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Cholon Bay, Colombia



Som skrivet i maj resebrev grundades Cartagena 
på 1600-talet och var då väl befäst. De stora fortet 
San Felipe ligger precis utanför vallgraven och 
lockar med sina katakomber och sin utsikt. Precis 
som i Spanien gillar Colombianerna stora flaggor; 
flaggan på fortet är helt enorm.

De vita prickarna 
är vita hägrar.



Det var en het söndag 
(gratis för allmänheten) 
vi besökte fortet. Jag 
hittar lite skugga bakom 
ett lågt staket. Ola hittar 
en katakomb med vatten 
att svalka fötterna i. Den 
var inte belyst längre in 
och det var enligt uppgift 
lite läskigt att gå in i 
gången och vattnet blev 
djupare och djupare. 



Grattis Cartagena 479 år!! 
Colombianerna verkar gilla 
helgdagar (nästan varje måndag är 
helgdag utöver helgen) och långa 
eldiga propaganda-tal – kunde 
höras på radio, TV och så här på 
479-årsfirandet. 

Vistelsen i Cartagena var i särklass den 
varmaste vi varit med om under resan. När vi 
spelade plump med Arne och Sylvia kunde 
korten sitta kvar i pannsvetten så länge vi ville. 

Grattis Filippa!!! Jag blev väckt av Nina och 
Ola med skönsång, munkar, tomtebloss och 
presenter. Tack!! 

Arne och Sylvia



I rask takt flyttade vi Orkestern till Marina Manzanillo, packade ihop lite campinggrejer 
och satte klockan på halv fem på morgonen. Som en ängel steg Martin upp och vi kom 
iväg till Tayrona Nationalpark. Planen var att stanna på halva vägen mot Tayrona och ta 
ut pengar och handla mat, men hastigt och lustigt ändrade vi den planen och skulle 
istället leva alla fyra på bara Ninitas pengar och bara den mat vi bar med oss (pasta och 
nudlar). När vi hade gått och gått och burit och burit, genom djungel och över heta 
stränder kom vi fram till den vackraste camping vi sett! Men tälten och dricksvattnet var 
så dyra att vi inte skulle ha råd att stanna mer än en natt. Då ryckte en ny bekantskap på 
vägen in – Alex och Carol. Alex var Colombian och lyckades pruta ner priset på tälten så 
att våra pengar räckte till tre nätter och precis lagom med vatten. Tack Alex!

Ängeln Martin

Ängeln Martin



Vägen till campingen går över 
stock och sten och inga fordon 
kan köra där. All mat, vatten, 
material och gas transporteras 
med åsnor och hästar. 

Campingen Cabo San Juan ligger på en remsa mitt emellan stranden och djungelbergen. 



Martin, Ola och Nina ÄLSKAR att campa och efter att jag 
tjatat till mig ett lyxigare liggunderlag av Ola tyckte också 
jag att livet var riktigt gött i Cabo San Juan!

Ola och Nina tränar. 

Martin nanar.



Några stränder längre bort låg nudiststranden. Det passar oss frigjorda 
svenskar bra! (Det är lätt att personifiera sig med de roliga fördomar 
man får höra om svenskar från diverse håll. Frigjorda, arbetssamma, 
omöjligt socialistiska, rika redan som unga.) På nudiststranden fanns de 
bästa vågorna, vi lekte minst en timma i dem och sen hängde vi på 
stranden med Alex och Carol resten av den dagen. En stor fördel med 
vattnet i Tayrona var att det är ca 4 grader kallare än i Cartagena eller 
San Blas = uuunderbart svalkande 26 grader!!!



Dags för lite vandring. Uppe bland bergen finns 
Pueblito – ruinerna av ett gammalt 
indiansamhälle. Stigen såg mest ut som på den 
vänstra bilden och vi fick hjälpa varandra uppför 
ibland. 
Precis som på Madeira, då Nina väckte oss 
militäriskt i ottan, var vi först ute på stigen och 
först uppe vid Pueblito. 



Osannolika ljud 
av syrsor, 
fjärilar i 
varierande färg 
och mönster, 
kraftiga 
blomdofter, 
giftiga grodor 
och taggiga 
trän.



Det första vi gjorde när vi kom fram till 
Pueblito var inte att beundra 
stenterasserna utan att plocka och äta 
oss proppmätta på mangos. Ola hade 
enligt egen utsago sitt livs mesta 
mangoupplevelse här och Martin åt 30 
mango på 3 dagar och fick utslag på 
rumpan (som när han var liten och hade 
ätit för många apelsiner). 



Vilket jobb de här indianerna måste lagt ner på 
all stenläggning – stigen upp till byn var som en 
enda stentrappa genom djungeln och sen när 
vi kom upp var nästan hela området stenlagt. 
När indianerna bodde här stod det några 
stycken trähyddor på varje rund terrass. På 
övre bilden till vänster syns en grund bäck med 
klart vatten strömma förbi. Här växte/växer 
bland annat mangos, lime och avocados. 
Urholkade stenar användes till 
majsmjölsmalning och tydligen också till nåt 
annat mer upprätt – kanske ett litet altare eller 
en nisch för en lykta?



Avocados, ja. Gissa vem som skulle upp och 
klättra i avocadoträdet!! Vi fick ett gäng 
avocados var att addera till dieten…som bestod 
av nudlar till frukost och pasta till lunch och 
middag. Däremellan mangos och avocado. Och 
nån konserv som tonfisk eller chicken curry.

Gissa vem!?



På väg ner från Pueblito halkade 
jag och hamnade med foten i en 
skreva. Mellantån på 
vänsterfoten blev svart och ond. 
Många stopp fick det bli och 
vissa passager blev jag buren. 

Första förband.



På väg hem från Tayrona stannade 
Martin och jag i den lilla staden Santa 
Marta för att leva lyxliv och fira våra 7 
år tillsammans. Hotellrum på Hotel 
Nueva med AC och TV! Pool, diverse 
djur, trevlig personal (Jorge och 
tanterna), frukost och lugn och ro. 

Fotbolls-EM:
Sverige – Ukraina

Det går 250 pesos per svensk krona vilket gjorde oss 
till miljonärer en dag när vi varit vid bankomaten. Här 
lever sig Martin in i rollen.



Eftersom jag haltade tog vi det lugnt och strosade i Santa 
Marta. Åt god mat, gick på muséer. På det ena muséet
var vakten vår guide. Han talade bara spanska, och vi 
förstod kanske 30 %, men han var så engagerad att vi 
såg besöket som gott. För den som är nyfiken ser 
marinan i Santa Marta ut så här – mkt fin. Helgnöjet i 
staden är att bada på stranden och gå på 
strandpromenaden. Överallt på gatorna finns försäljare av 
lime-is-slurry, smaskig. Ekorren i trädet ovanför verkade 
också sugen.



”Vi ska sy och vi ska klippa, vi ska göra´t ska vi tippa…”
En frenetiskt aktivitet rådde i Marina Manzanillo. Nina och Ola var värst – de steg 
upp kl 5 varje dag och jobbade innan hettan blev outhärdlig eller färguttorkande. 
Orkesterns blåa rand målades av lejda målare, diverse svetsarbeten fixades, 
kylen minskades med frigolit, dingeskydd syddes, dingen lagades. Dyklufttankarna
fylldes och kompletterades med två till. Varje dag köpte vi lunch utanför staketet 
och käkade i AC-rummet. Utan det rummet hade vi försmäktat. 

dykflaska

Glenn



Vi spenderade några dagar till i centrala Cartagena. En kväll hade vi en härlig 
uggle-upplevelse – vi rodde sakta med vår dinge i mörkret och såg en vit uggla 
komma flygande och satte sig i vår masttopp. Fint.

Som vanligt när vi lämnar en stor stad blev det storhandling. En välbehövlig 
påfyllnad av tvättmedel. Ända sen Kap Verde har vi tvättat i mjukmedel eftersom 
vi inte visste vad ”suave” betydde. Men efter att vi nu gått spanskakurs vet vi att 
suave betyder mjuk. Inte konstigt att våra textilier inte känts rena efter våra 
tvättningar… 

Dags att lämna Cartagena. Det har varit ett mycket trevligt och nöjsamt besök. 
Nu ska det bli gött att få bada och komma undan trängseln igen! Mot Cholon!



Cholon Bay är en skyddad och vacker vik en dags segling söder om Cartagena. 
Vattnet är inte klart, men fullt bad- och kokbart, äntligen!!! 
Orkestern hade ett tre cm tjockt lager av havstulpaner och musslor under hela botten och 
detta skapades bort på några dagar…med en stor paddel. Bra träning.
Kattfiskar bosatte sig under båten och det var fantastiskt att titta 
på dem när de for omkring i marelden på kvällarna. 
Vi hade några härliga slappa dagar och stjärnklara nätter här. Nice.



Gissa vilken dag det är! 
Flaggan från Ronneby-loppisen 2010 kom väl till pass.



(Stranden vi dansar på ägs av 
Pablo Escobars högra hand. 
Han sitter i fängelse, men hans 
fru och bror spenderar ledig till 
här.)  



Grattis på födelsedagen gulle-Martin!!! Det blev stekta bröd på 
sängen, tårta och presenter och kapten lagade maten hela dagen. 
På Martins initiativ startade vi OS-OS (oceanseglar-OS) eller 
parallell-OS som vi också kallar det. 
Första grenen var att stå längst på surfingbrädan i lugnt vatten. 
Ägaren till surfingbrädan vann. He he.



Andra aktiviteter i Cholon Bay var att hälsa på Rob uppe i CrowsNest, fantastisk 
utsikt och stället är till salu (se vende) om det är någon där hemma som är 
sugen på ett colombianskt sommarmansion. Det växer massa exotiska frukter i 
trädgården, vi fick en ljuvlig papaya.
Vi kunde kolla på motorbåtarna som både här och i Cartagena spelade väldigt 
hög musik och körde omkring provocerande sakta med musikvideo-dansande, 
lättklädda colombianer i fören, hög underhållningsfaktor och bra
diskussionstema. 
På nedre bilden till höger testar Nina vår räddningskrage och vår Dan-Bouy
(som man ska slänga i när någon ramlat i, den flyter och den flaggar och lyser i 
toppen).



Månadens citat:

På midsommaraftons förmiddag 
rusar Nina rusar fram på fören 
och skriker desperat över till oss 
på Orkestern 

– Vi har inga snapsglaaaas!!! 
Vad ska vi göraa!!?

(Det som var roligt var dels 
desperationen i Ninas röst, och dels 
det faktum att Nina ju har en massa 
snapsglas, för hon har samlat ett från 
varje land på resan, men hon glömde 
det i stundens allvar. Så det löste 
sig.)


