
Resebrev 6                2017 

från Prima Donna 



Billdal den 22 nov  

Hej alla 

I förra brevet beskrev vi vad som kan hända när vädrets makter gör sig påmind. Vi hade lagt 
oss i en vik som i efterhand kan tyckas dumdristigt. I bland händer sånt, men inte alltid med 
sådana konsekvenser. Vid ankring läger man alltid ut tillräckligt med ankarlina/kätting och 
eventuellt flera ankare för att säkra upp sig. Längden på ankarlinan hjälper till att klara en viss 
våghöjd och vindpress. Man kan efterhand justera längden på ankarlinan. Har man också ett 
ankarsegel uppe blir svängningarna på båten mindre  och i viss mån mjukare.  

Kunde vi gjort något annat vid bojen? Förmodligen inte. Vi blev totalt överraskade av ovädrets 
hastiga förlopp och styrka. Generellt skall man inte lägga sig på utsatta lägen om vädret är 
labilt. Speciellt om åska finns prognosen. Beroende på åskmolnets rörelse, kan vinden komma 
från vilken riktning som helst. Finns det möjlighet för vågor att bygga upp, är det ett viktigt 
varningstecken. Om man nu ligger på boj och vädret försämras skall man ta alla varningar på 
allvar och lämna långt innan det blir besvärligt. Tron att det inte blir så allvarligt eller snabbt 
går över, är riktigt farligt. Detta pratade vi om i marinan i Novograd. 

Novograd är en trevlig stad. Marinan bland de bättre om än lite trång. Restaurangerna håller 
hög klass. Staden är också en stor turiststad. På hamnplanen ser vi ett par båtskrov som är 
rejält sönderslagna. Vi tänker med rysning på vad som kan ha hänt om vi inte hade lämnat 
viken i tid.  

Efter några dagar börjar vi tänka framåt och för Nymf var det läge att ge sig av mot Koper. 
Prima Donna gör Nymf sällskap upp till Umag. Där finns en ACI-marina. Vi får plats vid den 
yttre piren. Det blir lite problem med tidvattnets verkan. Variationen är ungefär 50-60 cm vilket 
gör att vår landgång får brant lutning när det är lågvatten även om den sitter i det ”översta” 
läget.  

Min syn är fortfarande felaktig. Nu måste vi låta en läkare se vad det är för fel. Det har gått 
nästan 10 dagar. Vi söker upp det lokala sjukhuset och får nästan omgående komma till en 
läkare. Efter en kort undersökning får jag remiss till neurolog och ögonläkare på sjukhuset i 
Pula. Det är ca 9 mil till Pula och dåligt med allmänna kommunikationer. Vi tar kontakt med 
SOS-International och anmäler ”olyckan”. Går till marinakontoret och får hjälp att fixa taxi som 
skall ta oss fram och tillbaka till Pula. Vi får kontakt med en fantastisk person som kommer att 
bli vår räddning och hjälp under kommande dagar. 

Samma eftermiddag sitter vi i bilen som tar oss till sjukhuset i Pula. Bilen är en ”limosine”, 
Mercedes 500, som mjukt och säkert far fram på motorvägen. Framme i Pula har vi svårt att 
hitta ”rätt” sjukhus. Väl framme visar det sig att ögonläkaren har slutat för dagen. Vi ombedes 
komma tillbaka nästa dag. Ögonläkare och neurolog finns vid olika ”sjukhus”. Vår förare hjälper 
till att tolka och visar sig oumbärlig. Vi vänder tillbaka till Umag och kommer överens om hjälp 
med transport även nästa dag.  

Sent på kvällen kommer ett nytt häftigt åskväder över oss. Pga av tidvattnet kan vi inte komma 
av Prima Donna. Landgången får vi ta in och surra i upprätt läge. Båten rullar kraftigt och  




krycker i förtöjningarna. Vi får hjälp av en båtgranne att lägga på ytterligare lina. Halva 
natten går innan sömnen äntligen kan komma. På morgonen skiner solen som vanligt och 
vinden har mojnat. 

Tidig morgon och ny färd till Pula. Denna gång får vi besöka ögonläkare som inte kan hitta 
något fel på ögonen. Nu beger vi oss till nästa sjukhus för kontakt med neurolog. Väntar en 
halvtimma innan neurologen kan ta emot oss för undersökning. Han funderar på om det 
kan vara problem med informationen mellan öga och bakre delen av hjärnan. Han skickar 
mig till röntgen för att få bilder på överkroppen och huvudet. Efter 45 min är jag tillbaka 
med resultatet. Neurologen tittar på bilderna och säger att det inte finns några synliga 
konstigheter. Men för att vara riktigt säker, bör jag genomgå en magnetröntgen av hjärnan. 
Detta skall jag kunna göra hemma i Sverige eftersom vi är så nära hemresan.  

Vi återvänder till Umag, där jag tar kontakt med SOS och meddelar resultatet. Jag skannar in 
och mailar resultaten från läkarbesöken. SOS begär in filerna på röntgenresultatet från 
sjukhuset. Dagen efter får vi ”svar” från förtroendeläkaren hos SOS. De vill att jag skall 
genomgå MRI-Scanning innan jag kan få fortsätta ”resan”. Jag får inte flytta på mig eller vara 
passagerare när båten flyttas från Umag till Koper. Deras tolkning av filerna och avsaknad av 
MRI-Scanning leder till att det kan finnas en liten möjlighet att jag drabbas av något som 
innebär räddningsinsats ute på havet. Vi håller inte med, men det går inte att övertyga deras 
läkare. Vi begär en ”second opinion” men det hjälper inte. 

Efter några dagar får jag besked om tid för MRI-Scanning i Pula. Vår vän som transporterat 
oss tidigare kontaktas för resan. Efter några mil från Umag meddelar SOS att den tänkta 
MRI-Scannern är trasig. Vi får vända tillbaka till Umag med ovissheten. Tiden börjar bli knapp 
för Prima Donna som snarast bör flyttas från Umag till Koper i Slovenien. ”Vi” checkar ut PD 
från Kroatien i tid för vårt seglingstillstånd. Efter ett par timmar är hon redo att checka in i 
Piran i Slovenien. Tänk om alla in- och utcheckningar är lika smidiga som här. I Piran tog det 
max 15 minuter från tilläggning till hon lämnade hamnen. Några timmar senare kan Prima 
Donna styra in i Marina Koper, som sista hamn i Medelhavet på denna resan.  

Efter några dagar meddelar SOS att en ny MRI-Scanning har bokats på ett privat sjukhus. Nu 
skall vi åka till staden Rijeka i Kroatien istället, en sträcka på ca 9 mil från Koper. Återigen får 
vi hjälp med transport till Rijeka. Vår vän är med oss hela dagen. Till slut kan jag genomföra 
MRI-Scanningen. Resultatet tolkas som en mindre störning av flödet i hjärnan. Exakt vad får 
jag inte reda på.  

Enligt SOS kan vi äntligen ta oss hemåt med krav på att snarast ta kontakt med svensk 
sjukvård för vidare utredning. Förut fick jag absolut inte flyga för SOS, men nu meddelar 
dom plötsligt att jag kan flyga, men med medicinsk ledsagare. När jag tidigare pratade med 
granskande neurolog i Rijeka, rekommenderade hon resa med tåg istället. Vi skippar flyget 
från Venedig till Hamburg och bokar buss till Hamburg och därifrån tåg till Kiel. 

Vi har nu några dagar på oss att göra i ordning Prima Donna inför transporten till Kiel. 
Nedtagning och packning av masten lämnas åt ett serviceföretag i marinan. 




De har lång erfarenhet och gör sitt arbete snabbt och elegant. Det vi får göra är att ta ned 
ställningen för solpanelerna, och avlägsna allt som finns ”löst” på båten. Seglen skall ner och 
packas. Sedan gäller det att stuva undan allt inne i båten på ett betryggande sätt. Vindrutan 
kan sitta kvar då vi klarar maximihöjden för broar och tunnlar m.m.  

Allt löper på bra. Vi får till och med någon dag över till lite sightseeing i Koper. När vi 
kommer tillbaka till marinan har lastbilen från Glogau redan kommit. Vi bekantar oss med 
chauffören och får lite information kring transporten. Vi får sova en ”sista” natt i båten. Nästa 
dag påbörjas flytten av Prima Donna från vattnet till lastbilens speciella båtsläp. Det är ett 
långt och brett ekipage som fordrar följebil. Allt går smidigt med lastningen, ”vår” chaufför 
är mycket noggrann. Vid middagstid ser vi Prima Donna försvinna ut genom marinans grind 
inför sin långa färd mot Östersjön. Vi tackar för oss och flyttar till ett närbeläget hotell inför 
vår egen resa upp till Kiel.  

Vi har en dag ledigt och gör en busstur till staden Piran. Förra gången hann vi inte med mer 
än att checka in i Piran. Staden såg intressant ut varför en dags turistande skall falla väl ut. 
Piran är en välbesökt turiststad med många sevärdheter. Vi vandrar via trånga gränder och 
vindlande trappor upp till toppen, där en stor kyrka ligger. Lite högre upp ser vi en 
fästningsmur. Vi har fin utsikt över det lugna havet och ser Italien skymta i norr. Nedanför 
oss ligger det cirkelrunda torget och den välbesökta hamnen. Vi tar en lite enklare väg ner 
till torget där vi hittar ett bra lunchställe. Dagen avslutar vi med en god middag på hotellet i 
Koper.

Det har regnat en del på morgonen. Vi tar en taxi till hållplatsen för bussen som skall ta oss 
till München. Bussen kommer från Pula och är nästan full. Det blir en hel del stopp på vägen 
för att lämna och ta upp nya resenärer. När bussen når gränsen mellan Slovenien och 
Tyskland börjar det ösregna. Vädret följer oss hela vägen till Münchens busstation. Vi har 
bokat ett hotell som skall ligga i närheten. Vädret gör att vi tar en taxi som kör oss runt en bit 
innan den hittar fram till hotellet. Det visar sig att vi kunde ha gått en kort bit genom 
tågstationen och över en gata till hotellet. Nåväl vi var lite trötta efter nio timmar på bussen. 
In med väskorna på rummet och ut för att äta något innan sömnen tar överhanden. 

Morgonen därpå äntrar vi snabbtåget som tar oss ända upp till Kiel utan byte. Åtta timmar 
senare anländer vi till ”Kiel Hauptbanhof”. Utanför tar vi en buss som går till Laboe dit Prima 
Donna förväntas anlända om några dagar. Vi installerar oss på ett hotell som verkar vara en 
kvarleva från 60-70-talet, enkelt men charmigt. Badorten Laboe ligger längst ut i inloppet till 
”Kieler Förde”.  Det finns en privat och en kommunal  marina. Den privata är mycket 
välordnad med flytbryggor och fingerpontoner.  

Vi har en ledig dag till att bekanta oss med orten. Det är mycket fisk som bjuds ut på de 
många restaurangerna. Solen skiner och det är lite höst i luften. Det är några få som badar 
på den fina stranden. Den är fylld av dessa speciella badstolar/vindskydd som finns bl.a. 
längs Östersjöns södra stränder. Framåt kvällen äter vi på en asiatisk restaurang. Det är 
många månader sedan vi åt något asiatiskt.  






Nästa dag har Prima Donna kommit fram och 
ligger redan i vattnet när vi anländer till 
marinan. Bokad service har redan börjat med 
”återmontering” av henne till en segelbåt. Det 
tar hela dagen och en bit av nästa innan vi 
kan flytta henne till en plats i marinan. Vädret 
har börjat försämras efter några soliga dagar. 
Prognosen pekar på annalkande stormvindar 
för norra Tyskland och kuling över Kategatt. Vi 
är redo för den sista biten upp mot Göteborg, 
men beslutar att avvakta och bokar en vecka 
extra i marinan. Med tanke på att vi inte är 
riktigt hemma ännu, bokar vi ”hemfärden”  
med Stena Line för att inte utsätta vår 
reseförsäkring för tvivelaktigheter med tuff 
segling över Kategatt. Vi lämnar Prima Donna 
och kommer efter en kväll och natt på 
”Olssons båt”, till Göteborg.  

En vecka senare är vi tillbaka i Kiel/Laboe med 
bättre väderutsikter. Nu har vi förstärkt 
besättningen med Lisbeths syster Anette. Det 
blir en skön och mestadels solig färd upp 
genom Stora Bält och Kategatt. Vi 
mellanlandar på Langeland, Samsö, Grenå 
och Anholt, innan vi i mulet och regnigt väder 
kan angöra Amundöns Marina. Prima Donna 
är hemma igen, där hon lämnade på 
morgonen den 2 juli 2008. Det har runnit ca 
12000 sjömil vatten under hennes köl. Kvar 
har vi alla minnen som vi kanske strukturerar 
upp och gör något med, för oss själva, våra 
närmaste och vänner. När detta skrivs, snöar 
det ute och Prima Donna ligger i Henån, där 
hon föddes en vårdag 2007.  

På återseende  
Från Prima Donna genom Lisbeth o Hans 






Marinan i Novograd 



Underhållning av italienska spelemän 



Provning av gott vin från Istrien 



Hamninloppet i Piran 



Marina Koper. Dagligen passerar stora containerfartyg. Koper är Sloveniens enda 
kommersiella hamn 



Lastbilen från Glogau har kommit. Vi börjar nedplockningen av solpaneler och mast 





Det vackra torget i Koper. Vi hittade ett museum för  “Backpackers” 



Vi tackar vår vän som skjutsat och hjälpt oss med färden till sjukhus i Pula och Rijeka 

        




Prima Donna flyttas från vattnet till lastbilen 



Transporten måste ha följebil 



Den trevlige chauffören från Glogau 



Prima Donna försvinner ut från Marina Koper 









Busstur och rundvandring i Piran 



Väntan på bussen till Munchen 





Snabbtåget från Munchen till Kiel 



Det charmiga hotellet i Laboe 



Badstranden i Laboe 





Prima Donnas ankomst till Laboe. Vi tar hjälp av Schiffsweft Laboe i marinan, för att få 
masten på plats 







Återfärden till Kiel med Stena Line 



Vi lämnar Laboe och styr mot Langeland i Danmark 





Passerar bron över Stora Bält till dagens mål, Ballen på Samsö 





Anholt, nu återstår bara sista etappen över Kategatt 




