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Turisterna trängs på 
knarkkungens gods

PUERTO TRIUNFO Eftermiddags-
solen steker. Asfalten på Pablo 
 Escobars privata start- och land-
ningsbana är så het att fötterna 
blir varma genom sko sulorna. 

Från den här 1,3 kilometer 
långa vägremsan lyfte kokainet 
som gjorde den mytomspunne 
maffi abossen till en av världens 
rikaste män. Det första planet 
som landade i USA, fullastat med 
droger, lät han hissa som trofé vid 
infarten till sitt storslagna gods.

– Här på Hacienda Napoles var 
Escobar som allra lyckligast. Det 
här var hans kronjuvel. Här kunde 
han visa världen att han var 
bland de mäktigaste. Han hade 
landets längsta landningsbana 
och Sydamerikas mest exotiska 
zoo, säger Oscar Jairo Orozco 
som har förvandlat det förfallna 
godset till populärt turistmål. 

En bit ovanför landningsbanan 
ligger Pablo Escobars hus. Med 
lite fantasi kan man föreställa sig 
hur societeten samlades här. Det 
berättas att kvinnorna badade  
i champagne, maten var utsökt 
och uppassningen perfekt. Esco-
bar började sin brottsliga bana 
som simpel småtjuv, men lycka-
des med tiden knyta kontakter 
med gräddan av det colombian-
ska samhällets elit.

– Hit kom mäktiga politiker, 
skönhetsdrottningar, företrädare 
för kyrkan. Det var ett paradis att 
vara gäst här, säger Oscar Jairo 
Orozco.

Men det kunde också vara 
skrämmande. Pablo Escobar lär  
ha slängt ner en av sina kypare 
i poolen, sedan det ryktats att 
han  försökt sno några bestick.

”Jag gillar inte tjuvar”, skrek  
Escobar och lät kyparen, som 
bundits, drunk na framför ögo-
nen på middagsgästerna.

Escobar älskade vattensport 
och här fi nns ett 20-tal konst-
gjorda sjöar, fl era lyxiga hus och 
stora bassänger.

När Pablo Escobar dödades av 
ett militärt specialkommando  
i hemstaden Medellín 1993 
 lämnades Hacienda Napoles att 
förfalla. Hans hus är i dag i ruiner.

– Kom här, säger Oscar Jairo 
Orozco, och går upp för det som 
fi nns kvar av trappan.

Här, på andra våningen, med 
 utsikt över landningsbanan och 
de enorma ägorna, satt Pablo 
 Escobar och jobbade. 

– Här planerade han flera 
 attentat, säger Oscar Jairo Orozco.

På baksidan står ett stort 
gummi träd.

– Där satt han ofta och funde-
rade. Gärna med en marijuana-
cigarett i mungipan.

Ett tjugotal turister, de fl esta  
i shorts och linne, går omkring 
i det gamla huset. På väggarna 
hänger bilder på människor som 
dödats och lemlästats i Escobars 
bombattentat och porträtt av 
mördade drogsmugglare.

– Hit kommer man inte för att 

hedra Pablo Escobar. Hit kom-
mer man för att hedra hans offer. 
Pablo Escobar begick fruktans-
värda brott. Vi vill visa att det 
inte lönar sig. Pablo Escobar är 
en förlorare.

Det råder inget tvivel om vilket 
budskapet är: att staten har tri-
umferat. Det basuneras ut i väl-
placerade högtalare och på stora 
plakat. 

För att ytterligare understryka 
att brott inte lönar sig har staten 
nyligen invigt ett högsäkerhets-
fängelse på den mark som tidi-
gare tillhörde världens mest 
framgångsrike brottsling.

– Det är en viktig symbolik  
i det, säger Oscar Jairo Orozco.

Men även om Escobars terror-
välde är förbi så är statens seger 
över brottsligheten avlägsen. Förra 
året anmäldes över 15 000 mord 
och landet är fortfarande världens 
största kokainproducent. 

Hacienda Napoles var redan på 
Pablo Escobars tid känt för sitt 
zoo. Allmänheten var välkom-
men och inträdet gratis. Kokain-
kungen smugglade in elefanter, 
lejon, giraffer och fyra fl odhästar. 
De fl esta djur dog eller togs om 
hand när han dödades.

Men fl odhästarna blev kvar 
och förökade sig. I dag är de 35, 
och de enda som lever fritt utan-
för Afrika. 

För några år sedan  utbröt folk-
storm när en fl odhästhanne som 
lämnat godset ansågs farlig och 
dödades. Två honor  lever kvar 
drygt fem mil från Hacienda 
 Napoles. Resten fi nns  i parken 
men är inte inhägnade.

– Problemet är att de trivs så 

bra. De förökar sig snabbt, säger 
Oscar Jairo Orozco.

För en månad sedan började 
man sterilisera fl odhästarna.

– Det är svårt och dyrt, men vi 
räknar med att sterilisera alla, 
säger han.

Pablo Escobar var maktgalen. 
Han lyckades bli politiker och 
valdes in i parlamentet. Han 
hjälpte fattiga, kallades Robin 
Hood och blev populär. Här på 
Hacienda Napoles lade han också 
grunden till en egen armé. Han 
fi ck hjälp att utveckla sina terror-
metoder av israeliska militära 
experter, bland dem den ökände 
Yair Klein, vars gamla, nu risiga, 
Toyota står parkerad vid en 
idyllisk liten sjö, där ankor lugnt 
traskar omkring. 

Hacienda Napoles är en del av 
Colombias historia. Och en del av 
dess nutid. Barnen leker gärna 
bland de jättelika betong-
dinosaurierna som Escobar lät 
uppföra åt sin son. På samma 
plats har myndigheterna hittat 
lik efter para militärernas offer.

På högsäkerhetsfängelset sitter 
1 000 fångar och en liten bit bort 
odlas kakao, chili och passions-
frukt av före detta paramilitärer 
som har lagt ner sina vapen. Från 
Pablo Escobars landningsbana 
lyfter nu militärplan som deltar 
i det som kallas kriget mot narko-
tikan och terrorismen.

Pablo Escobar skulle nog bli 
förvånad om han såg sin kron-
juvel i dag.

LENA HANSSON
utrikes@svd.se

COLOMBIA  Härifrån kontrollerade en av  historiens 
mest fruktade brottslingar världens kokain handel. 
Härifrån gav han order om hur hundratals  människor 
skulle dö. I dag trängs turisterna på knarkkungen Pablo 
Escobars enorma gods.

15
tusen mord 
anmäldes 
förra året 
i Colombia.

7  Pablo Escobar tidernas mest framgångsrika brottsling
Pablo Escobar Gaviria 
föddes 1949. Han sköts 
ihjäl av ett militärt speci-
alkommando på ett hus-
tak i Medellín 1993.

Han sägs vara  tidernas 
mest framgångs rika 
brottsling. Många impo-
nerades av hans förmåga 

att tjäna pengar och hans 
 vilja att hjälpa fattiga. 
Men de flesta minns 
 Pablo Escobar för hans 
kallblodiga våld. Hans 
terrorattacker dödade 
hundratals, satte skräck 
i hela landet och gav 
 Colombia uselt rykte 
 utomlands. 

Den som kom i vägen för 
Pablo Escobar hade bara 
ett val: ”plata o plomo”, 
silver eller bly, slang för 
pengar  eller pistolskott. 
Den som inte lät sig 
 mutas sköts ihjäl.

För att undvika att läm-
nas ut till USA startade 

Escobar ett regelrätt krig 
mot den colombianska 
staten.

Några av de hundratals 
brott han sägs ha 
legat bakom:
• Mordet på justitie-
ministern Rodrigo Lara 
Bonilla 1984.

• Mordet på president-
kandidaten Luis Carlos 
Galán 1989.
• Flygplansbomb som 
dödade över hundra 
människor 1989.
•  Bilbomb framför säker-
hetspolisen DAS som 
 dödade ett 70-tal perso-
ner 1989.

Kokainkungen 
smugglade in 
 elefanter, lejon, 
giraffer och fyra 
flodhästar. M

Pablo Escobar och hans fru Victoria Henau 
Vallejos. FOTO: AP
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