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Rejsebrev
fra Christian Tange

Jeg befandt mig i Salta, der ligger for foden af de mægtige Andesbjerge i det

nordøstligste hjørne af Argentina. Det var tidlig morgen, stadig mørkt og jeg

ventede alene på gaden på mine guider, der skulle køre mig til Purmamaca nær

grænsen til Bolivia og Chile for at se det regnbuefarvede bjerg. 

 

Da jeg første gang så de regnbuefarvede bjerge på billeder, tænkte jeg, at alle de

farver, der bølgede gennem bjerget, måtte være manipulerede, så nu var jeg på

vej for ved selvsyn at få det afklaret. 

 

Min guide André og min chauffør José ankom i en stor firehjulstrækker og da jeg

satte mig ind på bagsædet af bilen, blev jeg straks budt på den argentinske

nationaldrik maté. Mens mørket stadig indhyllede byen, begyndte vores køretur

250 kilometer nordpå mod det regnbuefarvede bjerge og undervejs drak vi maté,

sådan som man gør det i Argentina. 

 

André hældte lidt kogende vand i maté-koppen,  

der var lavet af et udhulet kalabas fyldt med  

tørrede matéurter og bød mig en tår. Jeg tog et  

sip af bombillaen, som er det særlige sugerør,  

der bruges til maté og rakte koppen tilbage til  

André. Han hældte mere vand i og gav koppen  

til José, der efter at have taget et sip rakte  

koppen tilbage til André. Koppen gik traditionen  

tro hele tiden tilbage til André, der hældte mere  

vand i koppen og bød på endnu en runde, indtil  

man sagde ”Gracias” som tegn til, at nu ønskede man ikke mere. 

 

Mine smagsløg var ikke de bedste venner med den lidt bitre maté-urt, så jeg

sagde ”Gracias” efter to sip, hvorefter jeg lænede mig tilbage for at nyde

landskabet, der langsomt tonede frem, efterhånden som solen steg op over

Argentina og Andesbjergene. 

 

Se hvordan man laver maté  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-BW1-pE4XaE
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Undervejs hyggede André og José sig med lokal folkemusik  

fremført at bands med rammende navne som “Los Gauchos 4”  

og “Los Gauchos del Salta”. Det var flerstemmigt opera med ekko  

på max og guitarer stemt så hårdt, at det lød som når man spiller på æggedeler,

men de nyd det i fulde drag og sang lystigt med – inklusiv med pling-lyder, når

der blev spillet soloer på æggedeleren. 

 

Hør "Guachos 4"  

 

Efterhånden som vi kom længere og længere nordpå, blev landskabet mere og

mere tørt. Kaktusser begyndte at tone frem – først én her og så én der, men til

sidste var kaktusserne strøet med rund hånd ud over hele det øde landskab, der

mest af alt mindede om en scene fra en amerikansk western. 

 

Efter to timers kørsel begyndte de første farvede bjerge  

at dukke frem. Først som små farvede pletter og senere  

som små farvede bølger i bunden af bjergene.  

Synet var fascinerende og yderst overraskende, når man  

normalt kun har set grå bjerge. Så min forventning til,  

hvad er ventede mig i Purmamaca, steg hele tiden. 

 

 

Det syn, der mødte os i Purmamacha, slog imidlertidig alt, jeg havde håbet på at

se. Både det regnbuefarvede bjerg og de farvede bjerge omkring byen var det

mest spektakulære naturfænomen, jeg nogensinde havde set. 

 

Selve Purmamaca var en lille by bestående af små lerklinede huse placeret for

foden af det regnbuefarvede bjerg. Vi parkerede bilen og fortsatte til fods

gennem de smalle jordstampede gader mod byens lille torv. Fra stort set hver

eneste af byens huse blev der solgt tekstiler i de typiske kraftige farver, som også

kendes fra Bolivia, Peru og 80’erne.  

 

Så hele gaden var et strålede farveorgie, der blev akkompagneret af lokale

musikere der spillede på guitar og panfløjte – men ingen æggedelere 😊. 

https://youtu.be/pS92IUuvKXI
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Da vi nåede torvet, stod vi endelig foran det regnbuefarvede bjerg – og  

sikken et syn. I det tørre klima var det helt sikkert det tættest, man kom  

på en regnbue på de kanter og bjerget var mindst lige så farvestrålende  

som på de billeder, jeg havde set.  

 

Det var helt utrolig smukt at se et bjerg, hvor forskellige nuancer af lilla, rød, grøn og

gul bølgede gennem klipperne. Synet blev endnu mere spektakulært pga.

baggrunden, der bestod af bjerge, der enten var irgrønne eller terrakotta-røde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var svært at slippe synet af det regnbuefarvede bjerg, men efter at have set mig

mæt i farveorgiet, fortsatte vi videre til fods ud af Purmamaca til området bag

bjerget. Herude mødte der mig et syn, der var næsten lige så spektakulært som det

regnbuefarvede bjerg.  

 

Alle bjergene vekslede mellem at være irgrønne eller terrakotta-røde og med

enkeltstående kaktusser spredt i landskabet virkede det mest af alt som et

surrealistisk maleri.  

 

Efter et par timer i Purmamaca og omegn gik turen videre i bil. 
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Vi fortsatte videre nordpå til Pucara og ruinerne af en civilisation, der  

eksisterede før Inkaerne erobrede området. Området bestod af en række  

ruiner samt et par genopførte huse, der viste, hvordan denne tidlige  

civilisation havde levet. Husene var bygget til det specielle klima i bjergene, hvor

temperaturerne godt kan svinge 30 grader i løbet af dagen og de var overraskende

avanceret bygget. 

 

I Pucara lærte jeg noget om kaktusser, jeg ikke vidste.  

Naiv som jeg er, troede jeg, at kaktusser bestod af én  

eller anden blød vandig masse, men der var jeg helt  

galt på den. Fra de udgåede kaktusser lærte André mig,  

at kaktussen har en hul stamme og at den bløde  

vandige masse kun sidder i et tyndt lag uden på kak- 

tussen og at det er stammens hulrum, der er fyldt  

med vand!  Jeg følte mig et øjeblik som en del af et  

afsnit af Bubber og B.S i Argentina 😊. 

 

 

 

Med til Spaniernes erobringen af Argentina hørte omvendelsen af de indfødte til

kristendommen. En væsentlig del af kristendommen er jo engle, så for at forklare

de indfødte at spanierne kom med det gode ligesom englene, fremstillede

spanierne i bedste pædagogiske stil en række malerier af de spanske soldater med

englevinger og geværer, lanser og trommer.  

 

Indsatsen virkede vist dog kun delvist efter hensigten, for til trods for den

overbevisende indsat med at omvende de indfødte til kristendommen, dyrkes

Moder Jord, Solen og Månen stadig i fusion med katolicismen i hele den

nordøstlige del af Argentina. Malerierne af de pædagogiske englene med

musketter m.m. kan dog stadig ses i kirken i Uquia, så efter besøget i Pucara gik

turen mod Uquia.  

 

Selve kirken i Uquia var lille og undselig, men malerierne i kirken var meget

specielle. Her var billeder af engle i fuld spansk militæruniform iført musketter,

lanser, trommer og meget andet godt. 
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Inden turen gik tilbage til Salsa, spiste vi frokost i Uquia. Frokosten skulle  

have bestået af lamasteg, men det var desværre udsolgt, så det blev i  

stedet til ged (!) indtaget i stuen i et af de små huse, med et skilt over  

døren, der proklamerende ”Restaurant” – blot hvis man skulle være i tvivl 😊. 

 

Efter geden fortsatte vi mod Salta og gjorde  

undervejs holdt ved et lokalt marked. Her  

kunne man købe alskens mærkelige grønt- 

sager og naturligvis massevis af cocablade.  

Stort set alle lokale havde cocablade i munden,  

da det skulle være godt mod fordøjelsen og  

højdesyge. Traditionen med at tygge eller suge  

på cocablade går tusinder af år tilbage og i  

Salta har man en mumificeret mor med sit  

barn, der er fundet højt oppe i Andesbjergene  

– med cocablade i munden.  

 

 

Bladene købes i 500 eller 1.000 grams pakker.  

Jeg skulle naturligvis også prøve cocablade,  

så André instruerede mig i, hvordan man tager  

ca. 25 blade ind i munden og placerer dem  

mellem tænderne i undermunden og kinden.  

Mens de ligger der, går man så rundt og suger på bladene, hvilket skulle være

sundt. Efter 25 minutter var jeg temmelig skæv – i kinden - af de noget uvante

blade, så jeg måtte give fortabt og spytte bladene ud. Om min fordøjelse blev

bedre, eller jeg var blevet bedre til at klare højden, fandt jeg aldrig ud af. 

Sidste stop på vejen tilbage til Salta gjorde vi ved The Painter’s Palet. Det var endnu

et bjergparti, hvor farverne bølgede i bunden af bjerget. Forklaringen på bølgerne

er, at Andesbjergene både er dannet ved vulkaner og ved at to tektoniske plader er

stødt sammen og sammenstødet mellem pladerne har ganske enkelt foldet

bjergene, så de farvede lag, der består af forskellige mineraler, danner de vildeste

farvede bølger i bjerget. 

 

Mæt af indtryk kørte vi tilbage til Salta – denne gang til lyden af panfløjter og

trompeter. Henunder aftenen nåede vi endelig tilbage til Salta efter en dag, hvor

jeg havde oplevet et af de mest spektakulære naturfænomener som Moder Jord

kan fremvise. Dagen gik turen videre til Buenos Aires, Pampassen og senere dybt

ind i Amazonas regnskov. 


