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San Blas, Panama



Det ser lite brutalt ut när man ska 
ta kål på en tonfisk. Med denna 
fina lilla fisken tog vi ledningen i 
OS-gren nr 2: 200NM 

Djuphavsfiske. Tyvärr landade 
Ninita en storebror till honom 
närmare Panama och vann 
grenen.  

(Inga djur som medverkade i bildspelet tog skada).  

Tillbakavägen från Colombia 
blev annars en något tröttsam 
historia, när det väl kom vind 
kom den svagt och mest i nosen.  



Så var vi tillbaka i San Blas! Förväntningarna höga! En hel sommar 
fylld av slappande i ett litet paradis, eller om du vill; kilometervis med 
korallrev att utforska. 



Åter i Panama efter Colombia, vi på Orkestern kände oss lite rutinerade nu andra 
besöket. Kul att ha med Ninita som sällskap och så får man så fina bilder på båten 
utifrån, även under segling. Detta är ofta lite besvärligt att fixa när man är själv.

Panamas gästflagga vajar igen.  



• Första veckan välkomnades vi av kraftiga åskstormar på ankringen. Vi låg i 
”Swimmingpool” igen och en av nätterna fick vi 44 knops vind ett tag med ösregn. 
Man kan hålla sig för skratt mitt i natten när man försöker se om ankaret håller och 
åskknallarna exploderar runt omkring så det skallrar i hela båten. Vi satt bra fast och 
klarade oss utan skador på solskydd och liknande. En amerikansk båt på Green 
Island en bit bort draggade upp på revet och fick dras loss dan efter. 

• Nästa åskstorm någon dag senare var inte lika kraftig men hade med sig små 
tornados/virvelstormar som bonus. En träffade rakt på en båt 100m från oss och 
krängde först ner den 30 grader (med bara riggen uppe, inga segel), sen flippade den 
deras stora tunga RIB-dinge upp-å-ner med motor och allt.

• Vi hade ju hört att det skulle vara regnsäsong och mycket åska nu men detta verkar 
lite jobbigt i längden?? Det visade sig vara ganska otypiskt mycket busväder den 
första veckan och resten av sommaren hade vi visserligen några blåsväder till men 
inte alls så ofta. Regn kom det dock tillräckligt med, vi hade aldrig brist på 
dricksvatten med vårt utmärkta däck för insamling.



Det kommer bli många bilder på fiskar detta bildspelet…kul eller tyvärr, 
det beror ju på hur man ser på saken…På bilden en Yellow Jack, en fisk vi 
uppskattar när den dyker upp inom skotthåll. 



Baksidan med att fiska är att man måste rensa om 
man varit duktig. Lite som att man måste rensa 
svampen efter att man hittat ett berg med 
kantareller i den svenska skogen, för att ta ett 
närliggande exempel för er så här i september.

Barracuda

Yellow Jack

Ola



Nyfiken är man ju, så en dag 
agnade jag med ett fiskhuvud 
på kroken och drog sen ut 
och snorklade ute på revet. 
Undrar vad som kan nappa? 
Filippa satt i godan ro i båten 
när det böjde ordentligt i spöt. 

Extra roligt blev det ju av att 
hon var klädd i 
födelsedagskostymen och 
fick gå ut och fiska så.



Så när jag kom hem från dingeturen var det full kalabalik och vi fick vevat in fisken, som 
visade sig vara en fullvuxen sköterskehaj. Den släpptes dock efter fotografering, hajar 
ska man vara snäll mot. 



Men vad äter man om man inte kan åka till 
affären på två månader?  - Tja, lite sånt man hittar i vattnet mest, 
samt lite grönsaker man kan köpa av killar i kanoter. 
(Ibland, det är alltid ett lotteri om grönsakskillen kommer). Två 
krabbarter har vi här, båda goda. Den högra ovanlig men lik svensk 
krabbtaska fast slät, lite rundare och prickig. Den vänstra en slags 
spindelkrabba, rätt vanlig och hyggligt lätt att fånga på natten då de 
är ute och promenerar. 

Mer camping? Men har ni ingen gasolspis ombord?  -Jo, men 
Colombianerna ville inte fylla våra Campingaz-flaskor så det blev 
ransonering ombord tills vi kommer till en riktig stad i Panama i 
September. Då är det bra med Ninitas gamla Trangia spritkök!





Vi blir mer och mer vattendjur för varje dag som går, Filippa 
börjar bli en säker fridykare. Hatten är mest för solskydd, inte
för att hon fryser om huvudet. Men om man är i ett par 
timmar, särskilt en mulen dag så fryser man faktiskt även i 
29-gradigt vatten. 



Barracudor är ökända för att innehålla Ciguatera, orsakad av den 
fotosynterande dinoflagelaten Gambierdiscus Toxicus (en slags 
marin alg) som anrikas upp i näringskedjan där just Barracudan är 
en av toppredatorerna. I exempelvis östra Karibien kan man inte alls 
äta dem utan risk för livsfarlig förgiftning. Men här i San Blas finns 
ingen Ciguatera och barracuda är en delikatess med fast vitt kött 
med mild smak.



Vi försökte vänta in rätt natt för att få bevittna hur dessa 
sköldpaddor föddes. Det lyckades vi inte med, men vi fick ändå se 
en av dem senare hos den lokala Kuna-mannen som sparat den för 
att visa för turisterna. En Hawksbill Turtle tror vi det är.



Undervattenscharader. Man får hitta på 
egna sätt att roa sig ute på ankringen. Sen 
har det spelats mycket 4-mannavist 
(fantastiskt att O och F aldrig kan vinna 
över M och N). Många böcker har lästs och 
en och annan film kollats på datorn. 



Men är vi på rätt köl nu?



Filippa F och den snälla badsmurfen Nina.



Har man inget vettigt att göra så får man hitta på nåt. Trots tidigare 
skepparkrans har Martin inte börjat med pipa, han håller sig till luftringar.



Ja, det blev mycket fiske och bad i Juli, men det visar nog rätt bra vad vi hållit på med. Minst ett par timmar i 
vattnet varje dag! Vissa dagar var det så varmt så man fick ransonera soltimmarna, annars blev man lätt groggy 
eller brände sig (det går faktiskt att bränna sig fortfarande trots rätt brun kropp!)
Så man får nog av solen, som Kapten F uttryckte det en dag:

”Det är mulet 
och härligt 

idag!”

Vår gamla dinge (må den vila i frid) en av dagarna 
den flöt. Numera utbytt mot yngre Panamanisk 
skönhet som inte behöver pumpas!


