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Text  och foto // Sanna Rosell

Colombia – paradisiskt och  
färgstarkt
”Welcome to Colombia. The only risk is 
wanting to stay.” Den sloganen välkom-
nar oss till Colombia. Med lite ironiska 
blinkningar till historiens osäkra läge, 
och varningstrianglar för turister, vill 
landet nu visa upp sina skatter för besö-
karna. Vi är några av dem och tar gärna 
risken att vilja stanna. 

Colombia är flera gånger större än Sve-
rige, har tre bergskedjor och ett brett 
spektra av naturupplevelser. Kulturen 
är färgsprakande och uttrycks genom 
allt från heta salsarytmer i  Shakiras 
regi till surrealistisk poesi som Gabriel 
García Marquez. Colombianerna själva är 
lika olika som landets kultur: afrikaner 
och indianer, mestiser och ättlingar till 
européer. Det är därför inte rättvist att 
sammanfatta landet i ett och samma 
reportage, eftersom norr och söder skil-
jer sig lika mycket som öst och väst. Vår 
första resa går längs de norra delarna 

av Colombia, både i stora städer, djupa 
djungler och öde piratstränder.
 Norra Colombia är som en liten del av 
Karibien, vilket vi märker i både stil och 
språk. Vi tar våra första stapplande steg 
på colombiansk mark i Cartagena de las 
Indias, kolonialstaden med den berömda 
ringmuren. Det är en gammal stad (från 
1553) och numera också ett världsarv. 
Byggnaderna är vackert bevarade och 
den slingrande muren håller nybyggna-
tionerna på avstånd från stadens histo-
riska centrum. Men muren delar också 
upp staden i en turistig och ”verklig” del. 
Utanför muren är priserna hälften så 
låga, och även om Cartagena är Colom-
bias dyraste stad, är skillnaden påtaglig 
för en besökare från väst.
 Cartagena var länge Sydamerikas vik-
tigaste knutpunkt. Under flera hundra 
år var det hit den ”nya världens” guld 
och andra rikedomar forslades för att 
senare fraktas vidare till kolonialmakten 

Spanien. Franska och brittiska pirater 
fick förstås snabbt nys om de värdefulla 
skatterna i stadens hamnar. Det kom 
att bli många attacker mot staden men 
tack vare dess murar kunde Cartagena 
stå emot. Idag är innerstaden som ett 
levande museum, där musikstilen val-
lento spelas för fullt hus i gränderna och 
kan få en förbipasserande att närsom-
helst brista ut i en eldig dans. Lite så är 
Cartagena, oberäknelig och livlig. 
 När stadspulsen har fått oss att nästan 
nå vår kokpunkt åker vi båt ut i skär-
gården Islas del Rosario. Här är lunken 
betydligt lugnare och den karibiska laid 
back-stilen är given. Små stugor i kulörta 
färger tycks ha blivit utkastade på öarna 
och vyn är som tagen ur en piratroman. 
Det visar sig snart att stugorna är enk-
lare pensionat som erbjuder nattgäster 
antingen en säng eller hängmatta. Vi 
väljer det senare och kvartar över natten 
i paradiset. På kvällen äter vi färsk fisk 
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Cartagena de las Indias är en miljonstad i norra Colombia med stort historiskt värde.

Colombias kust mot Karibiska Havet är paradisisk och färgstark. 

Gamla stan i Cartagena är ett av Colombias viktiga världsarv.

i palmblad och kokoskokt ris. Karibien 
känns nära och kommer kännas ännu 
närmare när vi reser vidare till ön Provi-
dencia.
 Providencia ligger långt bort från 
Colombias fastland, mer precist mellan 
Costa Rica och Jamaica. Som på de flesta 
karibiska öarna pratar de 5 000 öborna 
hellre kreol än spanska och kulturen 
är mer rastafari än latino. Providencia 
binds samman med lillasysterön Santa 
Catalina genom en lång träbro, Lover’s 
Bridge. Förutom dessa två finns också 
San Andrés i ögruppen. 
 Vi stannar på Providencia ett par 
dagar och blir bekanta med en viss 
Morgan. Det är inte vilken Morgan som 
helst, utan den ökände piratkaptenen 
som har gett namn åt både klippor, grot-
tor och vandringar på ön (såväl som en 
välkänd spritdryck). Captain Morgan var 
den walesiske sjöbusen som med sitt 
burriga rödskägg gjorde ögruppen till 
sin och använde dem för att samla sina 
skatter på. Härifrån hade han ett perfekt 
utgångsläge över den spanska flottans 
rutter och kunde obemärkt attackera de 
guldtyngda spanjorerna. Tack vare Pro-

videncias alla gömmor och vrår i form 
av grottor och klippor, kunde skatterna 
ligga orörda under Captain Morgans livs-
tid och även efteråt. Men legenden om 
den store piraten lever vidare. Det sägs 
att skatterna fortfarande ligger kvar och 
glimmar, men ingen vet var.
 Vi rycks abrupt ur vår karibiska dvala 
när vi flyger tillbaka till storstadsbruset 
i Cartagena. Om det är den välkomnande 
staden (om än med vissa ”risker”) är 
Santa Marta den hårda staden. Santa 
Marta är bullrig, ruffig och mer verklig 
än vykortsvackra Cartagena. Men från 
att ha varit endast en illa tvungen pas-
sage till nationalparken Tayrona, håller 
staden på att städas upp och blir allt säk-
rare.
 Strax norr om Santa Marta ligger Tay-
rona National Park, med världens näst 
vackraste stränder enligt tidningen The 
Guardian. Hur de bara kunde hamna på 
andra plats är obegripligt, konstaterar vi 
när vi väl kommit fram efter vandringen. 
De gigantiska men samtidigt silkes-
mjuka klipporna skyddar strandvikarna 
från det kristallklara havet, och bakom 
oss väller djungeln ut likt grönskande 
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AnnonsTIPS INFÖR COLOMBIARESAN
Resa: Flyg till Cartagena via USA, 
annars till huvudstaden Bogotá via 
Spanien.
Årstid: Eftersom landet ligger 
nästan mitt på ekvatorn är inte kli-
matet bundet till årstider. Däremot 
kan det vara svalt på de högre höj-
derna och regnskurar kommer ofta 
och oväntat. 
Mat och dryck: Drick inte kranvatt-
net men testa gärna lokala drycker 
som lulo, corozo och canelazo från 
fräscha ställen. Utöver standardma-
ten ris och bönor är kokosris och 
fisk i bananblad goda colombianska 
specialiteter. 
Valuta: Colombianska pesos. 1 SEK 
är ca 350 pesos. 

broccolibuketter. Tayronas natur är 
välbevarad, tack vare de strikta reglerna 
i nationalparken, och därför är enda 
vägen att komma hit till fots (eller häst). 
Vandringen är dock lätt, men värmen, 
fukten och ryggsäckarna gör det ändå 
ansträngande. Det är mest backpackers, 
precis som vi, som hänger på campingen 
Arrecifes. På nätterna har vi stjärnhim-
len som tak och på dagarna kan vi inte 
titta oss trötta nog på horisonten. 
 Vi tog den där risken när vi åkte till 
Colombia, och sen ville vi inte åka hem. 
Välkomstskylten hade så pass rätt att 
vi i skrivande stund är på väg tillbaka. 
Denna gång till andra delar av landet och 
under betydligt längre tid. Den colombi-
anska risken, den tar vi gärna igen.

På öarna utanför Colombias norra kust finns spår av piratåren på 1700-talet.

Nationalparken Parque de Tayrona sägs bjuda på en av världens vackraste stränder.


