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– Patrik, kan du inte skriva om
”ditt” Mexico till nästa nummer
av VellingePosten? frågade min
kollega Cecilia mig.

”Mitt” Mexico? Ja, ”mitt”
Mexico såtillvida att jag bott,
arbetat, rest och semestrat en
hel del i landet. Detta fantastiska land som jag en gång för
längesedan blev så förälskad i. I
människorna. I kulturen. I maten. I musiken. I värmen hos
såväl landets invånare och deras
bemötande som från solen som
allt som oftast strålar från en
klarblå himmel.
Många känner redan till Cozumel och Isla Mujeres, öarna
utanför Yucatánhalvön. Ännu
fler känner till Cancún och
Playa del Carmen, belägna på
samma halvö. För att inte tala
om Acapulco på västkusten
som varit en lekplats för jetsetarna sedan tidigt 60-tal när
Elvis hade ”Fun in Acapulco”.
Men det finns så många an-
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dra fantastiska platser, var och
en speciell på sitt sätt.

Mexico City med omnejd
Jag börjar som sig bör med huvudstaden Mexico City. Denna
enorma, smutsiga, luftförorenade smältdegel till stad som samtidigt är så charmerande med
sitt otroliga utbud av kultur,
restauranger, muséer och nöjen.
Antropologiska Museet, en
gång i tiden utsett till världens
främsta inom sin genre, som
berättar allt och lite till om
det mexikanska arvet från de
många indiankulturerna såsom
Maya, Azteker, Tolteker, Mixteker och Tarahumara.
Nationalförsamlingen
vid
Plaza de la Constitución, till
vardags kallat Zócalon, det stora torget. Här kan man beskåda
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Diego Riveras fresker som berättar om Mexicos historia från
indianfolkens tid via conquistadorerna, revolutionen med Zapata fram till 1930 då arbetet
med verket var i full gång.
Vid Zócalon finns även Metropolitankatedralen, byggd av
stenar från de tidigare Aztektempel som låg på denna plats.
Dessa tempel, Templo Mayor,
utgjorde de första byggnaderna
i det aztekiska samhälle som genom årens lopp utvecklats till
att bli dagens Mexico City.
Väl värt ett besök är även
Frida Kahlos muséum, La Casa
Azul, inhyst i det hus där hon
både föddes, levde delar av sitt
liv och dog.
Nordost om Mexico City finner man Teotihuacán som tros
ha haft mellan 125 000 och
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200 000 invånare under sin
storhetstid ca 200 – 500 e.Kr.
Här kan man beskåda bl a Soloch Månpyramiden samt Dödens gata. Både Mayaindianer
och Azteker har huserat här
men vem som byggde staden
från början är fortfarande höljt
i dunkel.

Norra Mexico
Norr om Mexico City kommer man till kolonialstäderna
Querétaro och Guanajuato.
Båda dessa städer är fulla med
välbevarade byggnader ifrån
1600- och 1700-tal i barock
stil. Detta tillsammans med
dess historiska och kulturella
arv har gjort att städerna finns
med på UNESCO:s världsarvslista.
Ytterligare längre norrut lig-
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ger staden Chihuahua. Här
kan man stiga på ”El ChePe”
(se karta), tåget som tar dig
västerut till staden Los Mochis
beläget på kusten till Cortez
hav, havet mellan Mexikanska
fastlandet och halvön Baja California.
Tåget passerar genom ”El
Barranco del Cobre”, fritt
översatt
”Kopparkanjonen”,
som består av ett 20-tal kanjoner som tillsammans täcker
ett område som är fyra gånger
så stort och på ett flertal ställer betydligt djupare än det
mer berömda Grand Canyon
i USA. Resan från Chihuahua
till Los Mochis är knappt 700
km lång och på sin resa passerar tåget över 37 broar, genom
86 tunnlar och anses av många
vara den mest spektakulära
tågresan på hela den amerikanska kontinenten. Då resan tar
ca 16 timmar kan man med
fördel stiga av i Divisadero
för en övernattning eller två.
Väl i Los Mochis tar man sig
med lätthet ut till Baja Californa, antingen med båt eller
flyg, för sol och bad i exempelvis Cabo San Lucas, längst
söderut på den kaliforniska
halvön. Cabo San Lucas är en

mysig och stämningsfull liten
stad och bara några kvarter från
den luxuösa marinan och de
eleganta hotellen hittar man det
vardagliga Mexico.
Cortez hav har ett unikt
och rikt ekosystem. Hit vandrar varje år, från december till
mars, flera tusen gråvalar, knölvalar, späckhuggare, djävulsrockor, havslädersköldpaddor
m.m. för att para sig och föda
sina ungar. Havet sjuder av liv
och tillsammans med sportfiske
tillhör valsafari de stora attraktionerna.

Södra Mexico
Söderut från Mexico City
handlar väldigt mycket om de
tidiga indianfolken och alla
platser med arkeologiska fynd
som Zapoteker, Tolteker, Olteker och Mayaindianer lämnat
efter sig.
Oaxaca är en mycket charmig
provinshuvudstad i delstaten
med samma namn. Sätt dig under arkaderna på Zócalon med
något gott att äta o dricka och
njut av folklivet. Strosa bort till
marknaden, gör ett besök i den
vackra katedralen eller ta en tur
till Monte Albán.
Monte Albán, en av de allra

första städerna i Mesoamerica,
grundades ca 500 f.Kr. av Zapotekerna och var under nära
1000 år ett mycket viktigt ekonomiskt, socialt och politiskt
centrum. Mycket intressant och
väl värt ett besök!
Rakt söderut från staden
Oaxaca ligger badorterna Puerto Escondido, Huatulco och
Puerto Angel som erbjuder härliga möjligheter till sol o bad.
Längre österut ligger delstaten Chiapas där man med fördel besöker San Cristóbal de las
Casas som är en central punkt
för de indianstammar, härstammandes från Mayafolket, som
bor i trakten. Hit kommer de
för att sälja hantverk, grönsaker och annat på den lokala
marknaden. Vill man få ännu
mer inblick i indianfolkens liv
kan det vara värt att besöka byarna Zinacantán och San Juan
Chamula.
Resan fortsätter österut till
mayastaden Palenque. Här
levde och regerade mayahövdingen Pakal på 600-talet e.Kr.
och här finns även hans grav.
Palenque räknas som en av de
stora ruinstäderna och visar
upp Mayaarkitektur när den
var som bäst.

Yucatánhalvön
Längst österut i Mexico ligger
Yucatánhalvön med Cancún och
Playa del Carmen.
Börja med ett besök i provinshuvudstaden Mérida, kallad den
vita staden och där en majoritet
av invånarna är mayaättlingar.
Staden är också en bra bas för att
besöka några av alla de ruinstäder från mayariket som finns i
trakten.
Chichén-Itzá, öster om Mérida, är kanske den mesta kända
arkeologiska platsen i Mexico.
Chichén-Itzá var en betydande
stad mellan ca 500 – 900 e.Kr.
och här kan man beskåda bland
annat Bollplanen, Slottet, Krigartemplet och inte minst Observatoriet som lär vara den enda
runda byggnaden från Mayatiden som man har hittat.
Detta var en del av det som
finns att uppleva i Mexico. Välkommen att höra av dig till First
Class Travel så hjälper vi dig att
sätta ihop ett program du sent
kommer att glömma!
¡Viva México! ¡Qué viva!
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