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Mindelo, Kap Verde

till

Great Bird Island, Antigua



DAGS FÖR ATLANTEN! (Igen)
Efter helgerna på Cap Verde kände vi oss mer än redo för att ta oss vidare mot Karibien. 
Kul att ha varit i Afrika, men det var ju inte dit vi skulle. Så upp med seglen igen!

Vi fortsätter med samma setup som tidigare, eftersom det 
funkade bra från Gran Canaria: Julklapp varje dag!

Horisonten kanske ser lite sned ut, men så är det ofta till havs.



Ny segelsättning testas nu, saxade segel med utbommad genua och ett rev i storen 
vid normal passadvind på kring 10m/s. För att minska rullningen har vi satt en hårt 
skotad fock på samma sida som storseglet, skymtas i rött bakom masten. 
(Fungerade fint tycker vi, tipstack till P-G och Pia på S/Y Svea!)



Dygn 1

Vi lämnar hamnen och seglar ut genom Canal 
de São Vicente, med San Antão i diset på 
styrbord. Guldsegling i vågskugga från öarna, 
6,5 knop och delfiner. Båten är fortfarande 
rödbrun överallt, inget regn sen Las Palmas.

Dagens julklapp: 
Badbyxor till Martin



Något som vi inte visste om innan var att 
atlanten är en stor trädgård, med orange 
sargassotång i stråk i stort sett hela tiden. 
Annars bara djupblått vatten åt alla håll.  

Dygn 2

Dagens julklapp: 
Lejonet Glenn till 
Filippa



Dygn 3 Middag i sista kvällsljuset, ibland lite mer 
avancerat som stekt fisk med potatis, 
men inte sällan så enkelt som möjligt, 
här rökt lax på tyskbröd. 

Vaktgången har ändrats, nu kör vi M 21-
24, F 00-03, M 03-06, F 06-09. På 
dagarna lite blandat/gemensamt. 
Frivakten ställer äggklockan (egentligen 
telefonalarmet) och kollar horisonten var 
20:e minut. Atlanten är rätt stor, vi hade 
tre segelbåtar och två fartyg inom synhåll 
på 19 dygn, så det känns helt tryggt.

Dagens julklapp: 
USB-minne från 
Lek-Anna med 
radio-podar till båda

Vi kommer segla genom fyra tidszoner och 
ställer tillbaka klockan en timma med ca sex 
dagars mellanrum. Det är häftigt att se hur 
tiden för solnedgången ändras för att vi 
förflyttar oss västerut.



Dygn 4

Dagens julklapp: 
Grön plastdelfin till 
Martin

Dagens höjdpunkt var ett besök av killarna på 
teckningen, pilotval. Först hördes ett högfrekvent ljud, 
sen såg vi en mörk profil som dök under båten. De 
syntes som bäst när de gled, eller nästan surfade, 
genom en våg 30 meter akter om oss. 



Dygn 5

Liggande ställning funkar bäst för 
Filippas alltid lurande sjösjuka, då passar 
det bra (?) med att sticka en sjal om det 
skulle bli kallt i Karibien (tack Daniella!). 

Glenn

Dagens julklapp: 
Armband till Filippa

Annars kan en dag typiskt innehålla en 
hinkdusch på fördäck som idag, samt 
kanske en runda slitage-inspektion. I 
övrigt går ljudböckerna varma. Bo 
Balderson blandas med gamla 
Hornblower-episoder. (Det ska bli 
spännande med nästa långa segling så 
vi får lyssna på nr 3 i serien.)  



Dygn 6

Dagens julklapp: CD 
med Pavarottis 
bästa jullåtar till 
båda

Här ute träffar man inga andra människor alls. Detta 
har en rad fördelar: 

1. Man kan gå runt ociviliserat lättklädd. 
2. Man kan sjunga och öva på blockflöjt utan att 

irritera någon mer än max en person. 
3. Man kan leva i vilken tid som helst, vi valde ju till 

exempel att fortsätta julfirandet fast det kanske 
var lite på övertid enligt normal tabell. 

Typisk utsikt när man 
kollar efter skepp. 
(Inga skepp).



Guldmakrillen är en fantastiskt vacker 
fisk. Skimrar i guld och blått när den 
fångas, färger som på ett lite tragiskt 
poetiskt sätt rinner ur den direkt när den 
dör. Dygn 7 var så lugnt och stilla att vi 
tog och fiskade lite. Här en av de tre 
guldmakrillarna som landades under 
turen, denna en rätt så liten men lagom 
till ett par måltider för oss. 

Dygn 7

Dagens julklapp: 
Keps broderad med 
texten ”Jungman 
Jakobsson” till 
Martin



Dygn 8

Delfinerna tillbaka idag!

En satellit-telefon är en praktisk leksak 
(som även fyller vissa säkerhetsfunktioner). 
Vi höll kontakten med Väder-Anders på 
Orkestern Weather Advisory Center i 
Helsingborg för prognoser samt 
kommentarer till hemsidan. Fungerade 
mycket smidigt. 

Dagens julklapp: 
Halvvägs-medalj till 
Filippa (1000NM kvar!)

Detta är modell 2011 (sant), inte 1994 som man 
kunde tro på utseendet. 



Dygn 9

Dagens julklapp: 
USB-minne med 
bilder på 
syskonbarnen i Vång

En lugn dag kan man passa på att tvätta 
sig. Shampoo, tvål och några hinkar vatten, 
avslutningsvis lite sötvatten från 
handduschen. Skönt, för det börjar bli 
varmare och varmare. Motionera är svårt 
ombord, man får steppa på stället mest. 
Försöker göra detta en gång om dagen, 
kapten F är nog den som lyckas bäst med 
disciplinen.



Dygn 10

Gribfilerna har lovat mer vind och det stämmer. Kring 13m/s i 
medelvind ett par dagar, med mer i byarna. Inga problem med detta 
och vågorna är faktiskt mindre än vad de var på sträckan Portugal-
Porto Santo. 4 dagar av stökigare väder ger enkel mat (men den 
värmdes oftast) och mest ljudbok som aktivitet. Det mest spännande 
som hände var när nödstegen hade sköljts ned av en våg, trassat in 
sig i vindrodrets pendelåra och satt det ur spel. Sånt händer givetvis 
när det är mörkt. Men det reddes ut på 20 minuter och sen styrde
vindrodret snällt resten av vägen utan problem. 

Dagens julklapp: 
Munspel (nr 2) till 
båda



Dygn 11 Atlantstatistik
Bästa dygnsdistans: 148NM, sämsta dygnsdistans: 70NM
Antal motortimmar för framdrift 0, men 10h för strömgenerering.

Dagens julklapp: 
Bläckfiskdrag till 
Filippa

För att få tiden att gå har vi årskrönika; en månad varje dag. Det har varit ett 
händelserikt år så det finns mycket att prata om. 
Vi funderar också på meningen med livet och vad vi vill med våra liv efter 
den här resan. Den processen har pågått ända sen Norge. Och nu har vi 
svaret, pusselbiten som saknas för att våra liv ska bli kompletta: vi vill köpa 
en frysbox när vi kommer hem! 



Dygn 12

Hände nog inget särskilt idag, lite mer korssjö gör livet mer 
besvärligt. Genast efter Cap Verde seglade vi SV ned till 15 grader N 
för att få bäst vindar utan att segla alltför långt. Vi börjar fundera på 
att glida upp till 17 grader N igen, där Antigua ligger.  

Från ost, d.v.s. alltid omkring akterifrån kommer så kallade squalls
nu med jämna mellanrum. Detta är ett fenomen i varma vatten med 
mycket lokala regnoväder med ösregn och ibland åska. Strax innan
regnet kommer ökar vinden med upp till 50% eller så, det gäller alltså 
att inte ha för mycket tyg uppe. 

Dagens julklapp: 
Massor av 
bläckfiskdrag till 
Martin



Dygn 13

Dagens julklapp: 
Hello Kitty-godis till 
Filippa



Dygn 14

Atlantens höjdpunkt 
var ett besök av 2st 
valar kring båten 
idag. I 30 minuter mitt 
på dagen gled de 
omkring i vattnen 
runt, under och 
bakom båten, helt 
nära. Efteråt har vi 
kommit fram till att de 
mycket sannolikt var 
av arten Minke
Whale. Den ena var 
ca 5 meter lång, den 
andra 6 meter. Vi har 
inga bilder, men en 
filmsnutt med ett fint 
”blås” alldeles bredvid 
båten. 

Dagens julklapp: 
Vaniljcigariller till 
Martin



Dygn 15

Vissa dagar var det bara att sitta och låta skägget växa.
Dagens julklapp: 
Dominospel till 
Filippa

Tropicbird på besök.



Dygn 16

Fintrimning av segel  - sysslar vi inte med ombord. Men det 
är viktigt att identifiera och åtgärda allt skav i rigg och segel 
innan det havererar ordentligt.

Dagens julklapp: 
Sudoko-toapapper
till Filippa

Bilden är tagen 
dygn 1, därav den 
myckna klädseln.



Dygn 17

Dagens julklapp: 
Nyckelring till Martin

Fin bild från dygn 3. 
Vi börjar bli rejält uttråkade. 
Ljudböcker, sommarpratare 
radiodokumentärer och 
stickning hjälper inte längre 
mot tristessen.



Dygn 18

Antigua!!!! 

Att sikta land efter så lång tid känns overkligt, men vi kände 
oss rätt coola. Eftersom det hann bli natt innan vi kom fram 
seglade vi runt till västkusten direkt och kunde sakta köra 
motor in i stilla vatten och ankra utanför Jolly Harbour.
Vi hörde andra människor och musik från land och det 
luktade jord och matos. 

Dagens julklapp: Att 
komma fram!



Det är en riktigt härlig känsla att vakna upp och se sig 
omkring när man ankrat någonstans på natten. Filippa var 
sjukt badsugen. Martin var sjukt skäggig, personligt rekord. 
(Kanske inte en look jag ska satsa på dock.)



Dagen därpå clearade vi in i Antigua/Barbuda. Alla 
nödvändiga instanser låg på rad i ett litet hus på kajen. 
Trevliga damer tog emot oss, väldigt noga med att sätta 
på ACn när vi kom. Dialekten är lite lik jamaicanska. US 
dollar och Eastern Carib-dollar gäller. Gud är med alla 
och envar och det tycker man särskilt om att tala om på 
radion. 

Filippa, som knappt varit 
utomhus på 19 dygn, 
skyddar sig mot solen.



Karin och Tobias är 
redan på Antigua när 
vi kommer fram och 
de hänger med på 
Orkestern ett par 
dagar. 
Tobias har en egen 
wet-tshirt-tävling när 
vi motrar genom flera 
squalls upp till norra 
Antigua. 
Efter en lätt 
bottentouch (första 
på resan) i Jumby
Bay lägger vi oss i 
lyxiga Davis Bay och 
njuter av vatten och 
sol.



Sakta glider dingen genom de stilla mangrove-
kanalerna. Näbbgäddorna pilar framför fören. Solen 
steker. Det enda som hörs är plasket från paddeln. En 
röd syrsa surrar förbi. Plötsligt öppnas ett fyra meter 
gap ur djupet. Aaaaah!!! 
Hur ska det gå? 
Missa inte nästa episode av: 
Bröderne Dahl!

Vi släpper av Karin och Tobbe på mörkaste 
kvällen i en liten by som heter Parham. De 
lyckas få en svarttaxi tillbaka till hotellet. 
Nästa dag undersöker vi byn. Fattig men 
välskött. Getter och hägrar betar tillsammans. 
Det är lördag och alla hänger tvätt och lyssnar 
på musik. 



När vi är klara med Parham går vi ner till dingen. Vi ser att 
Orkestern, 500 m bort, har börjat dragga och ligger på ett 
grundområde. Vi hoppar i dingen, saknar en paddel!! Längre bort 
leker en liten kille med vår paddel, Filippa rusar och hämtar den. 
Småkillarna undrar varför vi ser så stressade ut, men vi har inte 
tid att snacka. Några meter ut får vi soppatorsk och måste fylla
på bensin. Väl ute och ombord känner vi att vi inte står på, puh! 
Orkestern har precis missat det grunda och vi drar snabbt upp 
ankaret och lägger oss i Davis Bay ígen. Här är det lugnt och 
skönt och resorten på ön har ett utmärkt trådlöst internet. Några 
dagar spenderar vi med att kolla mail och skriva resebrev och 
surfa på internet innan vi är sugna på att ge oss av på nästa 
långa resa; en halvtimmes båtfärd ut till Great Bird Island.



Dagen vi ger oss av till Great Bird Island är en regnig 
och blåsig dag. I viken som vi siktar på finns det bojar 
för allmänheten. Det är dålig sikt och när vi gjort fast 
oss vid bojen, ser vi att båten 20 m bort har en svensk 
flagg! Efter några timmar sticker en yrvaken Anders på 
S/Y Tina upp huvudet och blir förvånad över att det 
kommit en båt, och en svensk dessutom!

S/Y Tina och S/Y Orkestern

Stoltheten börjar krypa på 
ordentligt och vi inser nu att 
vi är 
ATLANTÖVERSEGLARE!!

So long för denna gång!


