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Denna fina vårdag samlades ett 50-tal förväntansfulla SPF-are i Kryddgårdens A-sal 
för att från kl 14 lyssna till Rolf och Leonor Sjögren som berättade och visade bilder 
från Leonors hemland Colombia. 
 
Först såg vi en karta som visade på 
Colombias läge i nordvästra hörnet av 
Sydamerika med kust både mot 
Atlanten (Karibiska havet) och Stilla 
havet. I övrigt karakteriseras landet av 
de mycket höga Anderna som här delar 
sig i tre kedjor med mellanliggande 
djupa dalar. På vägen från den 
viktigaste hamnstaden Buenaventura 
på västkusten måste man sålunda upp 
på 4000 m.ö.h. och sedan ner nästan 
lika långt igen, innan en ny klättring tar 
vid upp till huvudstaden Bogotá på 
2600 m.ö.h. Högt ovan den centrala 
staden tronar en vit kyrka på ett berg 
ca 3000 m.ö.h. Bogotá är mycket stor 
till ytan och har ca 9 miljoner invånare. 
Dessa genererar en intensiv trafik, där kollektivtrafiken effektivt sköts av långa 
tredelade bussar på egna vägar. En dag om året är staden helt fri från privatbilar. 

 
Leonors hemstad är Neiva som har nästan fyrahundra 
tusen invånare och ligger ca 30 mil från Bogotá. Dit går 
buss som tar 5-6 timmar. Då måste man först ner i den 
djupa Magdalenadalen, där Colombias största flod, 
Magdalenafloden flyter mot norr och sedan följa denna 
söderut. Här är klimatet betydligt varmare än i Bogotá, 
varför man kan odla mango, bananer, avokado, 
grapefrukt, cacao m.m. Mycket blommor finns också 
såsom hibiscus och orkidéer och även palmer. Den 
vackra blekrosa orkiden Cattleya är Colombias 
nationalblomma. Bland djur kan nämnas kolibrier, 

iguanor, kajmaner och kondorer. Vi fick bl.a. se en helt underbar bild av en ryttlande 
kolibri som sög nektar ur en blomma, 



 
En timmes bilresa norr om Neiva ligger 
Tatacoaöknen, där det finns ett 
astronomiskt observatorium. I bergen odlas 
kaffe och här rinner många bäckar och 
forsar och här finns t.o.m. varma källor. 
Världsarvet San Augustins arkeologiska park 
har fantastiska indianska statyer i sten. 
 
Rolf och Leonor visade även några bilder 
från landets näst största stad Medellín, känt 
för sin narkotikahandel i det inre av 
Colombia samt från den fjärde staden, Barranquilla och från Cartagena med sin 
ringmur, som räknas som ett världsarv Båda ligger på nordkusten nära 
Magdalenaflodens mynning. Här finns även fina sandstränder. Avslutningsvis fick vi se 
mycket vackra bilder från Guldmuséet i Bogotá. 
 
Tack för en intressant och lärorik stund åtföljd av många fina bilder. 
 
Vid pennan 
Stig Forshult 
 

Fakta om Colombia 
 
Colombia är uppkallat efter Christopher Columbus (Christobal de Colon), men 
erövrades av spanjoren Simón Bolívar (som gett namn åt det närliggande Bolivia). 
Landet har en yta på cirka 1 140 tusen km2, vilket är nästan tre gånger så stort som 
Sverige. Befolkningen är knappt 50 miljoner. Huvudstad är Bogotá med cirka 9 
miljoner invånare. Därefter följer Medellin, 3,5 millioner, Cali, ca 2 millioner, och 
Baranquilla med drygt 1 million invånare. Anderna når med den snötäckta 
Columbustoppen upp till nära 6000 m.ö.h. Både topografi och klimat uppvisar stora 
variationer. 
Språket är spanska och religionen romersk-katolsk. Bara små rester av den 
ursprungliga indianska befolkningen finns kvar. 
Landet är rikt på naturresurser och självförsörjande på energi i form av olja och gas 
samt i viss mån vattenkraft. Även guld och smaragder utvinns. Viktigaste 
exportprodukten är kaffe. Emellertid är ekonomin mycket ojämnt fördelad med en 
stor fattig underklass. 
 
 


