
    Resebrev 1            2015 
från Prima Donna 



Marmaris den 28 maj 

Hej på Er Alla 

En ny segelsäsong i Medelhavet ligger framför oss. Vi kom hit den 21 april. Denna gång med 
flyg från Stockholm. Vi landade i Dalaman 21.30 på kvällen och blev hämtade av marinan. 
Första natten hyrde vi en av marinans lägenheter, Det kändes riktigt skönt att slippa krypa in 
i en “vintertäckt” båt kring midnatt.  

Prima Donna kändes torr och fin under sin täckning. Det har regnat väldigt mycket  i 
Marmaris under våren, men vi har haft hjälp med övervakning. Även i år har vi har lejt bort 
bottenmålning och polering av skrovet. Nu är vi riktigt slöa. Vi har bl.a. gjort översyn av 
generator, bytt avgaskrök, gjort vårservice av motor och renovering av toalett.  

Vi har också hittat det fleråriga problemet med instrumenten. Information från plotter skall 
skickas till en “burk” som i sin tur skickar ut det till alla anslutna instrument. Detta har inte 
fungerat på väldigt väldigt länge. Kommer inte ens ihåg om det någonsin har fungerat 
riktigt. Nu gav vi oss den på att försöka lösa detta. Och se, nu fungerar det som det var tänkt 
från början med lite hjälp från diskussion med kunnig i ämnet “NMEA”.  

Vädret har även i år varit lite upp och ner med soliga dagar, blandat med regn, åska och 
“kyliga” vindar. Nu hoppas vi att sommaren har kommit. Temperaturen ligger mellan 25-30 
grader under dagarna och solen strålar. Vi lever Marina-liv och umgås med de vi känner och 
som inte har gett sig av på årets seglatser.  

För att hitta på något annat har vi gjort en busstur till en liten “stad” , Akyaka, som ligger 
längst in i den stora viken Gökova Körfezi. Akyaka bjuder på en egen annorlunda arkitektur 
och med en sötvattenflod som man kan åka turbåt på. Båtfärden gick i stark motström 
genom höga vassruggar och med en hel del restauranger utefter flodkanten. Vattnet höll ca 
12 grader och man kallar delar av floden för ett “sötvattenakvarium”.  

Dagen var stor helgdag i Turkiet,  med massor av människor som hade valt Akyaka som 
utflyktsmål. Det var jättepackat med folk som badade eller bara solade på den allmänna 
stranden. Det märktes att detta är en riktig sommarstad för inhemska turister. För vår del 
blev det lite turkisk pizza, Pide, till lunch.  

Nu funderar vi på  hur vi skall lägga upp planen för i år. Vi vill helst inte skaffa oss nya 
“Recidence Permit” .  Vad vi än väljer blir det grekiska övärlden som får besök. Vi kan då 
tänka oss att gå tillbaka till Marmaris för vinteruppläggning ett år till, eller stanna i Grekland 
för vintern. Om vi går tillbaka till Marmaris måste vi se till att vi har dagar kvar på vårt 
turistvisa. Det blir att ta fram  kalendern och räkna dagar noga.  Passpolisen är petig.  

En efterhängsen förkylning har härjat men nu börjat ge med sig. Hemma i vinter har vi varit 
förskonade från detta, men på flyg och buss kan många smittspridare finnas. 

Hälsningar från Prima Donna /Lisbeth o Hans 1



Vi fick en “flygande” sjösättning i år. Strax 
efter frukostkaffet hamnat i magen, kom 
travelliften och hämtade Prima Donna. 





Förra året fick vi en skrapskada vid 
bottenlinjen av en järnskodd boj. Det blev 
en liten ommålning av den nedre 
dekorlinjen.  
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En segelmakare på marinan fick 
göra om arbetet. Hoppas detta 
skall hålla.  

Även välkända segelmakare kan 
göra dåliga jobb. När vi fick seglet 
såg det bra ut. Men tydligen var 
det för få lager av segelduk runt 
den använda ringen för att den 
skulle få riktigt fäste. 

UK Sail, gjorde modifieringar på 
focken förra året. Det såg väldigt 
svagt ut kring skothornet. Vi lät 
därför en annan segelmakare sy 
dit band för att stärka upp kring 
hornet.  

När vi packade upp seglet i år såg  
vi att skotringen var på väg att 
lossna från segelduken trots 
förtärkningen. Hade inte banden 
lagts dit hade nog seglet trasats 
sönder mer. 
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4
           Vårblommor i massor utefter vägkanter. Uppe i bergen ser man gula fält av ginst 



Kan detta vara vår gamla vän från förra året som Lisbeth mötte på samma plats i år? 
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                                           Här ligger “guldet” vid regnbågens fot 

6
Marinans sjunkna skatt 



7

Kalla hit kapten, styrman har nog somnat 



Så här skönt kan man ha det en eftermiddag 
i maj. 




En annan galjonsfigur kan njuta av vågornas 
framfart under stäven på en vacker seglare 
när hon kommer i vattnet.  
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9

Passar på att ta en liten tupplur när marknadsbordet är ledigt 



10
Båtfärd uppför floden i Akyaka 



11
Utanför strömfåran går det tydligen att ankra och det finns ett litet båtvarv 



12
Den vackra och säregna arkitekturen i Akyaka. Lite alpkänsla... 



13
Fullt på badstranden men tomt på restaurangen 



Lite småpyssel  finns det alltid. Kolla den 
stadiga handen. Eller är det stillbild? 





En vacker dag tar gasen slut. Detta fångades 
utan den ivägskickades vetskap. Därav dessa 
bestämda steg och stadiga blick. 

14

   Till sist, 


