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San Blas, Panama
(fortfarande)



En särskild ankring i Kuna Yala kallas för ”the swimmingpool”. Det är 2-3 m djupt, sandbotten och klart vatten. 
Innanför ett stort revområde ligger den skyddad för Sue-Ellen, men ibland kan det vara strömt. Reven 
omkring har mycket barracuda och roligt att titta på. Här ligger ofta många (5-15) båtar och nu på 
regnsäsongen verkar det vara mest folk från USA. Hjälpsamma och trevliga. T ex Tom och Julie på Gris Gris
som visade oss hur vi fyller på freon på kylen. En dag kom en motorbåt full med grabbar, de var ute och 
fiskade och vi grillade med dem på kvällen. Då fick vi smaka fisken grouper för första gången och sen den 
dagen hade Ola något konstigt i blicken…



Ankringen i Coco 
Banderos Cays –
en av de 
vackraste vi var 
vid. Stjärnklara 
nätter. Här blev vi 
kvar i två veckor, 
trots rullig 
ankring. 

vår grill-ö

Martin i en ulu

regn och rusk

Coco Banderos Cays mitt i veckan (tomt)

på helgen 
(fullt, och ägarna till 
vissa båtar kördes 
in med helikopter)



En viktigt aktivitet här var jakten 
på den goda fisken. Vi åt fisk i 
stort sett varje dag. Ola 
utvecklade här till fullo sin 
grouper-mani och slutade inte 
rycka med fingrarna förrän han 
fått skjuta och grilla en.  

fiskleverans 
mellan båtarna

fiskrensning i land

stolt Martin med 
snorkelrakning 
– här med tre 
pompanos, en 
sierra mackerel
och en 
yellowtail
snapper



Sköterskehajarna var många på snorklingsutflykterna, de är så 
lugna och loja och går att studera noga. Men här fick jag (Filippa) 
mitt första möte med en revhaj, som var lika stor som jag själv. 
Jag var ensam i vattnet och hajen såg mig inte förrän den kom 
tre meter ifrån mig, då gjorde den en tvär z-sväng rakt framför 
mig och försvann. Dunk dunk dunk i halsgropen.
Nåt som är betydligt farligare än hajarna är solen. 



Coco Banderos var grillkvällarnas tid. Den lille scouten i Martin blev nostalgisk. Det var 
himla praktiskt också eftersom vi hade ransonering på gasolen. Efter kanske åtta 
grillkvällar var ”vår” strand helt städad från skräp. Det är en hel del flytskräp i Kuna
Yala, mest är det plastflaskor och som nummer två är det skor och sulor (helknäppt, 
men skor och sulor flöt omkring överallt.)



avnjuter lyxmåltid efter lyxmåltid

Martin bakar bröd

plastflaska och sandal

Nina grillar fisk

mumsar på cocosnötter

grabbarna har gjort sittplatser, 
bord och pyntat med conch-skal
och blommor



En kväll roade vi oss med att hoppa över 
elden.
Ola var coolast, för han har hustomteblod i 
släkten och kunde göra sig så liten att han 
fick plats på en av stockarna. Men hur han 
klarade värmen förstod vi aldrig.



OS-grenen 
Precisionssim:
ta sikte på en pinne i 
vattnet och simma så 
nära du kan den, med 
förbundna ögon. Som vi 
skrattade när Ola kom 
40 m från pinnen! Så 
LÅNGT ifrån! Men sen 
simmade Martin ut till 
havs, Nina simmade 
upp på stranden och jag 
vände en meter framför 
pinnen och började 
simma tillbaka igen. Så 
Ola vann!



OS-grenen Gå med 
flaskorna: fötterna är 
stilla, gå med flaskorna 
i sanden så långt du 
kan och ställ dem där, 
ta dig sedan tillbaka 
utan att nudda sanden. 
Skitsvårt! 

Vissa dagar hade vi alla lite ont i öronen – då fick vissa salva och fick ligga på sidan ett tag. Inga bad! 
Nina passade på att bjuda in en Kuna-kvinna på båten.



En dag betalade vi en kuna-man för att ta med oss från ankringen in till byn Rio Azucar. Detta utökades snart till 
en spontan djungeltur med guidning eftersom han utlovade vattenfall när man kom fram.



Först ett stopp vid guidens hemby Rio Azucar för att lämna av några krabbor som han köpt av en annan Kuna på 
väg in. Ett roligt stopp: Först pratade guiden med fiskaren som fångat krabborna vid revet och kom överens om ett 
pris. Det kostade 14 dollar och han betalade med 15. När ingen visade sig ha växel så tog han resolut en liten 
snapper ur fiskarens kanot och så var det med den saken, den fick motsvara 1 dollar växel. Lite byteshandel lever 
kvar även om de inte handlar med kokosnötter som valuta längre. 



Promenaden blev rätt så lång och gick längs med byns vattenledning en stor del av tiden. Frukten till vänster var 
söt och med en stor kärna i varje hus. Trädet såg ut som ett mangoträd. 
Till höger en grästuva av 15m hög bambu.



Lyckliga jag (Filippa) som 
får bada i vattenfall! Det 
var mitt första tropiska 
vattenfall. Det nedre var ca 
5 m högt och det övre ca 2 
m (vänstra bilden). Konstig 
känsla att bada i sötvatten, 
och samtidigt jätteskönt att 
få ur allt salt ur hår och 
porer. 



Byn Isla Tigre. 
Ren och lite 
tråkig. Men kul att 
kunna kolla på 
volleyboll. 
Fin utsikt från 
dasset.

traditionellt klädd dam med 
näsring

pumpahus?

torkar kläder på hett plåttak



Ankringen Esnasdup.
Helt stilla så nattsömnen var god, men grumligt i vattnet 
så det blev spela Whist istället. 
På vägen seglade vi förbi en mobilmast, och täckningen 
räckte precis till om Martin stod i masten. Här ringer han 
pappa Göran.



En tur med guiden, mola-
proffs-sömmerskan och 
Kuna-transvestiten Lisa 
hade vi planerat länge. Vi 
visste inte riktigt vad som 
väntade. Så här blev det:  
Upphämtade i en ulu med ett 
traditionellt gravföljde som 
fick skjuts samtidigt, en 
timmes promenad uppför 
med fin utsikt ibland, bad i 
vattenfall med småfiskar 
som nafsade på allt som 
stod ut, mini-canyoning
nedför med överraskande 
”rutschkanor” och små 
sötvattenspooler, jättefint 
och roligt!
Sen hälsade vi på Lisa i 
hennes by Rio Sidra (en 
riktigt livlig och trevlig by, 
hyddorna stod med 40 cm 
mellanrum) – vi köpte molas 
av Lisa och Martin hittade 
nybakta brön i en butik.

Den molan köpte vi, 
sydd av Lisas syster, 
som var en i 
begravningsföljet.

Sjyssta
brön!

Lisa herself



Nu började det närma sig slutet på San Blas-vistelsen och vi funderade 
på vad vi ville fylla resten av tiden med. Grottorna vid the 
swimmingpool, dykning och några lugna dagar blev svaret på 
Orkestern. 
På väg till swimmingpoolen nappade de här fiskarna (bilderna överst). 
Väl i swimmingpoolen blev det nattsnorkling – mycket lyckat med 
sovande sköldpadda och flera bläckfiskar som ändrade färg. Dagen
efter skådade Ninita perfekta förhållanden för grottsnorkling (vi hade 
varit där tre gånger förut med en del ström och bök). Det är som en 
blandning mellan gångar och grottor under korallen. Dagen bjöd på sol, 
lugnt vatten och jag (som är skrajast av oss alla) klarade att simma 
igenom alla grottorna, även den längsta (trots möte med haj vid ett 
försök) – triumf!!
Den här lilla skönheten (bilden till vänster) – en nakensnäcka – hittade 
vi på korallen vid grottorna, nästan en decimeter lång (största vi sett!! i 
Sverige är de en centimeter långa) och den sprutade ut ceriserosa
puffar när vi irriterade den. 
Grottorna var fantastiskt vackra den här dagen med solen som lyste 
genom simhålen och andra små hål i taket och med stora stim av 
småspigg och en och annan sköterskehaj. 





Lugna dagar på ankringen 
”the Hot Tub”. En rocka 
som flyter över botten. Jag 
rengör skrovet. Ninita har 
seglat i förväg och varnar 
oss på radion för en 
tornado! 

Så här brukar det se ut vid horisonten. 

Nintas ankring

Men inte så här! 



Vi fick ett fint nattdyk vid Miriariadup, inga 
bilder på det dock.

Här har vi Nina och Ola som tar sig ett dyk.



Sista ankringen i Kuna Yala. Chichime Cays. 
Här tänker vi tillbaka och är störtnöjda med all 
tid vi haft att spendera i den här fina ö-
gruppen i Panama. Nu väntar storstäder och 
kanalgenomfart om kröken. 
Vi hinner också öva på Dirty Dancing-lyftet. 



Tänk om man vore 
en fisk ändå!


