
Mayariket med dess hög-
kultur har alltid lockat 
mig . 1988 bestämde jag 
mig för att göra en koncen-
trerad insats för att täcka 
några av de mest intres-
santa platserna från denna 
högkultur och civilisation. 
Detta Mesoamerikanska 
område sträckte sig över 
México, Belize, Guate-
mala, Honduras samt El 
Salvador. 

 

För egen del hann jag med alla 
dessa länder förutom El Salva-
dor. Resan började dock i 
México City med ”gudarnas 
stad” tempel området Teoti-
huacán blev första anhalten. 
Teotihuacans snabba avveckl-
ing skedde redan för 1300 år 
sedan. Här fanns många teo-
rier om hur kollapsen gick till. 
Man tar sig faktiskt med tunnel 
bana hela vägen ut till områ-
det. Sol pyramiden nedan. 

På jakt efter lämningar av Mayariket genom 4 länder  !  

Från México City till Palenque... 

Från México City via Veracruz 
och Villahermosa kommer man 
så till sist fram till Palenque. 
Den lilla staden har några få 
hostells att välja på. Prova 
antingen Hotel Palenque, 
Lacroix eller Hotel Avenida 
som båda är billiga och bra. 
Ruinerna ligger ca: 8 km från 
byn och är ett av Mayakul-
turens mest spektakulära och 
romantiska Maya ruiner som 
ligger väl 

inbäddat i tät djungel och 
på några höjder mitt i di-
striktet Chiapas. Här rinner 
också en bäck.               

Mitt hotell LaCroix ovan. 

Besök på Banjuls fiskmarknad 
nere vid havet. 

I det här numret: 

2011-05-27 

T H E  C E D E R B O R G  F A M I LY  T R AV E L  L O G  

Central-Amerika - Sommaren 1988 

Platsen är den största 
kända panamerikanska 
staden som tillkommit före 
Christofer Columbus upp-
täckt av Amerika. Från 
klassiska Mayaperioden 
ca: 600 f.Kr. Staden be-
räknas ha haft mellan 
150-200,000 invånare. 
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Sida 2 

              Central-Amerika - Sommaren1988 

Att sitta högt uppe på ett av 
tempel ruinerna och blicka ut 
över området Palenque är 
helt magiskt. Ett måste är 
också att gå ner i kryptan 
där det finns en sarkofag 
innehållande Solguden. Sta-
den lämnades ca: 1200 f.kr 
och återfanns sent 1800-tal. 

Det är på dåliga vägar 
man tar sig första biten från 
Palenque norrut. De har 
dock säkert förbättrats be-
tydligt de snart 25 år sedan 
som jag då besökte platsen. 

Gissningsvis finns det också 
betydligt mer hotell/hostells 
och restauranger att välja 
mellan. Samtidigt följer 
också mass-turism dessvärre. 
Merida som också är huvud-
orten för delstaten Yucatán 
blir nästa anhalt och ut-
gångspunkt för besök i till 
bl.a. Chitzen Itzá och Ux-
mal.  

Även Merida isig är sevärt 
och man kan strosa runt i de 
äldre kvarteren med dess 
vackra gamla byggnader 

Från Palenque och vidare mot Merida med Chitzen Itzá & Uxmal !  

Chitzen Itzá  2007 utsågs tempel 
området till ett av världens 7 nya 
underverk. Från klassisk Maya 
period 500-900 e.kr. Storhetstiden 
slutat på 1400-talet. Området är 
stort och här finns mycket att se. 

Chac Mol offerguden, 
Kukulcan templet och upp-
klädd lokal befolkning 

Bild med utsikt över Palenque  

Bilderna ovan och ned tagna från Chitzen Itzá området.   
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gåta. Vilken anledning än var, 
så var många boplatser över-
givna i slutet av 900-talet, 
och låglandets centrala delar 
drabbades av en folkminsk-
ning som sedan aldrig kunnat 
återhämtats. 

Efter nästan sex århundra-
dens oavbruten utveckling 
gick mayakulturen i det cen-
trala låglandet under. Mel-
lan 800 och 900 e.kr. slu-
tade det ena samhället ef-
ter det andra att resa sten-
skulpturer. Härskare, präs-
ter, adelsmän försvann från 
sina hem; palats och tempel 
förföll, djungeln tog ruinerna 
i besittning och städerna 
övergavs nästan helt. Orsa-
ken till den totala under-
gången är fortfarande olöst 

 

 

Mayakulturen tillbakagång och slutliga fall !  

Uxmal med omgivning.  Bilderna ovan/nedan är tagna i området i och kring Uxmal. Staden byggdes mellan 
700-1000-talet e.kr. och beräknas ha varit bebodd så långt fram som till åtminstone 1550-talet. Här bodde ca: 
25,000 personer. Många av templen är idag restaurerade och mäter sig i prakt väl med Palenque  -  som dock 
ligger mer naturskönt. Även här får man mils vidd utsikt över nejden. 
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Belize City är inte speciellt 
intressant och man klarar 
lätt av det på nån dag eller 
två. Här är relativt sunkigt 
med plåtskjul till hus och 
mest enklare restauranger 
och hostell. Samtidigt har 
staden en viss charm. Prova 
Mom’s restaurant och när 
det gäller boendet var 
Han’s Guest House det som 
gällde. Ett bra ställe att 
träffa likasinnade och ut-

byta erfarenheter och tips om vad som är 
värt att se/göra. För egen del blev det 
några dagar ute i arkipelagen och Cay 
Caulker. Snorkling/dykning i toppklass. Här 
käkar man också billig hummer och festas 
loss. Klart ett ställe för de som är party 
sugna! Från Cay Caulker via Belize City tar 
jag mig sedan vidare till Belmopan och 
Maya ruinerna vid Xunantunich. Här finns 
inte så mycket skyltat så man får helt enkelt 
fråga sig fram till ruinerna. Och andra si-
dan är man själv när man väl är framme. 

Från Yucatánhalvön och México till Belize ! 

Sida 4 

Från Merida via Chetumal tar jag mig över gränsen in till Beliz för vidare 
färd ner till Belize City.  Även om Belmopan är den officiella huvudstaden är 
det trots allt Belize City där allt finns och händer. Förutom sina Maya lämning-
ar har landet en fantastisk kustremsa med barriärrev och bra dykning. Här 
finns också många öar att besöka i arkipelagen. Belize har dock alltid haft 
ryktet om sig att vara farligt och det är inte ovanligt att man överfaller och 
rånar de få turister 
som hittar hit. Jag 
blev själv pistol 
hotad men lycka-
des komma undan 
oskadd. På 80-
talet var det mest 
backpackers dock! 
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Cay Caulker samt Xunantunich ! 

BELIZE 



Landvägen mellan Belize 
och Guatemala är inte den 
bästa och gränsövergången 
är känd för att vara lite 
stökig även om det är rela-
tivt få som passerar denna 
väg. Norra Guatemala, med 
Petén, är glesbefolkat och 
tropisk största delen. Halv-
vägs till Guatemala City 
från Flores ligger en liten by 
som heter Poptún. Här finns 

också en välkänd ”Finca” som heter 
Finca Ixobel. Denna enkla lodge drivs 
av ett amerikanskt par Mike & Carol. 
Treehouses kostar endast några dollar 
natten och maten är hemlagad. Mike 
leder också djungel utflykter med besök 
till grottor som är väl värda att utforska. 
Terrängen är dock tät så det gäller att 
ha rätt klädsel/utrustning. Har aldrig 
sett så många och stora spindlar som i 
dessa grottor (tarantellor).  
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Flores är provinshuvudstad i regionen Petén där Maya staden Tikal 
också finns. Staden var på sin höjd i Mayas klassiska period, mellan om-
kring år 200-850, efter vilket inga nya större monument byggdes, några 
av platserna för eliten brändes och befolkningen minskade stegvis tills 
platsen övergavs i slutet av 900-talet. Namnet "Tikal" betyder på Maya-
språket "Plats för 
röster" eller "Plats 
för tungor", vilket 
kan vara ett urgam-
malt namn på sta-
den. Som mest hade 
en befolkning på 
mellan 100 000 och 
200 000 invånare.  
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Poptún samt utflykter i djungel ! 

GUATEMALA 

Tikal i regionen Petén i Norra Guatemala ! 
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Från Poptún långt upp i de 
tropiska skogarna går fär-
den vidare via Guatemala 
City, som inte var särdeles 
intressant till Guatemalas 
absoluta favorit och kultu-
rella huvudstad -  Antigua. 
Detta blir basen för några 
dagar med, inte minst utflykt 
till den kända sjön Atitlan 
samt den aktiva vulkanen 
Fuego Santa Maria. Re-
komenderas att ta sig till 
den lilla bergsbyn  Santa 
Maria del Jesus som ligger 
på vägen till vulkanen. Här 
ha man en fantastisk utsikt 

över sjön Atitlan och land-
skapet. Själva Antigua är 
känt för alla sina välbeva-
rade byggnader i spansk 
kolonial barock stil samt 
kyrkoruiner. Något som man 
inte heller får missa är 
Marknaden där framför allt 
kvinnorna klär sig i olika 
färgsprakande dräkter från 
sina respektive byar. Ett 
riktigt mecka för fota intres-
serade. 

La Antigua betyder ”den 
gamla huvudstaden” vilket 
den en gång också varit. 

Antigua, Guatemalas kulturella huvudstad...  

Antigua har också många kultu-
rella evenemang att bjuda på. Här 
flockas också många yngre 
”travellers” för att festa loss på 
stadens alla krogar och klubbar.. 

Marknaden är en färg -
sprakande tillställning och 
ett myller av försäljare och  
stånd. 

Pepegoja från Poptún samt gatubild ifrån bakgator i Antigua. 

Lake Atitlan med vulkanen Fuego Santa Maria, vilken jag bl.a. besteg till delar... 

GUATEMALA 



Platsen är också hårt drab-
bad av alla jordbävningar—
inga tak på stenhusen var 
intakta när platsen återupp-
täcktes och trapporna med 
hieroglyfer hade kollapsat 
helt.  

Xukpi var en av de allra 
mäktigaste av städerna 
inom Mayariket och växte i 
betydelse allt eftersom. Vid 
tiden för spanjorernas eröv-
ring av Honduras, hade 
platsen länge varit överväxt 
med regnskog. Fastän de 
stora ruinstäderna var 
kända lokalt. Först under 
mitten av 1800-talet hittade 
upptäcktsresande och re-
seskildrare hit för att på-
börja utgrävningar och 
dokumentation kring fynden. 

 

 

Copán, Honduras, svårtillgängligt men värt ett besök !  

Copan, Honduras. Ligger nära gränsen till Guatemala och är en central och viktig stad i det forna Maya riket. 
Staden blomstrade under perioden 400-800 talet och hette då Xukpi. Copan är i synnerhet känt för att ha pro-
ducerat en massa sten porträtt och statyer. Idag är säkerligen mycket mer av området utgrävt och i ordning 
ställt. När jag besökte på 80-talet var det många arkeologer som höll på att gräva ut stora delar av området.   
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HONDURAS 



 

 

Sida 8 

              Central-Amerika - Sommaren1988 

Återigen på mycket dåliga 
vägar tar jag mig så slutlig-
en åter till México via grän-
sövergången Mesillja. San 
Cristóbal de las casas lig-
ger mycket naturskönt på ca 
2100 meter i en bergs dal. 
Den lilla provinsiella staden 
är lite av ett kulturellt centra  
i Chiapas regionen, México. 
Området är också bebott 
av det färgstarka minori-
tetsfolket Tzotzil Indianer-
na. Området är också insta-
bilt efter det att regeringen 
försökt integrera befolk-

ningen här. Området är 
också känt för att vara till-
håll och centra för de något 
ökända regeringsfientliga 
paramilitära grupper som 
gömmer sig i bergstrakterna  
-  här gäller att iaktta viss 
försiktighet när man reser 
runt. Annars är staden myck-
et vacker med dess kupe-
rade gator och vackra hus 
med röda tegeltak. Lite av 
en oas där även en del väs-
terlänningar slagit sig ner, 
speciellt då konstnärer. 

 

Från Antigua, Guatemala och till San Cristóbal, México !  

Cathedral de San Cristobal är defini-
tivt en symbol för staden och byggdes 
redan 1528 i samband med att sta-
den grundades. Ligger centralt vid 
Zocalo i stadens centrum. 

Diverse bilder på byggnader 
och gator i San Cristóbal.  

Bild med utsikt över Palenque  

MEXICO 

Från San Cristóbal tar 
jag mig sedan med 
buss hela vägen till-
baks till México City 
för några dagars sight-
seeing och vila. Gör 
några besök på sta-
dens Mayamuseum för 
att summera upp min 
intryck av Maya rund-
turen för att sedan slut-
ligen flyga hem till Sve-
rige igen…. 




