
Resebrev 10 - Antigua 2 
Onsdagen den 11 maj 2005.!

Hejsan!!

!!
Det är dags för en uppdatering igen och den handlar 
enbart om Antigua där vi varit i snart 3 månader. Elvina 
ligger ankrad vid en liten strand vid inloppet till English 
Harbour och det är en härlig plats på jorden! Om det är 
klar sikt ser vi ön/landet Montserrat med sin pyrande 
vulkan i fjärran. På torsdagar och söndagar får vi toner 
av steelband från höjden ovanför oss och vi har 
grannar som kommer och går.!

Alla håller inte säkerhetsavstånd men det har gått bra hittills. Vi hade dock en 
rysare för ett par veckor sedan när ett regn/vind squall drog över oss. Vinden kom 
från väst, vilket är mycket ovanligt. Våra grannars båt träffades i fören av en stor 
båt. Den satte sig över deras kätting och det tog 40 minuter innan de kom loss. 
Krilla var över och hjälpte till att hålla ifrån och Gunilla stod på Elvina, beredd att 
motorera åt ett annat håll om dom skulle driva ner mot oss. Allt gick dock bra och 2 
timmar efter squallet var allt som vanligt igen.!

Livet här har har haft ett högt tempo. Krilla har jobbat åt ett snickeri vilket han trivts 
väldigt bra med. Han har varit runt på många av de stora båtarna och lagat saker 
som gått sönder eller gjort nya uppfinningar. Ibland har det inneburit både trä- och 
plastarbeten men som båtägare är man ju van vid allt möjligt! 
Gunilla har jobbat som så kallad dayworker, vilket innebär att hon gjort vad som ges 
order om! Megabåtarna har ibland ett hektiskt schema med gäster som lämnar 
båten samma dag som nya gäster anländer och då ska det städas och bäddas rent 
etc. På en båt hade hon kontorsjobb i 8 dagar och på en annan fick hon vara 
vikarierande stewardess och servera frukost på silverbricka så att den ordinarie 
besättningen fick några dagars ledigt. Omväxlande arbeten med andra ord och 
roligt att få se olika båtar inifrån.!

!!
Vi har haft ett intensivt umgänge med både seglare och 
landbaserade vänner. Det känns lite som om cruising-
samhörigheten har flyttat upp på land och det är lätt att 
få nya vänner. Många är säsongare och reser hem eller 
vidare när säsongen är slut i mitten av maj. 
 
 



 !
!!
Vi har varit på en 30-årsfest på stranden där det var 
mat och musik i överflöd. En annan av våra nya 
bekantskaper arbetar på Endeavour och vi blev 
ombordbjudna på drinkar en afton efter jobbet! Det 
kändes stort! (För er som inte känner till henne är 
Endeavor en J-båt från 1934 som renoverats till en 
fantastiskt vacker klassisk segelbåt). 
  
 !

På bryggorna har vi sett Anemos, den hittills största Svan-båten (112 fot) och 
Mirabella V, världens största slup och många Alloys, Perini Navis etc. Alla i ett 
extraordinärt skick.!

!!
Classic Week-regattan i mitten av april var en 
höjdpunkt. Vår vän Helen var ansvarig för flera 
evenemang så mellan alla vanliga jobb klämde vi 
in lite volontärarbete också. Det är lika lätt som 
hemma att hitta folk som ställer upp .... Gunilla var 
med och dekorerade inför både Skippers Briefing 
(rorsmansmötet) och Owners Party. Hon serverade rompunch bägge kvällarna och 
fick träffa många glada människor! En annan eftermiddag var det Afternoon Tea på 
ett mycket brittiskt manér med blommig långklänning och hatt under tiden som det 
pågick dingesegling i viken intill.!

! !!!
 !
!

Krilla deltog i en segling med en motorseglare, Sea Diamond från USA, under 
helgens tävlingar. Han fick förtroendet att vara taktiker men hade stora svårigheter 
att få den jovialiske ägaren att styra åt rätt håll ... Men å andra sidan blev det ingen 



placering, eftersom dom tog hjälp av motorn vid slagen. Krilla var ändå nöjd med 
sina dagar ombord! För er som som vill veta mer: www.antiguaclassics.com!

Vi har köpt ytterligare en ny dinge till Elvina-familjen. Det blev för svårt att meded 
endast en dinge organisera alla transporter till och från land med våra olika 
arbetstider. Den gamla Avon-dingen är visserligen vid liv men inte riktigt frisk längre. 
Vi funderar på om vi kan magasinera den här till nästa säsong då vi tror oss komma 
tillbaka igen. Elvina har inte riktigt plats för 2 dingar och 2 utombordare på däck...!

!!
Nästa vecka får vi åter besök av Gunillas föräldrar och 
vi har ånyo en lista med önskemål om vad de skall ta 
med sig från Sverige. De ska bo i ett hus och vi 
hoppas på att tillslammans kunna göra lite sightseeing 
runt och på ön. Efter det packar vi ihop vårt läger här 
och seglar söderut inför kommande orkansäsong och 
det får vi skriva om i nästa resebrev! Vi hoppas ni får 
en bra vår allihop och att sommaren blir bättre än i fjol!!

Mvh Gunilla och Krilla!


