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Inkaene, stammen som hersket over
store områder i det vestlige Sør-
Amerika fram til spanjolenes
erobring, er kjent for sitt vel-
organiserte samfunn. Men siden
inkaene ikke hadde noe skriftspråk,
er all kunnskap om dem basert på
muntlige overleveringer, på de første
spanjolenes nedtegnelser, og på de
fysiske minnene fra imperiet. De
viktigste, og mest imponerende
minnene, er byggverkene i stein.

Inkaenes steinkunst finner vi i dag
først og fremst i Peru. Blant annet i

«den glemte byen» Machu Picchu, i
og omkring Cuzco, og i «Den hellige
dal», Urubambadalen. Her står mur
etter mur som vitnesbyrd om en
avansert byggeteknikk, uten bruk av
mørtel eller andre bindemidler. Det er
kun steinenes vekt og deres innbyr-
des tilpasning som holder dem på
plass. Og tilpasningen er impone-
rende. Mellom steiner på flerfoldige
tonn, ser vi bare en tynn strek som
skiller dem. Det er ikke mulig å stikke
et knivblad inn, så nøyaktig har
steinhoggerne vært.

Den tolvkantede steinen
Noen av de best bevarte murene
finner vi i Cuzco, byen som forskerne
i dag regner som inkakulturens
vugge. Her kan vi sitte på restaurant
og lene oss inntil en original inkamur,
her kan vi gå i gate etter gate og
studere variasjonene i stein og
byggemåter, og her finner vi gode
eksempler på at inkaene ikke bare
bygde med rettlinjede, firkantede
steiner. I den lille gata Hatunrumiyoc
ligger den berømte tolvkantede
steinen midt i murveggen, like tett

INKAMURENE
– stødige minner etter store steinkunstnere
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De har tålt både kriger og jordskjelv, og står like godt 500–600 år etter at de ble

bygd: Inkamurene i Sør-Amerika står som fjellstøe minner om tidlig ingeniørkunst

og en avansert indianerkultur.

Sacsaywaman, den store festningen
nær Cuzco, er et godt eksempel på

hvordan inkaene bygde sine
imponerende murer. De største

steinene veier mer enn 300 tonn.



MUR 4/02 5

sammenføyd med nabosteinene som
de øvrige. Steinen er imponerende,
men ikke enestående. I Torontoy-
ruinen nær Machu Picchu skal det
finnes en stein med 44 hjørner i ett
plan.

En liten halvtimes gange fra
sentrum ligger det største ruin-
komplekset nær Cuzco, Sacsaywa-
man. Denne festningen ble bygd på
en høyde over byen, dels i en bratt
skråning. Innenfor de gigantiske sikk-
sakk-murene fantes både en parade-

plass, våpenarsenal, et tempel, store
lagerrom og inkaens trone.
Ringmuren er bygd i tre nivåer, og
inneholder steiner på mer åtte meters
høyde og med en vekt på godt over
300 tonn. Spørsmålet som arkeolo-
gene fortsatt mangler et fullgodt svar
på, er hvordan inkaene var i stand til
å frakte og bygge med slike enorme
steiner. Ingenting tyder nemlig på at
hjulet var kjent i inkaenes verden.

Svaret er trolig at de benyttet
lignende teknikker som egypterne

gjorde da de bygde sine pyramider.
De største steinene ble flyttet av et
stort antall personer, ved hjelp av
rullende tømmerstokker, løftestenger,
lange tau og stor tålmodighet.
Sistnevnte egenskap måtte også
steinhoggerne være i besittelse av,
når de med enkle redskaper greide å
forme steinblokkene med millimeters
nøyaktighet. Forskerne mener de
brukte økser av stein og obsidian, et
vulkansk glass, og at de deretter
slipte sidene glatte med sand.

Inkaenes portaler hadde vanligvis trapes-
form, og var ofte bygd i solide dimensjoner.

Denne finner vi i Sacsaywaman.
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I gate etter gate i Cuzco kan man
studere inkamurer på nært hold

Inkaene gjorde det ikke på enkleste
måte. En detalj fra muren i
Hatunrumiyoc-gata i Cuzco.

Presisjon må ha vært et nøkkelord
for murerne i inkariket, mange
steder er sammenføyningen mellom
steinene bare en tynn strek.
Bildet er fra Ollantaytambo i
Urubambadalen.
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Arkitekten Inka Pachakúti
Når det ble lagt så stor vekt på
bygningskunst i inkariket, skyldes det
trolig at en av de tidlige inkalederne,
Inka Pachakúti, selv var en glimrende
arkitekt. Det var hans personlige
interesse og engasjement som førte
til grunnleggelsen av Cuzco, og
senere en rekke mesterverk utover i
landet. Om mens et stort antall
arbeidere av lavere rang stod for
selve byggingen, var det aristokratiet
i Cuzco som stod for konstruksjo-

nene. Arkitekter og ingeniører bygde
modeller i leire, av og til også i stein,
og planla i tillegg til bygningene både
terasser, kanaler og kunstige
vanningsanlegg. Blant annet i
inkaenes hellige by, Machu Picchu.

I år er det 90 år siden den ameri-
kanske arkeologen Hiram Bingham
fant inkaenes mest berømte byggverk
– «den glemte byen» Machu Picchu.
Slik beskrev han selv øyeblikket da
de under ekspedisjonen i 1912 så de

En lama overvåker de snorette terassene i Machu Picchu. Inkaenes
vanningsanlegg sørger for jevn tilførsel av fuktighet hele året.

første murene: «Vi befant oss midt i
en regnskog, da vi plutselig skimtet
en labyrint av eldgamle murer i
skyggen av trærne. Det var ruiner av
bygninger som var oppført av granitt-
blokker – noen var tilhogd i inkaenes
mest raffinerte stil. 10–12 meter
bortenfor kom vi til en liten lysning
med to prektige templer eller palas-
ser. Da tenkte jeg at Machu Picchu
var det viktigste funnet i Sør-Amerika
siden de spanske erobrernes tid.»
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De fleste regner «den glemte byen»,
Machu Picchu, som det fremste bevis på

inkaenes avanserte kultur.
I år er det 90 år siden byen ble gjenopp-

daget av arkeologen Hiram Bingham.

Et religiøst senter?
Machu Picchu hadde vært gjemt og
glemt i flere hundre år, og det tok fire
måneder å rydde den overgrodde
byen fram fra jungelen. Til gjengjeld
ble et av fortidens mest særpregede
byggverk tilgjengelig. Byens historie
er på ingen måte klarlagt, men de
mest utbredte teoriene går ut på at
Machu Picchu var et religiøst senter.
Ingen steder er det funnet så mange
templer, og den høye kvaliteten på
bygningene tyder på at det var
samfunnets elite som bodde her.

I tillegg til de tradisjonelle
inkamurene, og et stort antall
forseggjorte terasser, viser Machu
Picchu eksempler både på inkaenes
avanserte vanningssystemer,
religiøse offerplasser og det som
trolig har vært et senter for astro-
nomiske observasjoner. En av de
fineste konstruksjonene finner vi i
Soltemplet. Der har yttermuren fem
nøyaktig like nisjer for oppbevaring
av prestenes gullgjenstander, og
alteret har en skarp kant som

solstrålene faller nøyaktig på ved
sommersolverv 21. juni. Like ved
Soltemplet ligger de 16 rituelle
badene, som får vann fra to kilder
over byen. Anlegget er et eksempel
på stor ingeniørkunst, og er laget slik
at det selv i regntiden ikke kommer
mer vann ned til Machu Picchu enn
fontenene kan ta imot. Fallene og
badene er utformet slik at de aldri
renner over eller skitnes til, men
forsyner byen med rent vann året
rundt.
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En kort storhetstid
Inkariket eksisterte i samme periode
som den europeiske middelalder, fra
rundt 1100 til midt på 1500-tallet.
Men storhetstiden varte adskillig
kortere. De første par hundre årene
holdt inkaene seg i Cuzco-området,
men fra ca. 1300 ekspanderte de
voldsomt. Etter kort tid strakk
inkariket seg fra nåværende Ecuador,
via Peru og Bolivia ned til Chile og de
nordlige delene av Argentina.

Området var nær 4500 km i
utstrekning, og mange har
sammenliknet imperiet med Romer-
riket på sitt høyeste. Inkariket var en
av datidens største statsdannelser,
de hadde en velorganisert
administrasjon, og var på alle måter
en høyt utviklet kultur.

Tilbakegangen startet tidlig på
1500-tallet. Sykdom tok livet av både
lederen Huayana Capac og et stort

antall innbyggere, og kampen om
tronen skapte splittelse.
På samme tid, i 1532, startet Spanias
erobring av Peru, og de neste tiårene
gikk det mektige inkariket sakte men
sikkert mot undergangen. Da den
siste inka, Tupac Amaru, ble drept av
spanjolene i 1572, var inkariket
historie. Men de imponerende
byggverkene deres står igjen.
Fjellstøtt.


