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från Prima Donna 



Levkas den 21  maj 



Hej på Er Alla 

Vi är tillbaka till båten i Messolonghi. Efter en ovanligt ”snabb” resa kom vi fram sent på 
eftermiddagen onsdagen den 26 april. Prima Donna har legat i vattnet under vintern. 
Allt har fungerat bra. Hon var torr och fin invändigt och batterierna har klarat sig på 
solpanelerna. Det har växt en hel del på botten och i vattenlinjen. När vi startade 
motorn och körde runt propellern skakade båten på grund av beväxtning på 
propellern. Vi får leta efter en dykare som går ner och kollar. Detta måste ske i ”smyg”. 

Marinan har stora problem med tillstånd m.m. Den är försatt i någon sorts blockad av 
myndigheterna. Båtar får inte komma in i marinan och de som ligger på land kan inte 
sjösättas, av marinan, inom området. Märklig situation som vi aldrig upplevt tidigare. Vi 
som ligger i vattnet måste gå någon annanstans för att ta upp och bottenmåla. Inte kul 
och tråkigt för en trivsam marina. Folk verkar verkligen trivas här. Vi får hoppas att allt 
kan lösa sig både för marinan och staden som behöver båtturismen. Hantverkare och 
affärsinnehavare känner sig ganska uppgivna. 

Det är ett soligt sommarväder som möter oss. Passar bra när vi jobbar på resten av 
båten och försöker få den klar för avfärd. Det är en hel del pyssel, men vi tar det lugnt 
och lever lite marinaliv. Vi har ingen brådska. Cyklar tas fram för att ta oss in till stan och 
handla goda matvaror och drycker. Ett par söndagar grillas det ihop med andra 
kvarvarande båtliggare. Restaurangen är fortfarande igång så vi kan få lite mat och 
dryck den vägen.  

En dag cyklar vi ut på en lång vägbank i lagunen mot havet för att leta efter och fota 
Flamingos och ev. Pelikaner. Det blir inget av det, fåglarna lyser med sin frånvaro. 
Området är känt för sina fåglar. Det lär finnas mer än 250 olika arter i och kring det 
stora lågvattenområdet runt Messolonghi. Ett eldorado för fågelskådare.  

För att lätta upp besvikelsen efter ”fågeljakten” bokar vi en guidad tur några dagar 
efteråt. Nu hoppas vi på bättre tur. Vi får en fin genomgång av ecosystemet runt 
lagunen och vilka fågelarter vi kan tänkas möta. Hoppar in i en fyrhjulsdriven 
”Folkabuss”. Guiden tar oss runt den östra lagunen. Nu hittar vi massor av olika 
fågelarter och får en massa fågelteori. Synd att vi glömde fågelboken hemma. Det blir 
mycket att lägga på minnet. Nu kan vi fota flera arter av vadare, en del kända, några 
okända och också en grupp pelikaner. Till slut finner vi också en grupp flamingos. 
Dessvärre går de flesta med näbben under vattenytan och käkar något gott på botten. 
Vår guide var fantastiskt duktig och kunnig. Vi lärde oss mycket på kort tid, både om 
fåglar och hur de bäst kan fotas. 





Nu har vi varit här i snart fjorton dagar och känner oss klara för avfärd mot Levkas/Nidri 
området. Här hoppas vi kunna ta upp Prima Donna för bottenmålning och genomgång 
av propeller och byte av offeranoder. Vi kommer att ha sällskap med svenska Najaden 
”Nymf” under resten av maj månad. Dessutom vet vi att det finns fler svenska båtar i 
området. Det blir att leva lite härligt crusingliv i försommarvädret. Nätterna är 
fortfarande lite kyliga. 

Den 10 maj säger vi tack och adjö till marinan, kastar loss och skall gå genom kanalen 
ut till havet. Prima Donna rör sig knappt trots dykares inspektion och försäkran om ”fri” 
propeller. Det ryker kraftigt när jag drar på. Vi måste gå sakta bort till stadskajen för att 
kalla på hjälp. ”Nymf” tar emot. Kvällen innan fick vi besök av en dykare som lämnade 
visitkort. Ringer och blir lovade hjälp inom några timmar. Dykaren kommer punktligt 
och båten har efter 10-15 minuter en fungerande propeller. Vi tackar och lämnar 
Messolonghi och styr upp mot Petala för ankring. Det blir en skön kväll med första bad 
för en del av oss. Temperaturen i vattnet sades vara 21 grader.  


Hälsningar från Prima Donna 
genom Lisbeth o Hans 










Våruppackning och besök av svenska “Comedie”,  för ankar utanför marinan 



Cykeltur till första fågelskådningsförsöket. Blev en god capuccino istället 



Cykeltur till Messolonghi stad, “Stora torget” 



“Vår” pontoon i marinan 





Intresserad fågelskådare och guide. Pelikanerna låg på besvärligt avstånd för bra foto. 



Flamingos och en och annan fjäril 



För tillfället okända vadarfåglar 



Söndagsgrill och dykarhjälp 



“NYMF” för ankar i Petala 


