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Första advent blev en lyckad tillställning. Vi bjöd in 

besättningarna från SY Kokomo (Peter and Donna), SY 

Kaiasong (Gary and Kaia) och SY Dawntrader (Ron).  

Alltid trevligt att se så många dingar hänga i aktern på 

Orkestern – då vet man att det vankas festligheter. Sista 

hemmagjorda svagdrickeglöggen från 2010 gick åt. Jag 

hade bakat pappas sockerkaka med saffran i och Martin 

höll i det svenska julquizet – mycket uppskattat och det 

började mumlas om att ett tyskt, ett kanadensiskt och 

ett amerikanst quiz kanske kunde se dagen nästa år. Kaia 

vann. Hon skyllde på sina finska rötter. 

Runt första advent skickade vi julkort till Sverige, i samlat 

paket. De kom fram en bit in i januari.



En vacker dag seglade Ninita in på ankringen. Kul att ses igen efter två månader isär!

En ruskig morgon stod vi ute i sittbrunnen och fotade, då ser vi Nina och Ola 

transportera ut nåt stort paket i sin nästan sjunkande dinge.

Nina och Ola Ninita



Pelikanerna har skrämt upp en liten bläckfisk på däck.

Ron och jag hade sandaler som föll ihop, dem lagade vi med 

SikaFlex. 

Ibland var det gungugt och då kom virknålen fram igen. Jag 

satsade på att göra åt allt garn ombord.



Till andra advent kokte vi knäck. Vi provade 

många sorters fyllningar. Kombinationen rom 

och saffran var fin, annars är apelsin eller 

mandel favoriten.

En kväll var vi på julmys-körsång i gamla stan En kväll var vi på julmys-körsång i gamla stan 

med Nina och Ola. Kvaliten på konserten var lite 

sisådär, men sällskapet och platsen var desto 

bättre. 



December var ett gnetets månad. Fix och don. Städning och lagning av småsaker. När 

vi röjde  hittade vi en hel del grejer vi glömt bort att vi hade. Den tyngsta posten var 

dock  att få till försäljningen, med den stod och föll mycket annat. Vi fick en hel del 

intressenter. Några var drömmare och några la bud. När vi väl hittat ett seriöst gäng 

från Sverige  och vi var på väg att genomföra köpet var de tvungna att avböja i sista 

stund. Då skickade vi genast ett mail till ett par som varit intresserade för en månad 

sedan men som kanske hittat en annan båt. Det visade sig att de nu gärna ville köpa 

Orkestern och de köpte genast en enkel flygbiljett till Panama City som handpenning!! 

Tjohoo! Ett pinnhål till! 

Skönt, nu kunde vi planera vår närmaste framtid bättre. 

Vi såg inte mycket av Ninita i december heller för vi hade alla fullt upp. Vi med 

försäljning och Ninita med sin charterverksamhet – de skulle ha gäster i två omgångar 

hela januari och bunkrade nu upp och optimerade sitt utrymme. Sen ska de till 

Galapagos och söderhavet  i februari och vill ha allt på båten i tipp topp trim tills dess. 

Julafton såg vi dock alla fram emot , då skulle vi vara lediga och spela julklappsspelet 

tillsammans och äta julmat. Båda båtarna lagade julmaten i förväg, men sen på 

julafton var både Ola och jag dåliga så vi fick ställa in firandet. Så julen 2012 passerade 

ganska obemärkt förbi.  





Helt plötsligt en dag dyker Adrian och 

Camilla upp i stan! De berättar inte 

varför förrän vi träffas och då säger de 

att eftersom vi har varit här så länge 

måste Panama City vara nåt att se. Så 

är ju inte direkt fallet, vi är ju här för 

att det är lätt att ta sig hit vid 

eventuellt köp av båt. Men vi velar 

glatt runt i Gamla Stan tillsammans 

och …



…lyckas sen få med dem på en indiantur nästa 

dag. Emberaduraindianerna ska föräras vårt 

besök. De lever en timmas båtfärd upp i Rio 

Chagres. Först är det buss som gäller och 

amerikanaren som håller i det hela har köpt de 

största muffins jag nånsin sett, till alla på 

bussen. 

Vi får alla ha charmiga , röda flytvästar på oss. 



Kort stopp vid ett vackert vattenfall.



När vi kommer en bit upp i floden 

visar det sig att den har ett extremt 

flöde just idag. Indianerna vågar inte 

ta oss i fulla kanoter upp för floden 

så vi blir strandsatta mitt ute i 

ingenstans, i väntan på vår tur.  

Väl tillbaka i floden måste vi väja för 

enorma stockar som kommer 

flytande med rejäl fart och 

motorerna går på högvarv mot den 

starka strömmen.

På tillbakavägen har floden sjunkit lite och nu åker 

vi ju medströms  så det blir lite som rafting…eller 

uluing kanske (ulu = urhuggen kanot).

När vi kommer ner till bussupphämtningen står det 

ett gäng poliser där. Ett lik har kommit flytande 

med floden. Det är visst inte bara stockar som 

spolas med.

På bilden till höger är kanoterna parkerade vid 

Emberaduraindianernas strand. Framme!



Vi möts av en tam utter som hoppar i och ur 

kanoterna och skojar med stammens 

hundar. 



Indianerna visar upp sin by och sina hantverk. Här visar 

en kvinna hur alla korgar görs av palmfibrer och hur de 

får fram de olika färgerna genom att använda olika växter, 

jordmineral och behandlingar (blötläggning och rötning).

Ett blåsvart färgpigment, som jag tror kom från en 

nöt, fungerade som temporärt tatueringsbläck. De 

hade dels  traditionella mönster och helkropps-hade dels  traditionella mönster och helkropps-

målningar och dels väldigt skicligt gjorda bilder av 

t.ex. skorpioner och rovfåglar på ryggarna som 

liknade ”nutida” tatueringar. 

De var inte vana vid att måla på öronen dock så när 

jag bad om det blev konstnären perplex . Men han 

gjorde sitt bästa.



Stammens medicinman var en 

rolig prick. Han hävdade att 

han kunde bota det mesta, 

däribland cancer. Särskilt 

prostatacancer hade han varit 

framgångsrik med. 

Medecinmannen, som var 

någonstans mellan 70 och 90 

år, gav ett väldigt basic intryck 

med sitt lilla höftskynke, sina få 

tänder och sin knaggliga 

spanska, men han hade en 

hemsida på internet och hade 

ibland utlänningar boende hos 

sig i byn som han behandlade. 

Vi fick se hans läkeväxtträdgård 

och här på bilden visar han att 

han även har en växt som 

funkar som Viagra.



Bäst att hålla upp höftskynket när det 

ska liras boll. 

I bakgrunden syns byns  telefonkiosk. 

Invånarantal var 120 personer.



Som ni kan se på bilderna gillar de att måla 

sig med den svarta färgen. Kanske hade den, 

förutom ett rent dekorativt syfte, även en 

användning som moskitavledare. 

Vi fick höra traditionell sång och musik och 

se olika rituella danser. Och råkar man bli 

uppbjuden på kasedans tackar man ju inte 

nej!



Nyårsafton valdes att tillbringas i ett lugnt tempo med vår vän Ron. Glass på favoritglasstället och 

sen lite maracuya-vin (passionsfruktvin) på Causeway (därav den suddiga bilden).  Sen satt vi och 

snackade i Rons sittbrunn tills klockan slog tolv. Då hade stadens officiella fyrverkerier redan varit snackade i Rons sittbrunn tills klockan slog tolv. Då hade stadens officiella fyrverkerier redan varit 

igång i en timma och lagt ett stort svart moln över nejden. 



Istället för ett citat kommer här svaret på en fråga ni alla där hemma antagligen har undrat över: Har Martin blivit piggare på 

morgnarna av långfärdslivet? Svar: Nej. Martin föredrar fortfarande att snooza minst en timme innan han går upp och då vill 

han ha frukosten klar och kaffet ska vara på gång. (Om jag riktar två lampor i hans ansikte i sängen och sätter på hög musik 

och bakar scones så att det luktar i hela båten kan jag få ner snooze-tiden till 30 minuter.) Några gånger har han fått fixa 

kaffet själv… en gång hade han lite svårare att trycka ner presson än vanligt, när jag sen skulle diska presson hittade jag 

kaffemåttet nedtryckt tillsammans med kaffepulvret! Måttet var i plast och hade tack vare det heta vattnet formats till en 

böj då Martin gjort sitt bästa för att pressa. En annan gång råkade han koka saltvatten till kaffet…  

Gott Nytt 2013! 


