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Great Bird Island, Antigua

till och från

Jolly Harbour, Antigua



På Great Bird Island är det fullt av liv. Tropicbirds
häckar på de höga klipporna i öster, överallt pilar 
ödlor och myror, över oss svävar fregattfåglar  
och turisterna kommer punkligt med motorbåtar 
från hela Antigua.



Efter att vi letat ett tag hittade vi riktigt fin snorkling, norr om Great Bird, runt om Whelk rock. Fantastiska älghornskoraller och  
mängder av brain coral (hjärnkorall). Dovare färger än i t ex Röda havet, med brunt, beige, grått och lila. Stora stim av blue tang-
liknande fiskar och allehanda småfisk. Languster, bläckfisk, stingray mm mm. Höjdpunkten var en liten leopardklädd cowrie – en 
snäcka som kan dra en tunn, mönstrad hinna över sig bla. för att polera skalet. 
Där vi lagt båten var det ålgräs på sandbotten. Där trivs genomskinliga fiskar, näbbgäddeliknande fiskar, sjöstjärnor, conch (ibland 
med conchen kvar i skalet, ibland med eremitkräftor i skalet.) Vi hade också Barry Barracuda boendes under båten ett par dagar. 
Han var en massiv och nyfiken barracuda som vi inte hade hjärta att fiska upp. 

stor conch

hjärnkorall Anders på SY Tina

Martin hittade ett 
fullsmockat 
langusterhöghus och 
ägnade flera dagar åt 
att få fatt på en, men 
deras korallklump hade 
en hålighet som han 
inte kom åt. 
Flera olika vapen 
tillverkades.  
Här ett hemmagjort 
polespear.



Det blev ingen knäck till jul, så det var dags 
att råda bot på det nu i februari. Med grädde 
från Kanarieöarna, socker från Kap Verde 
och agavesirap från Antigua blev det 
särdeles smarriga knäck. Några toppade 
med torkade, syltade apelsiner (spanskt 
julgodis) och några med mandel. Mums! 

Konserverat smör hittade vi på Kanarieöarna 
och det har hållit bra, liggandes i kölsvinet 
intill masten. Där har vi också haft 
paraffintäckt ost (typ röd julost) i plastpåse. 
Sköljde med vodka utanpå paraffinet innan vi 
la ner den i påsen. 

Nåt annat som håller bra i tropisk 
båtsalongstemperatur är kål. Vitkål och 
rödkål. Skala av blad för blad och skär av 
stocken när den börjar mögla.

Passaden blåste konstant vid Great Bird, så vindsnurran tog in all 
ström vi behövde och lite till. Vi kunde kolla på film varje kväll… och 
det gjorde vi också. 

Vi roade oss även med att klippa våra välvuxna kalufser, spela 
backgammon och att ha intressanta samtal med Anders om 
långsegling, sci-fi och förvärsarbete. 



En utmaning som vi sett fram emot är att navigera bland korallhuvuden. Då är det bra att 
komma högt upp så att man ser korallen uppifrån och att ha ljuset bakifrån. Vilket för oss 
innebär att vi timar tiden på dagen med vädersträcket vi ska till och att vi klättrar upp i vår 
fina trä-och-epoxy-stege som vi har mellan babordsvanten. Efter att ha kört runt och kollat 
och provat några ställen bestämde vi oss för Redhead Island. Ön är bebodd av pelikaner i 
buskar. Pelikanungarna gav intressanta ljud ifrån sig dygnet runt. 
Vi snorklade runt ön och fick se resans första örnrocka, de flyger så elegant genom vattnet. 
Känns lite utomjordiskt, men vi får väl inse att vi inte är bäst på att bedöma vad som är 
jordisk eller inte, med våra begränsade upplevelser av världen. 

Varje dag bygger 
stackmolnen upp sig till 
ovädersmoln och ger korta 
och intensiva regnskurar. Vi 
njuter av regnet som svalkar 
och tvättar vår båt. 



Vår resa inspirerar till samtal om hur man ska leva sitt liv och hur man vill att sina barn och barnbarn ska 
bli bemötta ute i världen. Nästa dag är deras sista på Jumby Bay Island, efter flera veckors semester, så 
de insisterar på att vi ska ha all mat de har över och vill bjuda på promenad och frukost. 
Vi stiger upp i ottan och villan har fått en vattenläcka så vi blir tvungna att äta frukosten på den 
närliggande lyxresortens restaurang. Frukosten innehåller alla godsaker man kan tänka sig och för oss 
som missade den svenska sommaren var bären det godaste. Sen promenerade vi runt ön. 

Jumby Bay Island (eller Long Island) ägs av en andelsförening som även äger lyxresorten med dess 40 sängar. Ön är torr på sina ställen, och 
grönskande och stäppliknande på andra. Där går förvildade får och en gång om året lägger sköldpaddorna ägg på en av stränderna. Forskare 
som bor på ön ringer då runt till alla delägare så att de kan vara med om naturens under.
Namedropping är ett måste när vi talar om Jumby Bay Island, flera USA-kändisar har villa här, många vet vi inte vilka de är, men författaren Ken 
Follett känner vi till. Many thanks Barbara and Rex for your kindness and generosity during our stay in Davis Bay!

På väg tillbaka till Jolly Harbour för att möta upp pappa Per, Marie och Johan 
stannar vi i Davis Bay igen, för internettande. När jag (Filippa) motionerar på 
stranden i solnedgången blir jag inbjuden på vin i poolen i en av lyxvillorna. Det 
är de mycket generösa makarna Barbara och Rex Swan med sina gäster Jennie 
och Phil Duddridge som bjuder in. 



Segling söderut längs Antiguas västkust innebär plattvatten och passadvind, dvs
underbart! Knappt några grund, 3-4 timmars segling och sen en säker ankringsvik när vi  
kommer fram. Gött!



Per, Marie och Johan lyckades få tag i en 
hyreslägenhet med brygga!! Sicken lyx för oss 
att kunna ha el i båten, fylla på färskvatten i 
godan ro och när det blir för varmt i båten kan vi 
gå in, lägga oss i soffan och slå på TVn och 
ACn! Första visiten blev två dagar; då fyllde vi 
upp matförrådet för att kunna hysa tre gäster i 
fyra dagar och så gav vi oss av upp till Great 
Bird igen.



Fem övernattandes personer i Orkestern är rekord! Martin sov 
lycklig på däck (scouthjärta med förkärlek för att sova ute). Som ni 
ser fick vi även plats runt matbordet och på fördäck. Och vi var
heller inte den mest fullastade båten…



På Great Bird blev det snorklingsturer, 
grillning på kvällarna…



…landexkursion med ormjakt (nej, 
hittade inte den den här gången heller), 
squallskådning, regndopp…

regnvägg



…en himla massa läsning och 
slappande, en kvällsfisketur för 
fiskeentusiasterna Marie och Martin…

Johan missade att 
smörja in sig på några 
ställen.



…en rejäl dyktur för 
Filippa och Martin (på åtta 
meters djup räcker 
tankluften hur länge som 
helst, nästan) och 
provdykning för Per och 
Johan på luften som ändå 
blev över. Mycket 
uppskattat! 



På vägen hem fick gästerna också uppleva 
passadvindssegling i plattvatten. Nybörjaren 
Johan styr och seglingsproffset Per håller 
uppsikt. Filippa och Martin kan för 
ovanlighetens skull slappa i fören. 



Gröna kullar, ”turkos-
opakt” vatten och 
vackra stränder –
Antigua i ett nötskal. 
Här är vi uppe på en 
kulle och fotograferar 
i solnedgången. 
Kolibrier fladdrar i 
buskarna. Stranden 
på bilden ligger 500 
m från lägenheten. 
Överst till vänster 
syns Mosquito Bay, 
där låg vi flera nätter 
med Orkestern. 



Som seglare är vi relativt isolerade från 
virussjukdomar, så det var ovant att ha flunsan i 
två veckor. Skönt då att kunna spela internet så 
mycket vi vill, för att inte tala om spelet Chuzzle
på Johans Ipad. Ipaden gick varm dagarna i 
ända. Det värsta dygnet, ni vet, då det varken 
går att sova eller resa sig ur liggande eller 
sittande ställning, lyckades Filippa kolla på sju 
filmer totalt. 
När vi blev bättre kunde vi gå korta promenader 
till stranden. På en av promenaderna såg vi hur 
fiskare fiskade genom att kasta ut ett nät över 
fisken. Himla snygg snärt de hade. 

Martin spelar 
internet.

Johan spelar 
Chuzzle.



Dags att ta farväl av pappa, 
Marie och Johan. Kanske ses 
vi nu inte på ett år framöver. 
Jag skriver kanske för man vet 
aldrig med pappa och Marie, 
de har lite lätt resmani. 
Några dagar gick åt att 
förbereda inför segling över 
Karibiska sjön. Tvätta dingen, 
sy panama-flagga, handla på 
Epicurian Fine Foods and 
Pharmacy. När vi inte hann 
laga mat åt vi på Claudia´s; 
fantastiskt god antiguansk mat 
från ett gult skjul vid 
varvsingången. 
Måste också nämnas att den 
lokala italienska restaurangen 
gjorde underbara pizzor. De 
smakade precis som pizza 
luktar!



Månadens citat blir ett som Filippa fick viskat i sitt öra av Rex Swan flera gånger 
under deras umgänge: 

”This is the day you are going to die…”

Kommer från boken Tuesdays with Morris – en liten fågel ska sitta på din axel 
och varje dag du vaknar ska den viska dessa ödesmättade ord. För att man ska 
leva livet till fullo. 
Det går säkert bra med en liten sandhålkrabba också!


