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Kuna Yala, Panama



Efter att vi varit ovanligt rediga och stigit upp klockan halv sex på morgonen hade vi en lugn och trevlig kustseglats till 
Kuna Yala. På eftermiddagen kom vi fram till ett slumrande Porvenir. Vi ankrade precis vid den lilla stranden och ett 
gäng delfiner hälsade oss välkomna. Hamnkaptenen tog emot oss och meddelade att vi hade tur, för nu skulle han till 
Panama City i fyra dagar, så alla båtar som kom imorgon skulle få vänta på inklarering. På inklareringsön finns hostel, 
museum (se bild nere till höger), resturang (god mat) och flygplats. Billiga biljetter säljs på flygbolagets hemsida och 
tider för avgångar finns angivna…men det står ingenting om att banan är under ombyggnad. Så här ser sanden ut som 
de sen ska lägga betong/asfalt på.

Gött att öppna en flaska skumpa när vi nått delmålet Kuna Yala! 
Fåglar finns det gott om i San Blas något som vi saknat ute till 
havs i Karibiska Sjön. Det är mest tropiska skator och svalor. 
Några har ett läte som låter som dusch-scenen i Psycho. 



Snorklingen blir 
bara bättre och 
bättre. Med 
Martin som gör 
minst en 
snorklingsutflykt 
per dag 
sonderas 
terrängen 
grundligt. Och 
ständigt får vi 
tips av andra 
seglare om var 
de finaste 
ställena finns. 



Första ö-gruppen vi ankrade 
vid heter Chichime Cays. 
Den ligger i nordvästra Kuna
Yala. Där låg en stor båt, 
Lydia, med ett trevligt par 
ombord som tog med oss till 
”deras” Kuna-familj. Vi köpte 
molas och armband och 
Martin hjälpte till med ulun
och hittade en hundvalp –
lycka! 
Hålet på mittenbilden är ett 
regnvattenhål som Kunas
har på sina öar. 

mola

ulu

Kunas får barn i femtonårsåldern. 
Vi träffade en flicka på en annan ö 
som var nitton och gravid för första 
gången och alla var så glada för 
hennes skull  för hon hade fått vänta 
så länge. 



Efter nån vecka i Kuna Yala var det dags för 
syster Anna-Karin med sin man Conny att hälsa 
på. Det finns två platser att hämta upp sina kära 
på och vi ankrade nära den ena – Carti flygplats. 
Men A-C anlände till den andra – floden Carti –
och då bestämde vi via telefon att de skulle ta 
sig med båttaxi ut till en ö vi hittade till. Bagaget 
fick åka i en båt och A-C i en annan…trodde de. 
Men båten med bagaget skulle inte alls till den 
ön, så när A-C kom till ön stod de där utan 
bagage och eftersom de inte skulle bo på något 
av hostelen på ön var det först ingen som ville 
hjälpa dem. Vi ville skynda oss till ön men fick 
för första gången på hela resan motorhaveri! 
Allting var kaos. Vi fick ankra bums, Martin 
plockade isär alla slangar och samtidigt oroade 
vi oss för A-C och deras bagage. 
Efter felsökning insåg vi att vi förlorat det 
vakuum i toastolen som vi behöver för att 
kylvattnet ska flöda, så det var lätt åtgärdat 
(lägga på locket bättre) och när vi kom fram 
hade en vänlig själ i alla fall tagit reda på vart 
båten med A-Cs bagage var på väg. 

Ankringen Monolulu
John, 
en vänlig själs far

Orkestern med Martin i dingen



Det blir alltså en oviss början på A-Cs semester, är bagaget på den där ön eller inte? Första natten ankrade vi vid Gunboat
Island för att vara nära bagage-ön nästa morgon. A-C fick låna kläder av oss bohemer. På Gunboat Island fanns ett litet 
Kuna-pensionat och på kvällen rodde de ut till oss och ville ha hjälp med sin nya gas-kyl. Martin följer med in och hittar 
inget annat fel än att det inte kommit ut tillräckligt med gas i ledningen ännu. Så efter en stunds väntan startar kylen och 
Martin får all cred. Glada och nöjda bjuder Joshua och Iris in oss på middag tillsammans med hostelgästerna… Martin får 
gratis hummer och vi andra får billig conch, supergott! På hostellet bor två brittiskor och en tyska. Martin hittar en 
hundvalp till. 
Dagen efter fortsätter Jakten på det försvunna bagaget och jag och Conny får napp! 

Conny och Filippa får napp!



Nu kan semestern börja! Det blir några härliga dagar med 
mycket vindstilla, kanske lite varmt för våra gäster från norden, 
men det var fantastisk sikt i vattnet och kul hade vi! 
Anna-Karin hittar den svalaste punkten på båten – masten. 



Fyra personer ombord i en vecka. Det gick oväntat smidigt. 
Anna-Karin och Conny lärde sig snabbt hur vardagssysslorna 
skulle utföras och jag och Martin fick njuta av att någon annan 
lagade maten ombord! Lyx! 



En dag sa Anna-Karin att hon ville iland, 
kanske till någon strand. Vaddå iland –
vad är det för nåt? Undrade vi som mest 
håller oss i båten och i vattnet. 

Det blev en dag på stranden. Anna-Karin 
verkar nöjd. 

Vi satte upp ett solskydd som ingen kunde 
sitta i för knotten höll på att äta upp oss. 
Sen turades vi om att snorkla längs ön och 
när jag inte snorklade lyckades jag bli 
attackerad av sju bromsar i tur och 
ordning. De fick alla plikta med sitt liv, 
ingen ahimsa här. 



När det är vindstilla passar det bra att vinscha upp gästerna i masten! 
Den här fina bilden tog Anna-Karin från masten på centrala Holandes Cays, med 
Panamas östra bergskedja i fjärran. 

Anna-Karin i masten

Conny och Filippa vinschar. 



Plötsligt en dag, efter att Martin hört att varje 
tysk i genomsnitt äter 90 kg korv per år, blev 
han akut korvsugen och trollade fram 
wienerwurst, sauerkraut, pumpernickel und 
weissbier. 

En annan dag var det påsk och då målade vi 
såklart på äggen. 

Visst ser snorkelvattnet lockande, nästan 
läskande, ut?!



När vi får gäster blir vi ofta disträa, vilket, när vi 
skulle lämna A-C i Carti igen, resulterade i en 
felberäkning av tiden, att det hann bli mörkt 
innan vi kom fram till vår ankring och att vi körde 
upp på ett korallrev i 4 knop. Då står tiden stilla 
kan jag lova. Att köra upp på ett korallrev är det 
värsta som kan hända, har vi ofta fått höra. Men 
efter att Conny och Martin flyttat runt sina vikter 
på båten kunde jag backa oss loss och när vi 
kollade kölen dagen efter var det bara lite färg 
som skavts av vår robusta långköl. 

Det var så otroligt stilla i vattnet att vi ankrade 
mitt ute i bukten. När Martin sen i arla 
morgonstund körde in våra gäster till fastlandet i 
dingen fick jag en påhälsning av vad jag trodde 
var min första haj, ca 1,3 m lång. Den cirklade 
runt båten varv efter varv. Men kollar man noga 
ser man att det inte är en hajfena och att den 
liksom har läppar som en fisk. Det är 
förmodligen en Cobia. När vi körde därifrån 
simmade den med oss en hel sjömil! Konstig 
fisk.



Jahapp, dags att slappa igen. Nu 
valde vi East Lemmon Cays. Och 
där låg en båt vi kände igen – S/Y 
Tina från Limhamn! Kul att återse 
Anders, som vi lärde känna på 
Antigua. Mannen som är skyldig 
till Martins och mitt beroende av 
Foundation-bokserien och 
mannen som fick en 7 cm 
kackerlacka under pentryt som 
han döpte till Goethe och försökte 
snacka ut ur båten. 

Det var härliga dagar på East Lemmon. 
Dock började vår dinge bli i riktigt dåligt 
skick – notera hålet i fören. Tur att Anders 
hade lim vi kunde få. Martin limmade 
tappert några dagar och sen funkade 
dingen hjälpligt. I två veckor i alla fall…



Den mest utförliga guiden till Panamas kustremsa är skriven av Eric Bauhaus.
Den är i stort sett oumbärlig. På bilderna ser ni Martin som studerar guiden 
noga och en intrikat upphängning av guiden efter att vi glömt stänga luckorna 
när vi var ute på en fisketur. 



På West Lemmon Cays finns internet med sladd, en bar, massa knott, riktigt 
fin snorkling och en mängd segelbåtar. Här träffade vi kanadensaren John, 
som gav oss tips om Cartagena i Colombia. 

På bilden syns ett av många vrak som ligger lite varstans på reven  i Kuna
Yala.



Varje dag kommer Kunas förbi båten med fisk eller hummer 
och en dag i veckan kommer en grönsaksbåt. 
Det går att få de flesta ordinära grönsaker som finns i Sverige,
men frukten skiljer; mangon säljs som äpplen i mängd, olika 
storlekar och sorter. Papaya med lime är ett måste, minst en 
varannan dag. Och så melon. All vätska vi kan få i oss är bra. 
En av grönsaksbåtarna säljer även diesel. Riktigt fin diesel. 
Den slangades ner i våra dunkar. 



Det är inte nödvändigt att 
köpa fisk av Kuna-
indianerna; Martin bärgar 
tillräckligt för att täcka 
hushållsbehovet. Men 
Kunas får andra sorter än 
Martin, så det är kul att 
köpa ibland. Här ser ni den 
godaste fisken av alla:  
barracudan. Skjuten av 
Martin precis vid båten. Ett 
lagom stort exemplar – ca 
70 cm. När vi snorklar är 
de mer än 1 m långa och 
riktigt tjocka. Nyfikna och 
långsamma, flyr sällan. En 
vi såg förföljde en haj. 
Rekordet med fiskdiet är 
åtta dar i sträck.

Martin med harpungeväret

harpunerad barracuda

Läckra tänder. I en håla bakom 
tänderna bor det vattengråsuggor 
som håller rent i munnen.



Så vi får fisk och grönsaker och diesel och sol till el, hur går det med vatten? Jo, 
det går några pipelines med vatten från bergen ut till öar i Kuna Yala. Vi kom till 
pumpen en eftermiddag och skulle fylla vatten men trycket var så lågt och kön var 
så lång att vi fick åka igen med ogjort ärende. Ännu en ankring vid Gunboat Island.

På kvällen tornade åskmolnen upp sig som vanligt och eftersom vi låg längre in mot land än vi brukar fick vi ösregn!  På två timmar 
hade vi fyllt tanken och alla dunkar och kärl vi hade (ca 350 l). Orkesterns däck har en sarg som är en mycket effektiv vattensamlare. 
Vi hävrar upp vattnet. Och solskyddet ger också en hel del. Sen silar vi med linneduk. Regnvattnet smakar mineralfattigt. 

hävert

linneduk

ösregn



I Kuna Yala har vi haft som mest ledigt på hela vår långa resa. Så en hel del slappande har det 
blivit. Vi har badat och snorklat och på kvällarna (som är mörka redan kl 19) har vi kollat på film, 
TV-serier (Time Team är en favorit , och så Game of Thrones såklart), hantverkat, spelat olika 
spel och spelat kort. Vi köpte en hel stock med bananer som vi fick använda vår fantasi för att 
göra åt på ett varierat sätt. När det finns så mycket ledig tid går det att göra varje måltid till en 
njutning och detta lyckades vi med i San Blas! 

Överallt vi kommer träffar vi människor som vill dela med sig av sina erfarenheter. Det är särskilt 
besättningar från USA och Kanada. Några vi kommer minnas är ”den galna jenkaren” som var 
helt fiskebesatt och som försökte skrämma mig med hemska historier om blixtar och hajar varje 
gång vi träffades, men som också kom förbi och delade med sig av sin goda fisk som han 
fångat. Vi kommer minnas grannen i trålaren som glatt körde runt oss överallt vi behövde, i sin 
dinge. Och vi kommer minnas Liz och Alan som tog med oss till korallgrottorna och 
koralltunnlarna i Holandes Cays där vi kunde snorkla med sköterskehajar, bläckfiskar, stora 
exemplar av revfiskar och örnrockor. Jag var lite skraj varje gång när Martin gav sig in i en 
tunnel för att sen poppa upp huvudet 10-20 m bort. 

Vi har också hunnit med en hel det knottbekämpning (rökspiralerna är bäst), molnskådning (har 
sett både pileus, pannus och mamma-moln) och jag har hunnit med både värmeutslag och en 
infektion som jag fick gå till en båtdoktor med…kroppen känns lite annorlunda här i värmen…det
var bara förkylning.

Det var smidigt att deklarera på internet. Martin har en konstig förmåga att få vara med på 
idolfoton och skriva autografer. Så även på denna lilla internet-ö; en grupp studentskor från 
Panama ville ha med Martin på kort för hans vackra blå ögons skull.

En morgon väcktes vi av att en fransman körde rakt in i vår för med sin dinge. Han kastades ur 
sin dinge, men körde glatt därifrån några sekunder senare.



Här ankrar vi på 10 m djup och vi kan se ankaret från båten = bra sikt! 

Månadens citat får bli när Anna-Karin till slut frågade, efter att vi ofta pratat om att vi vill undvika 
”swellen” (svallvågorna) när vi ankrar:

- ”Vem är den där Sue-Ellen egentligen?”


