
Med s/y Sanuk i Karibien 
Utdrag ur min loggbok. 
 
Min fru Nina och jag tillfrågades om vi ville segla i Karibien av båtens ägare Gunnar Åberg. 
Vi i vår tur erbjöd Mats Boström och Marianne Rahm att följa med. 
Sanuk är en 47 fots Bavaria med 8 kojplatser ombord, så gott om plats hade vi. 
 
6 febr. 
 Avresa skedde med Air France från Landvetter. Vi flög till Paris Charles de Gaulle, tog shuttlebussen till Orly 
och flög därifrån till Martinique. 
På Landvetter snöade det lätt, i Paris var det full snöstorm men 9 timmar senare landade vi på ett soligt och 
varmt Martinique. 
En lång taxiresa förde oss ner till Le Marin där Gunnar mötte oss med en nyinköpt ribb-jolle och tog oss ut till 
Sanuk där hon låg vid boj. 
Gunnar bjöd på pasta med köttfärssås och vin varefter vi kröp till kojs och somnade gott, efter en lång dag, 
till vågornas kluckande. 
 
7 febr. 
Vaknade vid 07-tiden, satte mig i sittbrunnen och såg ut 
över det 100-talet båtar som låg på svaj i viken.             
Våra planer var att nattsegla c:a 90 distansminuter  
ner till Grenadinerna med ön Bequia som första stopp. 
Vi tog oss i land och storhandlade på Carrefour då 
tillgången på affärer nere på öarna var begränsade. 
 Nedtyngda av varukassar stapplade vi tillbaka ner till  
jollen och tog oss ut till Sanuk.  
Kl. 17.00 lossade vi bojtamparna och gav oss iväg i en 
halvvind växlande mellan 12 och 15 m/s.  
Sjön blev med tiden ganska grov och gav oss en något  
slingrande gång. Vi stod till rors i 2-timmarspass.               
Trolskt månsken och en stjärnbeströdd himmel  
lyste över vår seglats. 
 
     Solnedgång 

 

                   
                Nina till rors                  Waleboner Bar på Bequia 

 
 



 
8 febr. 
Väl framme vid Bequia larmade motorn för varmgång. Remmen till vattenpumpen hade gått av! Gunnar 
hade just kontaktat en ”bojman” som kom ut i sin jolle. Han åkte före mot bojen medan vi kryssade oss fram 
mot denna och, efter några försök, lyckades förtöja. Puhhh! 
När tilläggningen var klar firades det med en GT varpå besättningen slappade och badade i 25-gradigt vatten. 
Gunnar letade igenom båten, hittade en reservrem som han genast monterade. 
 
På kvällen tog vi oss in till baren Whaleboner Bar för en rom-punsch. Barens ingång inramades av två revben 
från en stor val, stolar och bord var gjorda av valben. 
Bequia är en ö där man fortfarande får jaga valar på gammalt sätt med småbåtar och harpun. 
Fångsten brukar bli en val/år så även djurrättsorganisationer tycker att detta är helt OK. 
På kvällen åt vi en god middag, dock icke mammas köttbullar, på ett matställe ägt av en svensk.  
 
9 febr. 
Efter frukost tog Gunnar, Nina och jag jollen till stranden för att bl.a. köpa bensin till jollemotorn. 
Därefter en promenad till ovannämnda bar för en ”non-alcoholic drink” d v s ett glas juice. 
Så till en båtbutik för att inhandla ett nytt skot i st f det som hade slitits av inför boj-tilläggningen. 
Vid 14-tiden var vi klara att kasta loss. Trodde vi! Gunnar startade motorn och gav klartecken till att kasta 
loss, vilket vi gjorde. Då stannade motorn, vi fällde snabbt ankaret, som dock inte ville ta. 
Vi drev mot en stor motoryacht och missade aktern på denna med c:a 5 cm!!! innan vi äntligen fick 
ankarfäste. Vilken pärs!!! 
Det visade sig att en del av skotet satt fast i propellern, därav motorstoppet. 
En flink dykare tillkallades och fick snabbt bort linan. 
Nåväl, nytt försök. Då strejkade ankarspelet, reläet hade brunnit.  
Jollen sjösattes och Gunnar for tillbaka till marinan och hade turen att hitta ett nytt relä som sedan snabbt 
inkopplades! 
Nu hade tiden gått och det var för sent för att gå iväg.  
Vi gick tillbaka in i viken och förtöjde vid en ny boj. När båten nu var OK igen tyckte vi att vi förtjänade en 
rom-punsch, varför vi tog en. 
Kvällen avslutades med ris, stekta räkor och vitt vin. 
 
10 febr. 
Fortsatt vindstyrka c:a 10 m/s. Vid 10-tiden seglade vi ut med revad genua och med kurs mot Union Island 
även kallad ”Little Tahiti” p.g.a. sina spektakulärt spetsiga bergstoppar. Dit var det 30 distansminuter. 
Vindriktningen är i regel ostlig så det blir halvvind i karibiska övärlden som ju i stort sett ligger i nord-sydlig 
riktning. 
Efter 4 timmar (7,5 knop i snitt!) gick vi in i en vacker vik med sandstrand och med enkla men mysiga 
matställen och barer. Vi ankrade på behörigt avstånd från andra båtar och katamaraner. Hyrbåtarna verkar 
att numera mestadels vara katamaraner. 
Vinden tilltog och fallvindar från omgivande, höga berg gjorde att vi pendlade ganska rejält. 
Vi sjösatte jollen och åkte in till stranden där vi tog en rom-punsch. 
Därefter bars in grillade lobsterhalvor c:a 40 cm långa. Ojjjdå! 
En härlig kväll som avslutades runt kl 22.00. 
 
11 febr. 
Vi låg kvar i viken p.g.a. starka vindar. Gunnar körde oss, med jollen, in mot lästranden 
där det skulle finnas koraller. Tyvärr läckte mitt cyklop så för mig blev snorklingsstunden kort.  
Nina hade tur att finna några koraller men upplevelsen är långt ifrån vad man får erfara i Thailand.  
Korallerna vi såg var i regel grå och livlösa men det var gott om småfiskar i stora stim. 
Sedan gic  vi en strandpromenad , simmade ut till Sanuk och därefter tog vi siesta! 



Gunnar köpte en tonfisk av en gosse som kom ut till oss i sin lilla båt. Pris 450:-!!! 
Denna stektes och blev vår middag den dagen. 
Innevånarna ser ibland lite farliga ut med sina rastafarifrisyrer men faktum är att kriminaliteten på dessa öar 
är så gott som obefintlig. Tvärtom är de mycket hjälpsamma och ibland ”näriga”, vilket man kan förstå. De 
lever i en mycket dyr omvärld. Mycket är dyrare än i Sverige! 
 
 
 

   
                      Grå koraller         Feskhandlar´n 

 
 
12 febr. 
Efter frukost drog vi upp ankaret för att gå ut och runda ön. Efter c:a 1,5 tim kom vi så till en korallomgiven 
vik vid den lilla staden Clifton där det finns affärer och barer. 
På en grund del av viken kite-surfades det av ett flertal entusiaster. 
Vi tog jollen in till staden och handlade lite medan Gunnar öppnade ett tillfälligt kontor på strandbaren. 
Därefter tillbaka ut för bad och vila några timmar. 
Ett kort stycke från oss fanns en ö med en bar. Ön var konstgjord av barägaren och knappast större än själva 
baren. Namnet var Happy Island! 
 
 
 

 
 
                           Happy Island               Flygande kitesurfare 

 
 



 
Vi åkte dit för en rom-punsch.  
Strax efter kom en kite-surfare rakt in mot oss, lyfte och flög över våra huvuden och tillbaka ur på vattnet. 
Detta gjorde han upprepade gånger, ibland slog han dessutom volter över oss. Så skickligt! 
Tillbaka till båten, pasta och korv till middag. 
 
13 febr. 
Jag tog morgondoppet vid 07.30-tiden. När jag skulle kättra upp slant jag och föll med vänsterbenet rakt ner 
på övre badstegsändan. Jag skar upp en 6-7 cm skinn-och köttremsa strax under vänster knä. Eftersom jag 
visste att det fanns barracudor i vattnen här fick jag, må Ni tro, ganska bråttom upp. Tusan också!!! 
Som tur är har jag en sjukvårdskunnig hustru. Hon drog ihop det hela och lade på en kompress. 
Men…. inget mer bad i dag. 
Vi förflyttade oss till Tobago Keys, en mycket populär ö med det stora korallrevet Horseshoe Reef.  
Gunnar har lärt känna pojkarna som fungerar som lotsar och bojägare i vikarna. 
 Han ropade upp en av dem på VHF:en och strax blev vi hjälpta till en bra boj. 
En av pojkarna sålde T-skirts och givetvis köpte Nina och jag var sin. Gunnar hade order hemifrån 
så även han gjorde affärer. 
Båtar anlände i strid ström och snart var viken ganska full. 
Vi bokade bord för lobsterkalas vid 18-tiden. 
Gunnar trodde sig kunna ro oss in utan motor. Det visade sig bli en tuff kamp mot vågorna. 
Lobstern var här något mindre än på Union Island men, å andra sidan fick vi var sin, kluven 
från huvudet och till längst bak i stjärten. 
 

 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Lobsterparty på Tobago Keys  Regnvattenuppsamlare på Mayreau 

 
När vi, efter avslutat kalas, skulle tillbaka ut till båten var vinden för stark, vi fick ta en sjötaxi ut, medan 
Gunnar lyckades ta sig ut med jollen. 
 
14 febr.  
Efter frukost gick vi över till en ö som heter Mayreau, en segling på c:a 45 min. 
Gunnar fixade lunchen i dag. 
På eftermiddagen tog vi en promenad upp till toppen av ön. Det var nog de brantaste vägar jag  
någonsin sett. Vätskekontroll var nödvändigt på halva vägen annars hade det inte gått.  
Väl uppe fick vi en fantastisk vy över bl. a. Tobago Cays. Där fanns också stora betongytor för att samla 
regnvatten och leda det till uppsamlingsdammar. Det kommer oregelbundna, korta regnskurar på dagar och 
nätter vilket förklarar den fantastiska grönskan även efter bergssidorna. 
På kvällen bjöd Nina och jag på en kycklinggryta som uppskattades.? 
En liten havssköldpadda stack upp huvudet, undrande: Va´ gör Ni?” 



 
15 febr. 
Dags att vända norrut. 
Vi startade vid 09-tiden med kurs mot Bequia. Vindstyrkan var ung. 12 m/s men ökade långsamt. 
Vi hade en härlig sträckbog med varma och behagliga vågstänk. 
Vinden ökade till, som max, 21 m/s när vi kryssade upp mot viken där vi strax kom i lä. Skönt! 
Lite shopping varefter vi tog en rom-punsch i baren till tonerna av en banjo, en gitarr, en ukulele och 
en man som spelade tamburin och sjöng. Västindisk musik a la Belafonte. Mysigt! 
Middagen för kvällen bestod av rester från kycklinggrytan. 
 
 
16 febr. 
Vi planerade av gång mot S:t Vincent kl 10.30 men… motorn ville inte starta! 
Gunnar gjorde snabbt en omkoppling i batteribanken och vi kom i väg. 
Vindstyrkan var ung. 10 sek.m. så det blev en behaglig segling upp till Wallilabou 
där vi lade till kl 13.30-tiden. 
 

 
                       Pirates of Caribbean                                                                              Wallila Beach                    
 

 
Platsen har används för inspelning av de första filmerna i ”Pirates of the Caribbean”-serien och i museet 
fanns bl.a. en bild av Stellan Skarsgård. I övrigt stod det likkistor lutade mot väggarna och hela miljön var 
smått makaber. Viken var trång med branta, grönskande bergssidor. 
Eftersom svajutrymmet var begränsat hade vi en lina från aktern och till en stolpe vid en raserad brygga. 
Vädret var fortsatt underbart och vi badade och njöt av livet! 
På kvällen rodde vi in till restaurangen för en rom-punsch. Kroppen måste få sitt! 
En intressant iakttagelse är att kanonerna på fortet St Thomas uppe på S:t Vincents topp är vända inåt ön. 
Det var därifrån engelsmännens värsta fiender kom.  
Carib-indianerna försvarade sin ö mer framgångsrikt än på någon annan ö i Västindien. 
 
17 febr  
Efter frukost satte vi kurs mot S:t Lucia och Marigot Bay. 10-12 m/s grov sjö så Gunnar styrde tills vi kom i 
landlä då vi tog över några timmar.  
Efter bojförtöjning tog vi jollen in till bryggan och kollade alla jättestora motoryachter som låg där.  
Där låg också SXK-eskadern på väg mot de öar vi hade varit på. På kvällen åt vi på en strand-restaurang då vi 
också avtackade vår käre skeppare Gunnar. 



 
 

 
        Restaurang på S:t Lucia                    Vår egen pirat 
 

18 feb 
Avgång med kurs mot Martinique. Dist. c:a 37 distansminuter.  
Till en början hade vi den svagaste vinden hittills, 7-8 m/s som sedan ökade till 10-12. Vi förde revad stor och 
revad genua och gjorde som max. 10 knop. Vilken känsla! Båten väger c:a 10 ton! 
Vid 15.30-tiden lade vi till i marinan i Fort de France.  
En lugn eftermiddag med lite båtvård. 
 
19 febr. 
Vi städade båten, Gunnar jobbade i tvättstugan och körde samtidigt den tvättmaskin i helformat som fanns 
ombord! 
Därefter tog vi ett ömt farväl av skeppar´n och tog en taxi till hotel Basteliere där vi förbeställt  
två dubbelrum. Rummen fick vi först vid 16-tiden men i avvaktan på detta gick Nina och jag till ett 
köpcentrum och besökte en lunchrestaurang som heter Mc Donalds! 
När vi väl fått rummet vidtogs kroppssanering och ansning av nyanlagt skägg (för min del). 
Middagen intogs på strandbaren varefter det var skönt att krypa ner i en helt vanlig säng. 
 
20 febr. 
Nina och jag tog lokalbuss till en botanisk trädgård, Balata som vi hade läst om. En fantastisk park 
som tack vare regnskurarna var mycket frodig. Där fanns också hängbroar uppe mellan trädkronorna som 
vi gick på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Även stubbarna blommar!   Nina bland trädtopparna  



21 febr. 
Hemresa. 
Air France hade flygstrejk varför vi blev ombokade till en jumbojet tillhörig Crossair. 
Nattflygningen gick riktigt bra då vi kunnat sova korta stunder. 
Vi landade på Orly kl. 10.15 och gick till bagagebandet. Där fick 541 passagerare stå till c:a kl. 13.00  
innan väskorna  kom!!!  ”Tekniskt fel” sa de! 
Härigenom missade vi anslutningsflyget från CDG och blev ombokade till kvällsflyget till Göteborg dit vi 
anlände vid 22-tiden. 
Jag hade ringt från Paris och lyckats boka ett rum på First G hotel  i Göteborg och det var underbart att krypa 
ner mellan lakanen i deras fina rum. 
 
22 febr. 
Vi hade bespetsat oss på en god frukost i matsalen som stängde kl 10.00. Två minuter i 10 vaknade vi! 
Snacka om snabbpåklädning. Vi rusade yrvakna ner, bekände att vi försovit oss och fick, genom en snäll, 
personal  vår efterlängtade frukost. 
Sedan tog vi tåget till Karlstad och en upplevelserik resa var tillända. 
Tack Gunnar för allt vi har fått uppleva! 
 
 
Recept Rom-punsch 
 
2 del mörk rom 
2 del lime 
1 del sockerlag 
4 del passion- ananas eller annan exotisk juice 
lite Grenadine (för färgsättning) 
några stänk Angostura bitter 
 
Servera väl kyld och dekorera med riven muscot 
 
Text och bild: Göran Hellborg 
                         SXK Vänerkretsen 

 


