
Resebrev 13 - Antigua återigen 
Söndagen den 7 maj 2006!

Hejsan!!

Livet i Karibien är härligt och vi delger gärna lite av vad 
vi gjort de senaste halvåret. Vi kom ju hit i november 
och hade fullt upp med jobb från första veckan. Sen har 
det gått i ett rasande tempo och pengarna har 
strömmat in! Det betyder att vi kan vara ute längre och 
upptäcka mer ställen än vad vi planerade hemma i 
soffan. Planerna har visserligen ändrats sedan dess 
och det lär dom fortsätta göra, det är det dom är till för! 
!!
Krilla har jobbat på Chippy och det har varit mycket 
jobb på megabåtarna med allt från träramar till 
flatscreens till porslinsavdelare i plexiglas. Han har 
trivts väldigt bra och fått många nya kontakter i 
branschen. Gunilla har förutom daywork även jobbat i 
en båt-tillbehörsbutik och som stewardess på en 88 
fots segelyacht. Under det senaste jobbet har hon varit 
till British Virgin Islands under en charter och seglat 
från Antigua till St Maarten via flera öar på en annan 
och sett lite av mycket. Det är inte mycket fritid under en charter men ankringarna 
har hon koll på... Det har varit roligt att prova på och bra betalt. !
!!
I januari hade vi besök av kompisen Vicki och det var 
kul! Hon hade med sig en fläkt av Sverige och saker 
från vår önskelista så det kändes som jul igen. Vicki är 
den första som kommit och bott ombord och Elvina har 
inte så stort utrymme men det gick bra. Hon hade 
dessutom med sig DVD:n om Elvina som sändes på tv 
och vi såg den ihop med vänner på Dione Star, en 120 
fots yacht. Tv teamet hade ställt som villkor att filmen 
skulle ses på en stor tv och inte en dator och vi hade 
mycket roligt åt den!  !
Det finns en klubb som kallas The Wobbly Club i Falmouth Harbour, ett gäng som 
samlas kring ett vingligt bord (wobbly) och dricker rom ihop. Varje år har de en 
tävling kallad the Wobbly Race som innebär att man ska bygga sin egen båt av 
tillhandahållen plywood och sedan raca med den. Chippy hade två lag och Krilla 
fick äran att paddla den ena båten. Den höll dock inte hans tyngd men han vann 



racet som första simmare! Chippys andra båt fick segel och vann sin klass. Det är 
mycket folk runtikring och väldigt roligt att se alla kreationer. Inte så flytvärdiga men 
fantasi-rika!   !

!
!!
 
 
 !

!!
Ett annat roligt evenemang har varit Woodstocks 
nya båt Nada. Hon är gjord efter gamla ritningar 
och är en 6-metre. Det har varit sjösättningsfest 
och på namngivningspartyt dök till och med 
Antiguas premiärminister upp! Den har blivit 
mycket uppmärksammad och vann single-hand 
racet i Classic Week. Nada är nu såld men 
Woodstock bygger gärna fler om någon är 
intresserad... 
 
!

Eftersom vi har jobbat har vi unnat oss saker vi inte 
hade köpt annars. Under Gunillas vistelse i St 
Maarten köptes en ny kamera då den gamla börjat 
uppföra sig underligt. Krilla flög till St Maarten för en 
dag en månad senare och inhandlade en iPod så vi 
har fler leksaker ombord nu och vi läser fortfarande 
manualerna om kvällarna... iPoden är dock fantastisk 
och vi ser den som ett sätt för Elvina att bli av med 
några kilon då vi kan skicka hem våra cd-skivor!!

Classic week var för några veckor sedan och det var en liten annan stämning i 
hamnen då. Trä, fernissa och lyckliga båtägare har ersatts med tävlingsinstinkt och 
testosteron nu när Antigua Race week är i full gång... Det har dock varit färre båtar i 
Antigua under denna säsongen än vi hade förra året och det är roligt när det lever 
upp igen. Våren här innebär varmare väder och mindre vind och vi är nu uppe i 34 
grader om dagarna.!



Ett plus när man jobbar på megayachter är att dom slänger och ger bort en massa 
grejer dom inte anser sig kunna använda längre. Vi har fått tampar, t-shirts, shorts 
och mat så vi levt ganska bra på Elvina! Senaste veckan har vi fått mycket 
grönsaker, lök, blomkål och pumpor vi gjort soppa på. Ost och vin till 
kvällsvickningar. Smulor från den rike mannens bord är guld för oss...!

!
Vi har börjat planera vårt nästa drag och vi hoppas 
kunna segla upp mot USA denna sommaren. Vi har 
gjort våra sista arbetsdagar för denna säsongen och 
har en lista med jobb på Elvina innan vi kan segla iväg. 
Många vänner att säga hejdå till men vi hoppas vi ses 
igen någonstans någongång.!

Tills dess - ha det bra!!

Gunilla och Krilla på Elvina!


