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Efter fem veckors rundresa i Centralamerika flög jag den 10 januari från Panama City till 
Cartagena i Colombia och därifrån vidare med kollektiv taxi till Barranquilla, staden som 
under tre månader skulle bli min stationeringsort under fältstudien i Colombia. Min studieplan 
ändrades ganska snart då min handledare på den lokala miljömyndigheten CRA (Cooperacíon 
Autonoma Regional del Atlantíco) ansåg att det skulle vara alltför tidskrävande att genomföra 
min ursprungliga plan. Plan B blev att inventera 11 olika platser längs kusten i distriktet av 
Atlantíco och beskriva hur mangroveskogen såg ut i form av utveckling, distribution och 
artsammansättning. Något som CRA behövde ha information om för att bättre kunna planera 
t.ex. restaureringsprojekt i kustzonen. Detta gjorde jag genom att mäta upp transekter som 
maximalt var 100 meter långa, dessa delades upp i boxar om 10 x 10 meter. Områdena skilde 
sig väldigt mycket från varandra. På vissa platser stod jag i vatten över knäna hela dagen, 
medan mangroven på flera andra ställen helt saknade vatten.  
 
Barranquilla är ingen stad som lockar turister. I denna industristad med en population på 
närmare två miljoner människor finns inga direkta sevärdheter. Men staden är känd långt 
utanför landets gränser för karnevalen som inträffar varje år i slutet av februari. En fyra dagar 
lång fest då hela staden lever upp och är man inte road av karnevaler gör man bäst i att lämna 
Barranquilla under dessa dagar. Precis som efter hela den karibiska kusten i Colombia är 
människorna i Barranquilla nästan alltid glada och väldigt hjälpsamma. Jag fick 
rekommendationer att ta in på Hotell Villa Dilia där kostnaden för ett rum med telefon, kabel-
TV och air-condition var ca 75 kronor dygnet för långtidsboende gäster. I priset ingick 
städning av rummet och tvätt av kläder varje dag, och dessutom valfri frukost samt ytterligare 
ett mål mat om dagen. Hotellet var betydligt bättre och billigare än att bo som inneboende i 
lägenhet som det från början var tänkt att jag skulle göra. Under de första dagarna köpte jag 
också en mobiltelefon med kontantkort, vilket gjorde att jag lätt kunde nås och kunde få 
information ifall planer ändras, något som inträffar ofta i Colombia. Något man bestämt den 
ena dagen är inte alls självklart nästa dag. 
 
Gator och vägar i de flesta städer i Colombia saknar nästan alltid namn, istället är de 
numrerade på ett sätt som gör det väldigt lätt att hitta till en adress. Att förflytta sig inom 
staden är enkelt då det finns ett överflöd av bussar och en hel del taxibilar. I Barranquillas 
vägsystem går ”Calles” från öst till väst, och ”Carreras” från söder till norr och genom att de är 
numrerade är det omöjligt att gå vilse. Barranquilla är som alla större städer i Colombia 
uppdelat i rika och fattiga områden. I de rika områdena är bostadshus och affärer skyddade av 
privata vakter. Dessa kvarter är säkra att vistas i och rör man sig bara i de rikare områdena så 
kanske man kan tro att människorna i Colombia lever ett ganska behagligt liv. Dessvärre är det 
stora klasskillnader mellan människor i landet, och i Barranquilla är det speciellt de centrala 
delarna som har sociala problem i form av droger, våld och prostitution och med många 
människor som lever på gatan. De här delarna av staden kan vara riskabla att vistas i då risken 
för rån är ganska stor. 
 
Att hitta ställen att äta på är aldrig ett problem i Colombia, även små byhålor brukar ha minst 
ett litet restaurangliknande matställe. Äter man ”dagens rätt” så betalar man på de billigare 
restaurangerna runt 15 kronor. Dessa måltider består av två rätter, en soppa och huvudrätten 
som alltid utgörs av en liten stekt köttbit eller kyckling, eller ibland fisk. Serverat tillsammans 
med både ris, pasta, bönor, sallad och en bit platano (en sorts banan som bara äts tillagad) 
brukar man kunna fylla ut buken ganska bra. Det bästa för smaklökarna i tropiska länder är de 



 
 
många olika frukterna, så också i Colombia. Mina personliga favoriter är chirimoya och 
granadillo, dessa frukter är dock svårare att få tag i vid kusten. 
 
Efter tio veckors vistelse i Barranquilla gjorde jag en rundresa i landet. Efter att i många år ha 
varit ett av de farligare länderna att resa i har Colombias regering med president Uribe i spetsen 
lagt stora resurser på att öka säkerheten. Detta bland annat genom att fler militärposter 
placerats ut efter vägarna. Man kan därför nu landvägen ta sig runt i stora delar av Colombia 
men man får räkna med att ganska ofta bli stoppad i säkerhetskontroller där man måste visa ID 
och ibland berätta var man är på väg. Vissa delar av landet är dock fortfarande osäkra, där 
konflikter mellan gerilla, militär och paramilitär hör till vardagen. 
 
Colombia är ett land som har mycket varierande saker att erbjuda. Flera städer har många av 
sina koloniala byggnader bevarade, de mest sevärda kolonialstäderna är Popayán och 
Cartagena samt den lilla staden Barichara i vilken man får känslan av att rest tillbaka till 1800-
talet. Är man intresserad av museum av olika slag så har man alla möjligheter i Bogota. Här 
finns världens kanske viktigaste guldmuseum med över 34000 guldföremål, och flera 
konstmuseum, bl.a. ”Donación Botero” där man kan beskåda konst av Fernando Botero, 
Colombias mest kände konstnär. I Colombia hittar man också tre av Sydamerikas viktigaste 
arkeologiska fyndplatser. Indianstaden ”Ciudad Perdida” som återupptäcktes 1975 ligger nära 
Santa Marta vid den karibiska kusten. I närheten av Popayán finns Tierradentro med unika 
underjordiska begravningskammare, och San Agustin med sina många och speciella statyer 
från en okänd kultur som var försvunnen redan innan spanjorerna invaderade Sydamerika. Av 
dessa hann jag själv bara med att besöka San Agustin, vilket absolut var värt besöket. Inte bara 
för de imponerande statyerna utan också för naturen runt omkring. Jag fick bland annat se  
Sydamerikas näst högsta vattenfall, Salto de Bordones med en fallhöjd på över 400 meter. 
 
Vill man besöka naturområden så finns det över 30 nationalparker runt om i Colombia, men 
detta kräver en viss planering eftersom man måste ha tillstånd, men det fixas oftast på en dag. 
Ett annat bra sätt att komma ut i naturen är att besöka ett av ProAves för tillfället nio reservat i 
Colombia. ProAves är en 5 år gammal organisation som har vuxit snabbt och som jag blev väl 
bemött av. Jag besökte ett av deras reservat, ”La Reserva Natural de las Aves El Paujil” ca 2 
timmars bilfärd från Puerto Boyaca. Här finns bl.a. fyra arter primater, många arter fåglar, och 
en hel del reptiler och amfibier. Vi hittade under fyra dagar bl.a. 17 olika arter av grodor! Detta 
var en perfekt avslutning på min rundresa innan jag återvände till Barranquilla för att fortsätta 
min MFS. 
 
Eftersom jag hoppas att min MFS ska vara till en viss hjälp när det gäller management och 
restaureringsprojekt i kustzonen ville jag också kunna ge en bild av vad människorna som lever 
i dessa områden har för syn på mangroveskog och restaureringsprojekt. Som avslutning av 
studien bestämde mig därför att göra djupintervjuer med fiskare från de olika områdena som 
ska beskrivas i studien. Det var väldigt intressant att höra dessa människors åsikter och 
resonemang, vilket också är viktigt att veta innan man sätter igång projekt som kommer att 
angå dem.  
 
Som helhet är jag väldigt nöjd med min vistelse i Barranquilla, även om jag hade vissa 
motgångar ibland, som till exempel när lokala fiskare skulle transportera mig till ett 
mangroveområde och båten kantrade och min nyinköpta mobiltelefon fylldes med vatten. Eller 
när det statliga universitets byråkrati satte mitt tålamod på hårda prov efter att ha spenderat nio 
dagar för att göra mätningar av organiskt material. Jag är väldigt tacksam över att jag fick 
chansen att göra ett MFS vilket gav mig möjligheten att få arbeta i Colombia och lära mig 
mycket om landet. Det har varit en bra erfarenhet och en tid jag aldrig kommer att glömma. 
 


