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Antigua

till

Panama 



Vintern har bjudit på rätt kraftiga passadvindar och de närmaste dagarna visade prognosen via sattelit-
telefonen 15-19m/s utanför Colombias hörn, i havet utanför Santa Marta – ett område välkänt för osedvanligt 
otrevlig sjö och kraftig vind. Ett stopp på Aruba fick det bli. Dagen efter fräste vi in i lä om den lilla ön i frisk 
halvvind. Fiska kan man alltid göra lite så där innan man kommer fram och givetvis nappade en tonfisk. En 
rejäl sidsjö passade också på att trycka sig in genom BB doradoventil och blöta ner en massa i båten. Sick.   

När influensasymptomen på Antigua avtagit packade vi båten 
med lite färskvaror och satte åter kurs västerut. Planerna på 
kortstopp på låtsaskungadömet Redonda och dykstopp på 
Saba lades i lådan och vi siktade mot Panama, med option på 
Aruba på vägen. 1100Nm genom Karibiska Havet, ett hav som 
är större än man tror. Besök från syster Anna-Karin bokat i 
Panama, dumt att komma för sent.

Redan på kvällen hade vi passerat norr om vulkanön 
Montserrat och gjorde god fart genom vattnet – oftast har man 
fördelen av lite lä från dyningen ganska långt ut i lä om större
öar. 
Redan dagen efter blev sjön krabbare och vi kände en del i 
magen efter långt stillaliggande i hamn. 

Två rev i storen. 

Preventer till förknapen. 
Redonda passeras. 



Väl framme på Aruba var vi var först inne och velade i den synbart värdelösa marinan i 
Oranjestad innan vi via radio fick veta att vi var tvungna att stånga oss ner mot sjön till 
industrihamnen Barcadera innan tull/immigration stängde vid 22, vilket vi hann precis. 
Efter 5 dygn till sjöss var vi måttligt förtjusta över att motra omkring där i mörkret, men 
tills slut gick det rätt smidigt med pappren i alla fall – dock konfiskerades min harpun 
under vår vistelse i landet i enlighet med lokala vapenlagen. Avväpnade började så vår 
vistelse på Aruba..



Ankringen vi låg vid kallas airport anchorage av en 
anledning…inflygningen gick precis bredvid.  

Har länge funderat på vilken 
utrustning vi saknar 
ombord…Dykkompressor? 
Watermaker? Mikrovågsugn? Näe, 
nu har jag det!



Efterssom vinden vägrade minska 
nåt så gav vi efter 2 dagar upp och 
blåste upp dingen för en 
landexkursion för att kolla in 
arubanerna. Barfota och utan 
harpun var vi lite rädda för 
eventuella ödlor. 



Men det visade sig vara mycket tryggt och fånigt. Oranjestad eller Disneyworld?



En fet medström och 10m/s gav 
finfin fart på 6-8kn första dygnet ut 
från Aruba. 

Mängden fartyg ökade rätt rejält när vi 
närmade oss inseglingen till Panama-
kanalen. OpenCPM på vår dator –
navigationsprogrammet – får 
sammanbrott och hänger sig när för 
många AIS-mål är inom räckhåll.  I 
övrigt funkar datorerna oväntat bra, 
inga tecken på skador av saltfuktig 
miljö.



Vad hände på 600Nm till Colón, Panama? Well, inte så fantastiskt mycket. Nån fisk tog favoritdraget från linan. Flygfiskar 
var det gott om, en morgon plockade vi bort 52 stycken halvtorkade små ving-sillar från däck. Nytt rekord. 



En milstolpe på resan! Passerar här in genom vågbrytarna 
utanför Colón, vid Panama-kanalens norra ände.



Från havet in i skogen  - meget gott att få röra på benen igen 
som vanligt efter längre sträckor. Lyxlirare som vi är gled vi 
genast in i den snajsiga marinan i Shelter Bay en bit från 
kanalöppningen. Marinan ligger på mark som en gång tillhörde 
amerikanarnas Fort Sherman  - en av många militära 
installationer i området. Bra djungelmiljö med överväxta 
bunkrar börjar 100m från båten. Om kvällen vrålar Howler
monkeys och fåglarna flyger överallt. Mest nån slags mörk örn 
har vi konstaterat med vår skarpa ornitologblick.





Exotiskt inslag i en marina tycker vi som svenskar. 
Men den tar väl hand om matrester och en del 
jobbiga barn?



Efter att ha klarerat in i landet och skaffat diverse tillstånd för 
båten så tog vi en vända via köpcentret Quatros Altos inne i 
Colón. En försmak av latinamerika, men som stad är Colón
inte direkt känd för att vara mysig. Så efter 5 nätter i den lyxiga 
marinan kryssade vi 15Nm upp till byn Portobello och ankrade i 
viken. Eftersom vi räknar med att komma tillbaka var vi inte 
inne och spanade på denna historiskt intressanta plats denna 
gång – återkommer senare. En saftig Bigeye Tuna fiskade upp 
precis utanför, vilken sachimi det blev! 



En annan fisk, vanlig kring Costa Arriba och Kuna Yala: En 
Sierra Mackerel. Lite större än våra vanliga gaisare och utan 
den starka makrillsmaken. Har nu fångats både på spö och 
med harpun. Kan nämnas att varenda fisk vi fångat sen 
Sverige har deltagit i olika recept och ätits upp. Ok, flygfisken 
undantaget då. 



Nästa avsnitt av Gissa Fisken: En Yellowtail
Snapper och hans kompis högg på väg från Porvenir
till Chichime. Jungman är mycket nöjd med tillvaron, 
tre nya fiskarter på lika många dagar. Ovan en 
annan havsvarelse, ingen fisk utan en Portugisisk 
Örlogsman. En manetbesläktad sak med flytkropp 
och flera meter långa potentiellt rätt farliga tentakler 
med bränn i. Den ser lite kinky ut, men tro mig, inget 
du vill leka med.



Så var vi då äntligen i San Blas (eller Kuna Yala som det egentligen heter), området som sträcker sig längs Panamas 

östra karibienkust från kanalen till Colombias gräns. Efterlängtat och omtalat. Månadens citat kommer från 
många seglare vi träffat: ”We should have stayed longer in San Blas” – Det misstaget tänker 
inte vi göra! 


