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Panama City 
= Stilla Havet!



Efter lugnet i San Blas kändes det knasigt att vara tillbaka i civilisationen med bilar, fungerande mobiltelefoner, 
internet, restauranger och mataffärer. Och en himla massa folk. När vi var i Falmouth i England träffade vi några 
svenskar på en båt som precis kommit från Azorerna. De stannade helst i båten och gick sällan iland, vi tyckte att 
det var lite konstigt, men nu när vi kom till Portobelo kunde vi känna igen oss i beteendet. Vi fick ta civilisationen i 
små doser i början. 
Den här bilden visar ankringen från dinge-perspektiv. När det blåste västliga vindar rullade det in dyning här så 
det inte gick att stanna kvar i båten. Vi la ut ett akterankare så att vår stäv skulle möta vågorna – ett bra sätt att 
slippa en del av rullet på. 

Varför ligger Orkestern åt ett annat håll 
än de andra båtarna?



Vi fick äntligen fyllt våra gasolflaskor hos 
den lokala fixaren i byn, både vi och 
Ninita som har samma system. 
Underbart med överflöd av gas igen, 
tänkte vi. Nu hade vi inte räknat med att 
mannen hade toppfyllt dem helt orimligt 
mycket så det pös genom skarvarna på 
några så vi inte kunde använda dem. 
Men efter en veckas fixande och 
tömmande, inköp av nya flaskor och 
snackande var allt i ordning igen. Lite 
spännande att tömma explosiv gasol ur 
gasflaskor, så vi satte oss i dingen i lä 
om båten, jag och Ola. 

Vi tog lokalbussen till 
köpcentret 4 Altos
vid Colon och 
frossade i färsk frukt 
och goda 
nudelwoker. En dag 
fick vi köpt den nya 
dingen och fick även 
anpassat tygskyddet
så det passade. 

Portobelo är en lugn 
liten by trots sitt 
viktiga och vildsinta 
förflutna med 
piratattacker och 
inkaguld. 
Människorna är av 
afrokaribiskt ursprung 
och ofta lite småfeta. 
På lördagarna levde 
de upp och kör 
trumfest på lilla 
stortorget. 



Vardagsbilden

Fisk-kartorna. Kul 
att veta vilka fiskar 
vi sett!

Bikinin slängd i hörnet. 
Ständigt för varmt för 
kläder. Dryga 30 grader.

Veckans bok. Deckare 
hittad i en bytesbokhylla 
nånstans. 

Bäst att 
dricka mer 
vatten än 
vi är sugna 
på.

Tidig middag, kl 16.45. Vanligare 
är kl 19, när det är kolsvart ute.

Mola som prydnad.

Pasta eller 
nudlar, snabbt 
och lätt.

Handlingslista.

Oumbärlig fläkt. Tack 
igen Mare II !!



Det blev mest fixedix i Portobelo, men vi hann med en 
badtur till en mysig liten sandvik och en tur till de norra 
fortifikationerna för viken. Det är tre befästningar på 
olika nivåer. På bilderna till höger syns den nedersta 
befästningen.
Byggnadsmaterialet i den här delen av världen är ofta 
korall.  



Då tar vi oss raskt upp 
förbi den andra nivån för 
att nå toppbefästningen. 
Härifrån kan vi se ner på 
våra båtar på ankringen 
och blicka ut över den 
panamaniska 
regnskogen. Men Martin 
kollar som vanligt åt ett 
helt annat håll… ett gäng 
gröna nymfparakiter flög 
skrikande förbi. De låter 
som barn som leker på en 
badplats, fast utan 
plaskljuden. 



Vi valde en vacker 
eftermiddag. Annars är detta 
en av de platser det regnar 
mest på i Panama. Den lilla 
byn drabbas inte sällan av 
jordskred och igenslammade 
vattenledningar. Och vi hade 
ständigt full tank. 



Vid registreringen i Colon stod vi redan i kanalbolagets register från 1987 då Orkestern passerade sist! 
Mätmannen från kanalbolaget var en trevlig prick och dök upp en dag, nästan på avtalad tid. Efter att 
måttbandet kollat våra mått (båtens alltså) fick vi fylla i en drös med papper. Proffsig hantering jämfört med 
den något godtyckliga och slumpmässiga behandling man får av myndigheterna i landet.
På morgonen innan värmen anlänt gjorde vi ofta promenader upp till de övergivna amerikanska 
fortifikationerna som börjar alldeles bakom marinan (se bilder från när vi var här sist i april).

KANALFÖRBEREDELSER! – Åter i Shelter Bay Marina vid Colon.
Båten pryddes med åtta nya snygga extrafendrar och 4*120ft långa
tampar som vi hyrt. Alla ömtåliga saker (nästan, som vi skulle märka 
senare) täcktes med kuddar och skumplast. Vindsnurran fick vara utan 
sina vingar och allt annat som skulle kunna strula till det med linorna 
stuvades undan.



Vi hade veckan innan hjälpt Ninita att gå 
igenom kanalen, så lite rutinerade kände vi 
oss. Trots detta kan man inte låta bli att 
tänka på alla rövarhistorier man hört om 
krossade eller sänkta båtar…

På bilden nedan Nina, Dick, Filippa och 
Advisorn. På bilden till vänster Martin och 
Advisor-traineen. Bakom kameran Petra. 
Alltså 7 personer ombord, vilket var knökat
ibland men gick riktigt bra.

Eftersom våra ”skötare”/advisors var 
sena hade vi bråttom direkt. I första 
slussen släpptes vattnet på i en 
enorm fart och det kokade runt båten 
av strömvirvlar. Vi tog oss igenom 
helskinnade upp till Gatun Lake, på 
en svindlade höjd av 27 meter* över 
havsytan. Här fick vi förtöja vid en 
enorm boj över natten och våra 
advisors lämnade oss så vi kunde äta 
en sen middag. 

* Resans höjdpunkt! 



En kastlina, med en så kallad apnäve i änden 
används för att skicka linorna från båten till 
linkillarna längs slussen. Akta huvudet! 



Givetvis lyckades en särskilt pricksäker man med 
kastlina få in en fullträff på en ruta, in i mellan 
kudden som skyddade. Tack för den. Men en 
liten spricka var det värsta vi råkade ut för i 
slussarna, så det får väl vara ok. Tog ett par, tre 
dagar att få en ny tillverkad och inte minst 
installerad…men lite visare kom jag ur 
erfarenheten: En karriär jag ska undvika vid 
hemkomst till Sverige är i alla fall glasmästare. 



Paraplyerna var inskaffade för regn, men de 
passar lika bra som solskydd. När man möter en 
sån här i Gatun Lake så bör man ha stängt alla 
luckor (eller hur Ninita?) annars kan det bli 
blött…men det är ju i alla fall sötvatten. 

Filippa jobbar med förtöjningen i Gatun Lake. 



Dick och Petra, våra entusiastiska inlånade 
holländska linehandlers, vid Miraflores Locks. 
Slussportarna här är lite större nu än när vi tog 
oss igenom Caledonian Canal förra sommaren. 
Men principen är ju den samma!



På ”nedvägen” mot Stilla Havet fick vi fint 
sällskap i slussen, ett RO-RO fartyg. Vi 
var lite sena, men de var senare, så det 
kändes bra. Lite orättvist var det att vi inte 
fick hjälp av 8 lok i slussen som den 
andra båten, men jag tror de fick betala 
lite mer också. 
Kommer vi få plats och tänker han på att 
bromsa??

De 77 kilometrarna kanal var färdiga 1914 
och har på knappt hundra år slussat igenom 
imponerande 800 000 fartyg sen dess.  
Kanalen är idag en stor turistattraktion 
också, med tre s.k. Visitor centres där man 
kan stå och beundra båtarna som slussar 
förbi, eller kanske ta en färjetur på Gatun 
lake och provslussa lite. 
Sedan 1999 sköter Panamanerna sin egen 
kanal (inte storebrorlandet upp i norr) och 
satsar friskt. En expansion av kapaciteten, 

klar 2015, genom ett nytt set slussar 
kommer att möjliggöra fartyg av post-
panamax storlek att gå igenom.  



En stund efter bilden 
togs skulle de komma 
ännu närmare! Ingen syn 
man vill se på en 
havssegling..

Bogserlok



Igenom – på andra sidan dörren fanns Stilla Havet!

Vi firade med Portvin som Dick och 
Petra tagit med och lämnade sen av 
våra duktiga linehandlers på Balboa
Yacht club. 



Gott Nytt Hav!!
Mycket passande ordnade Panamarna ett gediget fyrverkeri för att fira vår ankomst redan samma kväll. 

Från ankringen har man en utmärkt utsikt över centrala huvudstaden.


