
To foredrag om indianske folk 

v/Mette Kvist Jørgensen 

1.  besøg hos Regnskovens indianere  

Tag med Mette på rejse ud til regnskovens indianere i Peru og Panama. Vi 

skal opleve livet indefra på bopladsen og i landsbyen. Vi skal se hvordan 

de væver deres smukke dragter og modellerer deres fantastiske 

keramikkrukker.  

Vi skal høre om indianernes evne til at overleve i en stadig mere 

globaliseret verden. Regnskoven ryddes og indianerne fortrænges fra 

deres områder. Mange indianske folk finder nye veje samtidig med at de 

forsøger at bevare den gamle indianske kultur.  

Mette vil tage jer med ud til Kuna-indianerne i Panama, hvor hun har boet 

hos indianerne på flere ophold de seneste 35 år. Hun har rejst derud 

alene som ung, og senere med mand og børn. Den yngste var kun 10 

måneder på det første studieophold med børn. 

 

Mette vil tage jer videre ind i Panamas regnskove og møde Embera-

indianerne, der maler deres kroppe i smukke mønstre.  

Peru strækker sig ind i Amazon-regnskoven. Herinde skal vi møde Shipibo-

indianerne der laver meterhøje smukt dekorerede keramikkrukker. Sidst 

skal vi møde Ashaninka-folket der maler sig røde i ansigtet som 

udsmykning. Ashaninka-folket kæmper for overlevelse i Amazon-

regnskoven.  



2. Besøg hos Bjergindianerne i Peru og Guatemala 

Tag med Mette på rejse til Taquile-indianerne i Andesbjergene i Peru. Følg 

Mette ud til Taquile-indianerne på deres ø ude midt i Thiticaca-søen. Følg 

livet indefra og se hvordan de væver og strikker deres smukke dragter 

som de bærer hver eneste dag. Kvinderne væver, mændene strikker. Vi 

skal ind og fornemme livet på øerne. Indianerne nedstammer direkte fra  

Inka-indianerne. Følg Mette derud med sin 15-årige datter, der slet ikke 

altid synes det er lige nemt at have en mor der er antropolog. 

 

Følg Mette til Guatemala og bo hos Maya-indianerne i Cuchumatanes-

bjergene. Nu med mand og 2 børn. Livet leves i pagt med de mange 

Maya-traditioner trods mange års borgerkrig som har truet indianerne 

både fysisk og kulturelt. Oplev at kulturen blomstrer på trods. Gamle 

myter og smukke klædedragter er stadig en vigtig bestanddel af 

hverdagen i landsbyen.  

Varighed: 2x45 min. 

Honorar: kr. 3.000,- plus transport fra Ebberup på Fyn. 

Kontakt: Mette Kvist Jørgensen, Helnæs Byvej 42, 5631 Ebberup 

Mail: mekvjo@gmail.com 

Mobil: 2926 6910  
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