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Så här års blåser det 
mycket lite och 
oregelbundet här söder om 
10ºN i Karibiska havet. Så
seglingen blev till en början 
mycket motorgång med 
bara stundvis vind i seglen. 
Något som inte saknas är 
åskmoln med mycket 
potential i. Drygt halvvägs 
åskade det kraftigt på
ungefär alla håll kring båten 
– inte mycket att göra utom 
att koppla ur alla instrument, 
köra på och hålla 
tummarna!

Fick inga nedslag runt oss, det verkade mest blixtra mellan 
molnen, ungefär en gång per 5 sek i några timmar.  Men 
trots det slutade autopiloten att fungera. Detta är så där 
halvkul, för då måste vi handstyra eftersom vindrodret 
fungerar dåligt i sådan tramsvind.  Efter lite knopande 
kunde vi använda vindrodret med manuell hjälp och tog oss 
så vidare upp mot nordost och den colombianska 
miljonstaden Cartagena. Konstigt att inte styra väster eller 
söderut, vilket vi i stort sett gjort sen Sverige. Men vi hade 
ju bestämt date med Ninita ”vi ses i Cartagena i början på 
maj”.

Panama – Colombia (190NM)



Sista dagen blev det kryss och på 
förmiddagen seglade vi solstekta in i 
Boca Chica – som trots sitt namn är 
det djupa sundet, där fartygstrafiken 
går – och körde sen vidare in i den 
stora Bahia Cartagena upp mot 
staden 10NM norrut. Vattnet är 
chockerande grönt och skitigt, men 
faktiskt med ett rikt fågelliv. 
Pelikaner, vita hägrar och annat 
överallt.   



Väl framme på ankringen utanför 
Club Nautico, strax söder om 
historiska Cartagena och utanför ön 
Manga. En mycket rolig ankring där 
man har Boca Grandes ”Manhattan”-
skyline i väster, historiska centrum i 
norr, ön Manga med Club Nautico i 
öster och inloppet med frekvent 
containerskeppstrafik i söder. 

Dagen efter oss kom Ninita hit efter 
en sträcksegling från BVI uppe i 
norra Karibien– mycket roligt att 
återse dem igen! 



Vår gamla Zodiac hade nu 
fullständigt tappat botten och visade 
sig inte värd att laga. En ny fin RIB-
dinge från AB Inflatables fabrik i 
Baranquilla visade sig ta 8 veckor att 
få levererad. Kapten sa att hon inte 
önskade simma in i det gröna (tänk 
trädgårdsdamm) vattnet varje dag, 
vilket verkade sunt för vår hälsa. 
PROBLEM! Att Ninita dök upp var 
alltså inte bara trevligt, det var också 
turligt. De låg i marina några dagar 
och vi kunde låna deras dinge. Sen 
efter en vecka lyckades vi köpa en 
annan bättre begagnad dinge av vår 
gamla bekantskap Markus på S/Y 
Sogno som vi träffat på Gran 
Canaria. Problemet är nu i alla fall 
uppskjutet om inte löst.

Dingar gjorda av PVC är lite som 
glass i varma länder – det är bara en 
tidsfråga innan den smälter och ger 
dig massa problem. Funkar bra 
hemma men häromkring tillverkas de 
i Hypalon istället, dyrare men mycket 
bra mot sol. Sen är dingen för oss 
som bilen är hemma – det blir rätt 
besvärligt när den går sönder… 

Ninitas
dinge 

Windscope – trycker in lite svalkande 
luft genom luckan.

Vår nya 
dinge 

Varje natt i Cartagena 
hissas dingen upp på 
däck – många blir 
stulna här.  

Vår gamla 
dinge, 
sjunkande i 
vattnet. 



I Colombia kan man inte klarera in själv utan är tvungen 
att låta en skeppsagent sköta allt pappersarbete mot 
myndigheterna. Lika bra var kanske det, med tanken på 
mängden komplicerade papper som producerades, men 
det kostade ett par tusen kr med alla tillstånd och 
avgifter. Vår agent visade sig vara lik Leif GW Persson 
och var utvandrad tysk. Diverse mystiska rykten gick om 
honom i marinan, men han skötte allt riktigt bra och gav 
oss ibland en anekdot om 30-åriga kriget när han var på 
bra humör. Något kontor hade han inte utan dök 
dagligen upp på caféet på mataffären Carulla – dit gick 
vi ändå ofta och handlade eller bara njöt av air condition 
mitt på dagen. 

Snabbt fick vi smak för att äta lunch på stan. En vanlig 
lunch kostar 5-7000 Pesos (20-30kr) och då ingår 
soppa, lemonad och en tallrik med kött/kyckling/fläsk 
och ris, pasta, sås och sallad. Det blev inte så mycket 
lagat i båten alltså, vilket passar bra då vi inte kunde 
fylla våra europeiska Campingaz här och kommer 
behöva snåla på gasolen. I annan matväg så fortsätter 
vi frossa i god frukt – favorit just nu är papaya med 
pressad lime! 



Club Nautico är, tja, basic. En byggarbetsplats mest. 
Men rent vatten, dusch, wifi och bra säker dingebrygga
är ju allt vad man behöver egentligen. 



Cartagena de Indias – den historiska stadskärnan är 
vacker och levande. Vissa delar uppfixade och perfekta, 
andra slitna och fulla av bostadskvarter med små affärer 
och försäljare överallt. 



Staden grundlades av spanjorerna på 1600-talet och var 
mycket rik och den mest befästa staden i hela västindien. 





Tygaffärer intresserar vissa av 
oss. 

Det lokala ölet Aguila intresserar 
vissa av oss andra.

Tinto – starkt och sött kaffe som 
säljs överallt på gatan. 

Mango, papaya och andra mer 
oklara men goda frukter. 



Sömnadsprojekt 1: Ett nytt regn-
och solskydd till fördäck – det 
regnar mycket så här års i 
Panama och vi vill ändå kunna ha 
öppet luckan då. När det inte 
regnar uppskattar man ett bra 
solskydd på däck. 



Sömnadsprojekt 2: Skav- och 
solskydd till nya dingen. Ett vanligt 
sätt här i solen för att förlänga livet 
på dem. Vi spenderade två dagar 
ombord på S/Y Chiqitita med våra 
trilskande symaskiner och Arne 
och Sylvia. Trevligt 
lång(samt)seglande folk från 
ostkusten/Gotland. 

Sömnadsprojekt 3: Nya solskydd 
till styrhyttsfönstren.  



Spanskakurs! Så var det äntligen dags att ta seriöst tag i detta 
som vi snackat om sen Galicien. Det duger ju inte att bara 
lyssna på Drivetime Spanish och Spanish for Dummies på 
ljudbok. Vi fick skaffa oss en privatlärare så det händer lite! 

Kan man inte sina verb så blir det skäll! Amaory undervisar seglare och backpackers i Cartagena sen många 
år (omnämnd i Lonely Planet och Footprint Guides som han gärna påpekade). 



Ett tips till er där hemma: Om man ska tvätta sin saltstänkta uppblåsbara 
flytväst, gör det med måtta, annars blir det lätt att man får se hur den ser ut 
uppblåst. Synnerligen opraktiskt – att försöka hitta nån i Colombia som 
laddar om den är nog inte att tänka på. Får bli den obekväma reserven på 
nästa segling.

Ett annat mycket underhållande fenomen här: En av de vanligaste av alla 
dessa gatuentreprenörer är denna: Llamadas (jamadas) betyder samtal och 
mannen är alltså en vandrande telefonkiosk med mobiltelefoner i snören. 
Oslagbart!



Sben-Ube (spanskt uttal) är en tysk radioingenjör som driver en liten firma som 
sysslar med reparationer av allt med kretskort. Mannen lyckades löda ihop vår 
autopilot igen och få fram ett nytt ekolod som vi ska installera snart. Sehr gut! 



Inga värre av de omtalade luriga sydliga lokala stormvindarna har drabbat oss på ankringen i Cartagena, men väl en rejäl åskstorm. 
En tidig morgon blåste det plötsligt upp, regnade och åskade mäktigt. (Jag) Martin var ute på däck och kollade läget och fick se ett 
nedslag rätt i masten på en båt 100 meter från oss. Klart det närmaste jag varit ett nedslag någon gång (och det närmaste jag vill 
komma). Det smäller så man hukar sig och får byta kalsonger efteråt. Gnistor regnade från deras masttopp och en massa instrument
blir skrot – mer jobb till Sben-Ube alltså. Inte heller vi slapp helt undan, en annan kväll såg Filippa hur det liksom sprakade kring vår 
masttopp, trots att det inte slog ner någon blixt. En liten urladdning från molnet bara. En hängsäkring räddade nog GPS-en, 
däcksbelysningen är fortfarande ur funktion och på att-göra-listan.



Månadens citat får bli 
en lurig mening från 
spanskakursen, 
avsnittet reflexiva verb: 
Me rio en el baño, 

cuando me baño en el 

rio. 


