
350 km med hest og lama 
- et foredrag om en tur, hvor vi blev de første dansker,  
som nåede frem til Amazonflodens udspring 
i Perus højland. 

I foredraget fortæller jeg om oplevelserne undervejs bl.a.; 

• Om 3 danskere, der satte sig et mål; at tage til Peru, købe lamaer og heste og  
derefter som de første danskere, at gøre turen til Amazonflodens udspring på  
bjerget Mismi i 5500 meters højde – og nåede det. 

  
• Om den 350 km lange tur gennem et af Perus mest afsidesliggende områder.  

Et område uden veje, el og telefon, hvor husene er lavet af ler med tage af græs og, 
hvor alt arbejde foregår med håndkraft. 

 
• Om mødet med den fattige landbefolkning, der lever af og med lamaer og får.  

En befolkning, som aldrig eller kun sjældent møder udlændinge, og derfor ofte er  
meget skeptiske og mistroiske, men som også kan være utroligt gæstfrie. 

 
• Om landsbyen, hvor det lokale hjemmeværn havde os omringet hele natten,  

fordi de troede, vi var terrorister fra “Den Lysende Sti”. 
 
Om floders længde og udspring… 
Hvor lang en flod er og, hvor den  
udspringer, kan være svært at fastslå 
100% sikkert. 
Da vi var i Peru, regnedes Lake McIntyre  
og området omkring Mismi bjerget som 
Amazonflodens udspring.  
For god ordens skyld skal jeg gøre  
opmærksom på at man i 2013 v.h.a. GPS 
og satellitkort er nået frem til, at et andet 
sted i Peru er udspringet - fordi det øger 
flodens længde med 80-90 km.  
Læs mere om det på hjemmesiden. 
 
Mit foredrag handler dog heller ikke som 
meget om ”ekspeditionen” - og det at  
have været ved udspringet - men meget 
mere om oplevelserne og den kultur og  
de folk vi mødte undervejs. 

Om foredragsholderen 
 

Dirch Lind f. 1964 

- er fotograf, foredragsholder  
og underviser.  

 
Andre foredrag: 

”Mine Verdensmål” 
se www.mine-verdensmaal.dk   

 
& ”Verdensarv i Danmark” 

se mere på www.lindfoto.dk  
 
 

Det praktiske 
Foredraget varer ca. 1½ time 

+ pause undervejs 
 

Det henvender sig til alle 
interesserede fx 

virksomheder,  
foredragsforeninger,  

højskoler, efterskoler og  
folkeskolens ældste klasser. 

 
Foredraget kan ligge både 

dag, aften og weekend. 
 

Foredraget ledsages af en 
PowerPoint præsentation med 

masser af billeder og lidt  
musik og jeg medbringer selv 

computer, og evt. 
projektor og lærred.  

 
Lokalet skal derfor kunne 

mørklægges i passende grad. 
Arrangørerne sørger for  

mikrofon, hvis der er behov. 
 
 

Pris 
2000,- kr. + transport 
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