
F J Ä R D E  V Ä R L D E N  • 2 - 3 / 2 0 0 9  43

Inti Raymi, solfesten för andinska och andra 
ursprungsfolkskulturer genomfördes som 
planerat i Stockholm 27 juni. Många hundra 
– inte minst latinamerikanska invandrade 
– hade kommit till Rålambshovparken i 
värmen.

Stämningen är oroad när de olika överhuvudena för 
suyorna – de olika delarna av de stora Inkariket, Ta-
wantinsuyo – ska rapportera till inkan, Solens Son:

– Skyfall har översvämmat våra hus och ödelagt 
våra fält. Isen och frosten har förvandlat våra åkrar, 
floderna är förorenade och utan liv, guld-, silver och 
koppargruvor förstör naturen... De ber oss att sälja vår 
Moder Jord, men jord säljer man inte, man skär inte 
av dess extremiteter för att förhandla om den, naturen 
är dess barns lungor, och det är vi som är barnen.

Vi bjuds på ett skådespel som utspelar sig för länge 
sedan – men också idag. Inti Raymi är en urgammal 
ceremoni som väckts till liv igen. Nivardo Carillo, 
hitflugen från Peru, genomför kraftfullt Inkans roll. 
Chicha-drycken bärs fram, i sankhu-riten intas majs-
mjöl blandat med te. Kärlet krossas mot marken. Of-
fereldens lågor stiger efter stund mot skyn.

Nyskapad ritual
Inkans avslutande budskap efter ritualen är att Solen 
och livet nu pånyttfötts. Pachamamas, Moder Jords, 
hjärta har lysts upp liksom hennes varelsers, och Fa-

der Sol som lyser upp alla, kommer att fortsätta för-
ena olika folk.

Det färgstarka skådespelet, dräkterna, danserna 
och ceremonierna i denna nyskapade ritual med rötter 
i det gamla inkarikets indianfolk, gav intensiva upple-
velser för alla oss som var på plats i Rålambshovspar-
ken denna junidag. Även samerna Anneli Sarre och 
Margret Päiviö deltog, med trummor.

Ursprungsfolken kämpar i Peru
Emperatriz Machaca sa i Sameradion, som täckte 
evenemanget, att det är viktigt för en liten minoritet 
här i Sverige som peruanerna – varav många är indi-
aner, ursprungsfolk – att kunna visa upp något av sin 
kulturella och historiska bakgrund.

Francisco Contreras, ordförande i Latinamerika-
grupperna, var även på plats. Han beskrev i sitt tal hur 
ursprungsfolken i Peru och andra länder kämpar för 
att förbättra sin situation.

Ritualen kommer att upprepas nästa år, lovade 
mig de lätt utmattade organisatörerna Emperatriz 
Machaca och Silvia Leiva. På casaperusuecia.se går 
det att få kontakt med dem som planerar nästa års Inti 
Raymi. På stockholm.sapmi.net fanns också en gan-
ska utförlig presentation av evenemanget.

Henrik Persson

Inkarikets solceremoni
– i Stockholm

Inti Raymi, Inkasolfesten i Rålambshovsparken 2009. Foto: Anna-Maria Ahlén
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