
Resebrev 24 - Korfu 
Hejsan allihop!!

!!
Det är hög tid för ett nytt resebrev från oss. Vi skrev sist 
från Mallorca i slutet avoktober. Vi lämnade ön strax 
efter och seglade direkt till Grekland där vi ämnade 
övervintra. En resa som tog oss 5 dygn, 4 dygn utan 
vind och det sista med kulingvindar. När vi var 70 Nm 
från Italien, och fortfarande hade 140 M kvar till Corfu 
sprang vi läck. Tack vare ett högvattenalarm och en 
stor extra pump kunde vi pumpa ut vattnet och finna 
orsaken till det hela. En koppling bakom en skrovgenomföring hade gått rakt av och 
vi tog in 3000 liter vatten per timme. Då sitter man inte och sover, det kan vi lova... 
Vi fick pluggat igen hålet och tog oss till Cephalonia för att pusta ut och vänta på 
bättre väder för resan norrut. Några dagar senare angjorde vi Corfu som skulle bli 
vår vinterhamn.!

Corfu är lite av kontrasternas ö; gummorna med höbalar på ryggen uppe i bergen 
och turisthotellen med all lyx vid havet... Det lär finnas flera miljoner olivträd över 
hela ytan,det mesta pressas till olivolja. De flesta pratar engelska, ön har vart 
brittisk och det borfortfarande 11.000 britter permanent där.!

!!!!!
!
!
!

Corfu har en marina med de faciliteter för de renoveringar vi behövde göra. Bland 
annat skulle masten tas ner för målning och få en ny stående rigg. Målningsarbetet 
kunde göras på plats men vanten beställde vi från England, det blev billigare än att 
få det gjort i Grekland! Masten väger 1.2 ton så det krävdes en kran i varje ände för 
att flytta den, inte som Elvinas mast direkt som vi tagit upp och ner själva... 
Resultatet blev mycket bra, all korrosion är borta och vi drar en lättnadens pust att 
det är över! Nu kan vi koncentrera oss på andra saker. Det är alltid något på en båt.!

!



!
Vi lärde oss att Corfu är den regnigaste platsen i 
Grekland under vintern (!) så vi passadepå att ta en 
semesterresa till Egypten i feb-mars och när vi kom 
tillbaka började våren komma. Vi har haft en hyrbil hela 
vintern och har använt helgerna till att se på ön. 
Långpromenader är en skön motion, och vi har ätit många måltider på restaurant 
där vi tagit del av den grekiska matkulturen. Vi har hittat ett favoritställe i Corfu stad 
som turisterna sällan finner: man skriver själv sin order i blocket och kan sedan 
njuta av läckerheterna!!

Vi har också hunnit med en weekend i Albanien som var ett fantastiskt land att 
besöka. Krilla tycker att han har sett tillräckligt med gamla stenbyggnader från före 
Kristus tidför resten av detta året... Det finns ju helt klart mycket kultur att se på runt 
Medelhavet och vi får passa på när vi är här. Sommarens planer är lite vaga men vi 
kommer vara kvar i Joniska Havet till minst i mitten av juni. Sedan får vi se åt vilket 
håll stäven styrs. !

Ha en bra sommar!Mvh Gunilla och Krilla!


