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November (och innan dess oktober med) var en lite halvtråkig månad med jobb på båten, 
kommunikation med båtspekulanter som aldrig kunde bestämma sig. En massa turer in till 
området Balboa och Cinco de Mayo blev det, ibland för nöjen men mest för att handla mat eller 
skaffa nån pryl. Vi börjar bli rätt hemtama i Panama City, tja i alla fall i vissa delar av västra stan, 
den del som ligger  närmast kanalen.  

Gamar finns det gott om i Panama – här den vanliga arten sopgam. Men de är rätt imponerande 
när de flyger, ser ut som en större rovfågel (vilket det i och för sig är).



Totalt postade vi 120kg grejer 
hem till Sverige med 
Panamaniska posten, i olika 
omgångar. Processen är något 
komplicerad och vi spenderade 
totalt minst 10 timmar på 
Correos Balboa samt lika mycket 
till på stan för att köpa brunt 
papper, genomskinlig tape, 
kopiera pass, leta lådor av lagom 
storlek o.s.v. Samt några dagar i 
båten med sortering, kassering 
eller förpackning av alla våra eller förpackning av alla våra 
prylar som antingen lämnades 
kvar till nya ägarna eller togs 
med på kommande 
backpacking.  Kassörskorna  på 
posten gillar inte jobbet med att 
inspektera och hantera stora 
lådor från svenskar som kan 
begränsad spanska – varje gång 
vi återkom med nya kartonger 
fick de något trött i blicken… 



I november regnade det med regelbundenhet, oftast med start efter lunch. Regnet var ibland 
smutsigt av stadens sot, så dricksvatten hämtades i dunk från land. Nästan inga mer blåsväder 
dock, vilket i och för sig inte hindrade en ryss med en jättestor Hanse att dragga runt  en dag. 
Han väcktes av andra seglare innan den hann träffa nåt. Fin båt, massa sponsorloggor på 
skrovet, ser ut som erfaret folk. Men kan dom ankra??
På bilderna ovan en solig dag, på väg till eller från stan från ankringen på Causeway.



Återkomsten av den kalla drycken var välkommen. Lådan med vår nya kyl kom fram från USA 
som den skulle och installerades på ett par dagar utan missöden.  Vissa dagar får Filippa flippen 
och ska träna i sittbrunnen om kvällen. Man blir lätt lite stel och stillasittande i båten så vi 
försökte gå långa promenader på Causeway då och då. Vissa dagar är det hur lugnt som helst på 
promenaden, andra dagar delar man den med halva Panama på utflykt. Då får man passa sig, för 
de ska alltid hyra en massa cyklar, trampfyrhjulingar eller vespor och försöka lära sig köra rakt. 
Säkrare på havet..



En dag tog vi oss till Antropologiska museet och såg på den kringresande Tuthankamun-
utställningen.  Perfekt att strosa omkring på under middagshettan, aircon och intressanta 
mumier.  Annars roade vi oss med att se på bio (James Bond) och shoppa nya kläder för det 
stundande hemmalivet i Sverige. Att ha på sig långbyxor, eller ännu mer en kostym, känns riktigt 
riktigt skumt..



Ett dåligt kort på de ca 40 cm breda rockorna, av typ manta/devil ray (Mobulus) 
som simmar omkring runt båtarna på ankringen. Ljusbruna på ovansidan. Nån 
juvinil sorts devil ray? Någon som vet? Jag har inte lyckats hitta vad det kan vara..
Trots att vattnet är av tvivelaktig renhet så här nära stan så ser man massor av liv 
på och ovanför vattnet – även om man inte direkt känner för att bada. Pelikaner 
kraschdyker efter fiskstim, fregattfåglar kapar bytet från andra fåglar i luften och 
fiskarna jagar varandra så det dunkar i skrovet.



Papas Rellenas – en slags friterad 
potatis- och kycklingröra – en 
utmärkt second breakfast när man 
tagit dollartaxin in till Plaza Cinco 
de Mayo. 



BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHHH

Egentligen gjorde vi en hel del kul under november, men det var lite frustrerande att inte kunna 
planera tiden och göra lite mer större utflykter eller turer med båten – vi visste inte hur mycket 
tid vi hade innan någon skulle komma och titta på båten och behövde ha bra internetkontakt 
regelbundet.  Kvällarna tittade vi antingen på stjärnorna, fyrverkerier (mycket populärt här) eller 
i ärlighetens namn oftast på nedladdad TV. Hela The Wire (5 säsonger ) har beskådats. 


