
Resebrev till Najadklubben Väst 
 

Denna säsong har vi seglat i västra delen av Karibien. Besökt Colombia, Panama, Guatemala, 

Belize och Mexico. Kuba återstår innan vi vänder stäven hemåt via Florida, Bermuda och Azorerna. 

Vi kan verkligen rekommendera denna del av Karibien. Spännande kultur, mycket historia, vänliga 

människor, klarare vatten, intressantare undervattensvärld och mindre business. Inga efterhängsna 

boatboys som i östra Karibien. Enda nackdelen vi har upptäckt är höga inklareringsavgifter och 

mycket byråkrati. 
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Gamla staden i Cartagena i Colombia är ett vackert exempel på kolonialtidens arkitektur. För att 

undvika det smutsiga vattnet i Cartagenas hamn, botten blir beväxt på mindre än en vecka, stannade 

vi i Santa Marta som har en ny och fin marina. Här firades det nyåret med hög musik och häftigt 

fyrverkeri. Från Santa Marta tog en bekväm långfärdsbuss oss på 3 timmar till Cartagena. 

 

                                                                                  
 Gamla stan i Cartagena, Colombia                             Cartagenas ringmur 

 

Den stora upplevelsen denna säsong blev San Blas i Panama. Vi anlöpte den östra änden vid Isla 

Pinos och gick genom hela området fram till Porvenir. Kuna Yala som lokalbefolkningen själva 

kallar sitt område består av hundratals små öar där kunaindianerna har ett självstyrande ”rike” inom 

Panama.  Bara Kunas får äga mark och bo där, och man försöker bevara sin gamla kultur. Den östra 

delen är sällan besökt av seglare och turister. Vi seglade omkring i 2 veckor i den östra delen utan 

att möta någon båt.  

    



                                                             
Kunaby, San Blas, Panama                                   

 

Man lever på stenåldersvis i enkla palmbladshyddor, eldstad på jordgolvet och ägnar sig åt att fiska 

i kanoter av urholkade trädstammar.  Alla bosättningar är på öarna och i gryningen paddlar man till 

fastlandet och sköter om sina fruktodlingar och kokosnötspalmer. Försäljning av lobster och 

kokosnötter till fastlandet och Colombia ger en liten inkomst.  

 

 
Kanoter huggna ur trädstammar 

 

 

 

Kvinnorna syr molas, applikationer i flera lager tyg, som används som överdel i deras traditionella 

klädedräkt som bärs till vardags av alla vuxna kvinnor  

  

    
Syr molas på en gammal Singer symaskin   Exempel på Mola          

 

 



  

                                                              
Vardagsklädd Kunakvinna                        Moderniteter kommer även här 

 

De senaste åren har Panamas regering satt upp solceller vid varje hydda för att ge lite ljus under de 

mörka kvällarna. Ju längre västerut vi kom i San Blas desto modernare levde Kunas.  

Utombordare och mobiltelefoner började synas och husen ofta byggda av betonghålsten. 

I den västra delen körs turister ut till öarna och många seglare utnyttjar de skyddade vattnen 

innanför reven. Även här ser man enkla hyddor där man försöker hålla fast vid sin gamla kultur. 

   

                                                             
Coco Banderas, San Blas                                 San Blas yttre rev 

 

De yttre reven i San Blas har underbart klart vatten med mycket fisk och många olika korallarter. 

Ett paradis för dykare och snorklare. 

 



                                                         
 

Efter korta stopp på Providencia, en Colombiansk ö mitt ute i havet, och utsjörevet Vivorillo utanför 

Honduras hörn, besöktes Guanaja, Roatan och Utila utanför Honduras norra kust. Tre öar med 

många upplagda räktrålare i väntan på säsong.  

 

                                                                 
Bostadshus i Guanaja, Honduras                          Roatan, Honduras 

 

 



I Guatemala gick vi in i floden Rio Dulce. Först passeras en grundbank under högvatten varpå 

floden skär genom en kanjon med närmast lodräta väggar bevuxna med regnskog. Här dök Tarzan  

från klipporna i en av filmerna med Johnny Weissmüller. Ett intensivt fågelliv följer oss genom de 

tvära flodkrökarna. En lång sötvattensjö öppnar sig ovanför floden. All beväxning faller av 

båtbotten. Vi går in i en smal biflod och ankrar mitt i regnskogen och tar jollen till flodens början, 

där vattnet springer fram ur en klippa. 

 

                                                              
Rio Dulces kanjon, Guatemala                   Rio Dulce 

 

I sjöns bortre ände ligger ett tiotal marinor. Rio Dulce är en populär plats att lämna båten under 

orkansäsongen, då marinorna är helt orkansäkra och avgifterna är låga. 

 

                                                          
Ankrad i regnskogen                                             Huvudgatan i Fronteras, Guatemala  

 



Återigen bokar vi plats på en långfärdsbuss och tar oss till Tikal där vi övernattar och beser den 

enorma Mayastaden. För tusen år sedan var här en högtstående kultur med eget skriftspråk och 

livaktig handel. Staden var full av ståtliga byggnader som regnskogen tog över när staden av okänd 

anledning övergavs. Idag har man funnit lämningar av 3.000 byggnader, de ståtligaste är de fyra  

pyramidformade templen som höjer sig över regnskogen. 

 

                                                                       
Mayatempel i Tikal, Guatemala                          Tikal   

 

 

Seglarhälsningar från Johan och Birgitta på s/y Xavita IV 

 

Läs mera om våra upplevelser på www.syxavita.se   

http://www.syxavita.se/

