeditioner sena-
re var alla föremålen ned-
packade och fraktade till 
Connecticut. Den peruans-
ka regeringen protesterade 

på 1920-talet, men fick bara 
tillbaka några lådor med 
skelett. Först nu, efter en 
tioårig intensiv kamp, har 
universitetet gett med sig. 
I början av april kom 367 
föremål. Ytterligare 46 000 

inkaföremål väntas anlän-
da innan 2012.

Den monter som fång-
ar störst intresse innehål-
ler en lerkruka som på 
1400-talet användes till att 
framställa chicha, inkaindi-
anernas majsöl.

– Vi dricker fortfarande 
chicha i Peru. Vi är inte så 
influerade av den spanska 
kulturen som många tror, 
skrattar säkerhetsvakten 
Jaime Gonzales.

Han är mest orolig för att 
succén kring utställningen 
”Machu Picchu, 100 år se-
nare: Återkomsten” ska 
användas av vänsternatio-
nalisten Ollanta Humala i 
hans presidentvalskampanj 
inför den avgörande andra 
omgången.

– Humala spinner på ett 
hopkok av inkarötter och 

nationalism. Det skulle för-
våna mig om han inte för-
söker göra utställningens 
succé till sin, trots att han 
inte haft något med detta 
att göra, säger Jaime Gon-
zales.

Efter Lima flygs utställ-
ningen till Cuzco i Anderna 
där det ska byggas ett nytt 
museum för dem.

Guldsalen i presidentpalatset har aldrig haft så många besökare som nu. Först var det tänkt att föremålen skulle visas upp  
under fem dagar. När köerna inte slutade växa bestämde regeringen att utöka visningen med en vecka.

Skolklasser vallfärdar till presidentpalatset för att gratis se 
inkaskatten.

Lima. Hundra år efter att en ameri-
kansk forskare länsade inkastaden  
Machu Picchu har de arkeologiska fyn-
den återvänt till Peru. 

”Detta är en historisk 
och kulturell seger. En 
cirkel är sluten.”
President Alan García.

”Många saker har 
smugglats ut från 
Peru. Lyckligtvis åter-
får vi nu delar av vårt 
kulturarv som spritts 
över världen.”
Mario Vargas Llosa,  
Nobelpristagare.
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