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Santa Catalina Santa Catalina 
och Coiba,
Panama



Bakgrundsbeskrivning för hela februari månad:

Torrsäsongen har börjat och med den följer likartade dagar rad på rad. Himlen 

är ständigt blå och nästan molnfri, temperaturen stabilt på mellan 30 och 34 

grader på dagen, natten och vattnet håller kanske 28 grader och solen steker 

från nio på morgonen till fem på eftermiddagen under vilket vi håller oss 

antingen inomhus under en takfläkt eller i den mörkaste skugga vi kan hitta 

utomhus. Samtliga veckor befinner vi oss i byn Santa Catalina på Panamas 

sydvästkust. Här finns två små tiendor med konserver, två ambulerande frukt-

och grönsaksbilar med rappar-wannabies till chaufförer, tre dykcenter och en 

himla massa hostels, hotell, homestays, hyrvillor etc. Två stränder utgör byns 

utposter, varav den ena är en perfekt nybörjarsurfstrand och den andra är full 

med de lokala fiskebåtarna. Mellan stränderna finns ett ”point break” där det 

ligger mer avancerade surfare och guppar dagarna i ända. En asfalterad väg går ligger mer avancerade surfare och guppar dagarna i ända. En asfalterad väg går 

genom byn och grusvägar grenar sig ut från den ner mot hostels och hav. Varje 

hostel har ett varierande utbud av surfingbrädor. På den sida av vägen som ej 

vätter mot havet brer ett torrt gräshedslandskap ut sig med betande hästar och 

kor. Den långgrunda surfstranden ändrar storlek under dagen i takt med 

tidvattnet. Vid högvatten är det bäst surf och då går lämmeltåget.    

Vi är absurt lediga. 

Ingen båt med tillhörande reparationslistor, inga resplaner de närmaste fyra 

veckorna. (Och som normalt är för många svenskar känner vi oss i början 

stressade av ledigheten. )

Här ska vi uppfylla drömmar om dykning och surfing och nu finns det också tid 

för mer fotografering. Så förbered er på ett foto-fullspäckat, sista resebrev!



Första veckan gör vi inte många knop. Flunsan sitter fortfarande kvar 

litegrann. Det finns många hängmattor på hostelet och Martin provar 

alla. Han provklappar också alla katter och det är hans favorit Puss, som 

ni kan se i sin vanligaste pose, på bilden.

Hosteldrivarna Michael och Rose förundrar sig  över hur många timmar 

Martin spenderar framför datorn – de är väl vana vid att deras gäster är 

mer sugna på bad och andra semesteraktiviteter. 



Rancho Estero är det bästa hostelet i byn. Tycker både vi och många andra. Roligt nog bor vi i hydda nr 4 – ”El  
Martín”. (Fyra är mitt lyckotal.) Fantastisk utsikt över Playa Estero, som är surfstranden. Och föredömligt nära; bara 
att släntra ner till sanden och springa ut till den blöta sanden. Svart lavasand blir så het i solen!
Vi pratar mycket om framtiden; hur ska det bli att komma hem? Kommer vi vara frusna? Kommer våra 
vardagsvärderingar ändrats så mycket att vi inte kan bo i Sverige? Hur ska vi renovera i lägenheten? Vad ska vi köpa 
för bil? Frys? Säng? 
Något som vi båda känner är att vi är stolta över vår resa. Vi är stolta över att vi satsade, att vi kom iväg och att vi 
hade vett nog att följa en seglares gyllene regel; Ändrar sig förutsättningarna för din framfart, så gör du klokt i att 
ändra planen för var du ska gå i hamn. 



Dags att komma igång med surfingen! Mitt mål är 
att utvecklas rejält den här månaden. Ett lätt mål 
eftersom jag är nybörjare; varje liten framgång är 
ju utveckling och jag njuter av att i stort sett varje 
gång känna att det går lite bättre. 



Efter nån dag börjar jag inse 
varför Panama är ett av världens 
mest fågelrika länder – fåglarna 
har ju så mycket att äta här!! 
Insekter i varenda hörn av 
blickfånget, särskilt myror i alla 
storlekar former och färger. Vi 
träffar på en tarantellaliknande 
spindel som vi bussar katterna 
på och Martins dykkompis hittar 
en skorpion i dykskon.  
Gula spindeln till vänster var 
bara en cm bred dock, men cool.
Överallt finns geckoödlor som 
kraxar.  En morgon väcks jag av 
att en ödla kissar mig i ansiktet 
från bambuhyddans innertak.
En natt på ett annat hostel har vi 
mygginvasion och ägnar en hel  mygginvasion och ägnar en hel  
timme åt ”klappjakt”. 



Vi åker iväg tre dagar 
med Coiba Dive 
Center. Tre dyk per 
dag, två nätter på 
”ranger station” på 

Utanför Santa Catalina ligger ön Coiba. Stor som Orust och helt bevuxen med 
djungel. Ön och omkringliggande rev och öar är nationalpark och väl bevarade 
eftersom Coiba var en fängelsekoloni hela 1900-talet ända fram till 2004. 
Här ska det ges unika dykmöjligheter och chans att få se valhajen, jorden största fisk.

Debbie

Dan
John Junior (Mr. Mumma)

”ranger station” på 
Coiba och all mat och 
utrustning ingår (våra 
egna dykgrejer har vi 
sålt med båten).

Det är ovant att bli så 
bortskämda – mellan 
dyken tar de hand om 
utrustningen och när 
det är dags för nästa 
dyk sätter de på en 
utrustningen och det 
är bara att hoppa i. 
Och vattnet är 
ljummet.  (Det är 
annat än privat 
dykning i Sverige det.)

Ett glatt gäng som slumpmässigt alla kommer från Michigan, USA. Utom vi. 

Big John

CC



Sharks garanteed! Är dykcentrets 
slogan. Det vimlar av White-tipped 
Reef shark på botten, vi ser minst 
en, ibland upp till sju, per dyk. 
Varje dyk tar vi oss ner längs 
ankarkättingen för tidvattnet ger för 
det mesta ström i ytan.  



Vi har hyrt en undervattenskamera för 
första gången. Martin får ha den för jag 
behöver ha mina handskar på mig. Tio 
meter ner kommer en termoklin där vattnet 
blir, håll i er nu, +20 C!! Så kallt har vi inte 
badat sen Portugal. 
När det inte kommer några fiskar blir jag 
första objekt. Här studerar  jag mjukkorallen 
Gorgonian Sea Fan.



Giant Frogfish. Den blir lite skrämd när vi dyker upp ett helt gäng 
dykare. Långsamt som en sömngångare går den iväg längs 
botten och gömmer sig bakom en sten. Den är röd som på stora 
bilden. Fenorna är mer som ben och armar än fenor.  Vi såg en 
gul version av frogfishen också. 



Förmiddagspaus. Direkt när huvudena 
bryter vattenytan börjar det 
upprymda snacket om vad vi sett och 
upplevt!

Vi blir körda till en paradisstrand för 
att fika och andas ut kväve innan nästa 
dyk. 



Det sensationella med dykning runt Coiba 
är bland annat de stora stim av fisk som 
man kan få se. Martin och jag har aldrig sett 
så stora stim, så många olika stim samtidigt 
och så orädda fiskar i stimmen som här. Det 
bara virvlar i vattnet – fantastiskt!Razor Surgeon fish

Bluefin Travelly i stim



Här har vi några typer som blåser upp sig 
i vattnet när de blir rädda. Guineafowl 
Pufferfish; guldfas och prickfas, Barred 
Porcupinefish…och så jag, Filippa.



Muränor tittar fram ur klippskrevorna emellanåt, här är en Panamic Green Moray. 



Efter två dyk blir det lunchpaus  på Coiba. Vi är 
nöjda och trötta. Jag passar på att ta en 
hönseslummer.  



Kamouflagefiskar. Flag Cabrilla (uppe) ligger bland stenar lite här 
och var, men gitarrfisken (”en rocka som rockar”), på stora 
bilden, hittar man inte så ofta.   



Crown-of-Thorns 

sea star

Tussilago?

Blue sea star



När man går upp från ett dyk stannar man vid runt fem meters djup i 
ca. fem minuter för att  få ner kvävehalten i kroppen (så kallat 
säkerhetsstopp). Finns det inget särskilt att studera just där får vi 
fördriva tiden med annat. 

Jag övar på att ta av och sätta på masken 
under vattnet. Martin letar förgäves efter 
valhajen i djupet. 



Sundowner efter sista dyket. Vår guide heter Kevin 
och är från Belgien. Han har flera tusen dyks 
erfarenhet och är en aldrig sinande källa till 
information. 
Martin är fin i sin cyklop-rakning och alltid lycklig när 
han får öl! Balboa och Panama heter de lokala ölen.



Maten vi får är rejäl och jättegod. Det 
blir mörkt klockan sju på kvällen, men 
mellan sista dyket och middagen hinner 
vi göra små upptäcktfärder på en liten 
del av ön som det går att ta sig fram på. 
Det är roligt att kolla på de vitansiktade 
aporna. 
I djungeln hör vi högljudda syrsor och 
olika fåglar. En fågel låter precis som 
göken hemma. 



Detta är Luke. Han föreslår att Martin och han ska 

prova att fiska från hyrkajak och Martin som aldrig är 

sen att fiska, hänger på. Det går tydligen bra, men är 

utmanande på grund av ranglighet och platsbrist. De 

får tre fina snappers som vi grillade till kvällen.

Luke har bara fiskat i England där han har varit 

tvungen att släppa i fisken igen och är exalterad över 

att få rensa och tillaga fisken han fångat!att få rensa och tillaga fisken han fångat!



Vi träffar svenskar vart vi än går i Santa Catalina. Malin 
och Jazmin umgicks vi med några dagar – de bodde i 
Göteborg  på gator som vi ofta rör oss på! De i sin tur 
var nybekanta med brittiska Mary och Luke som också 
var mycket trevliga. Jazmin och jag var surfpolare ett 
tag och tog även en lektion tillsammans.
Även på det här andra hostelet (vi får hoppa runt lite i 
byn för det är fullbokat på vårt favorithostel under en 
panamanisk långhelg) sitter Martin mycket framför 
datorn. Tills jag skrämmer honom med att jag ska 
ringa mamma Anita och skvallra, då tar han på sig 
fenorna och sticker ut och snorklar en stund. 



Malin ska göra två dyk en dag och Martin hänger på för att öka chansen till att få se valhajen som vi missade. Sista minuten 
på säkerhetsstoppet under sista dyket dyker den upp! Martin berättar att det tar  flera sekunder  innan han fattar att den 
verkligen är där och sen får han simma med den i ett par minuter till! (Bilderna på valhajarna är tagna från känd sökmotor 
på internet.) Att få se en valhaj har varit Martins dröm sen han var liten, han svävar på moln i flera dagar efteråt! 



Såpbubblor fick vi av Ninita 
i årets julklappsspel…
visst blir det romantiska 
foton när man leker med 
dem i solnedgången?

Folk som observerade 
oss tyckte nog mest att 
det såg ut som ett 
träningspass, för vi 
sprang nämligen efter 
alla bubblor och 
försökte smäcka dem. 
Bra konditionsträning!



Enda bildbevisen på att vi står upp på brädorna! Vid två tillfällen vardera ser jag 
en iguana som surfar i vågen 
och en roosterfish som jagar 
småfisk på det grunda vid 
stranden. Martin är smått 
tvivlande tills jag ber en tyska 
verifiera saken. 



Hostel med gästkök är det bästa. Bra för plånboken och magen. Här slänger Martin ihop en 

kycklinggryta och överraskar mig med att ta med kycklingfötterna.



Martin ska fingra på alla djur…i vissa fall har jag fått förbjuda 
honom. Tur att syster i Göteborg har skaffat katter så han kan 
få sitt lystmäte när vi kommer hem.

På ena bilden ser ni två söta opossum-ungar som mamman 
puttade ur sin pung när hon blev jagad och fångad av 
vaktmästarn. Ungarna lät var för sig värre än ett billarm, så de 
var lätta att hitta utspridda på tomten. Mamman och ungarna 
kördes ut i djungeln i kattbur.

Gullig liten ödla!Gullig liten ödla!



Eluttag på trädet, varför inte?

Eluppvärmd dusch…det är väl 
nån slags doppvärmare i höljet, 
men det känns instinktivt fel 
med elsladdar som leder ner till 
duschmunstycket!



Så här ser markerna runt 
Santa Catalina ut. Röd jord. 
Torrt. 

Flera kvällar tar vi 
månskenspromenader i den 
ljumma kvällen, när 
strömmingen gått i byn 
(händer ofta). Då finns inga 
ljus som stör och stjärnhimlen 
är tydlig och  hänförande.

Issa och Beni är ett par från 
München som bor på samma 
hostel som vi de sista dagarna 
på resan.  Samtidigt bodde på resan.  Samtidigt bodde 
Hanna i hyddan bredvid, 
också hon från München

Tidigare i veckan satt vi länge 
och snackade med Mark och 
Adam från Edmonton i 
Canada. Det verkar som om vi 
trivs lätt med kanadensare, vi 
har träffat många under 
resans gång.  När Mark och 
Adam flög från Edmonton 
hade de fastnat med bilen i 
en snödriva och det var -34 C 
ute! När de kom till Santa 
Catalina var det +34 C. 



Aaah, surfing! Vilken underbar 
sport! Hela kroppen får jobba 
sig skönt trött, fjärilarna i 
magen fladdrar lagom mycket 
när man får fart och ramlar 
man är det svårt att slå sig. 
Och så blir man  inte bara 
lycklig ; man blir tuff också.!



Fiskmarknaden i Panama City har vi pratat om att ta 
oss till ända sen vi anlände i oktober. Nu blir det av! 
Sista dagen på resan. Vi möter upp med Ron och 
käkar ceviche på peruanskt vis, av alla vis. Ceviche är 
rå fisk som är marinerad i pressad lime eller citron. 
Smarrigt!



Trotjänare.
Lagade med snöre, tejp 

och sikaflex. 
Innan flygresan till Sverige 

slänger vi våra teva-
sandaler och ber en stilla 

bön om att vi ska hitta 
likvärdiga ersättare i 

framtiden.  



Den här bilden är så gullig för Den här bilden är så gullig för 

det är vanligt att få bilder på 

fiskstjärtar när fisken simmar 

iväg. Men här har fiskarna inte 

hunnit simma in i bilden ännu.

Månadens citat:

” Una cervizita, por favor!”

(cervizita = pytte-öl

Sa Beni från München när han 

ville ha en, för oss, normalstor 

öl.)

Roligt att ni har velat 
följa vår resa! Nu är 

den slut och nya 
äventyr väntar i 

Sverige,
(utan blogg)

Hejdå!


