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från Prima Donna 



Gouvia den 7 juni 

Hej Alla 

Efter en skön natt bakom ön Petala fortsatte vi i sakta mak upp till Kalamos. Här finns 
George med sin Taverna som är en gammal bekantskap från tidigare. Han stod som 
vanligt på piren för att ta emot och önska Nymf och Prima Donna välkomna. God mat 
på kvällen på tavernan. Vi blev kvar en dag till för promenad upp genom byn till en 
liten kyrka med fin utsikt över Kastos och de andra öarna omkring. 
Svettig promenad återhämtades med en god öl hos George. 

Nästa dag gick vi österut mot Kefalonia. Senare hälften av färden gick i ökande 
motvind. I Fiscardho fick vi fina platser på kajen med restauranger på rad alldeles 
bakom oss. Här blev vi liggande i 3 dagar. En av dagarna hyrde vi bil för en tur runt 
Kefalonia. Huvudvägen på västsidan hade olyckligt rasat och tvingade oss att ta vägen 
över bergen ner mot Eufimia och Sami istället för att fortsätta ner mot huvudorten 
Argostoli.  Innan rasplatsen körde vi ”alpväg” ner till den lilla byn Assos med en fin 
fästning på berget ovanför.  

Vägen mot Eufimia var smal och krokig och tog oss allt högre upp. Uppe på toppen 
hade getter ockuperat vägen. Försiktigt passerade vi helt ointresserade getter, 
samtidigt som vi mötte trafik från andra hållet. Vägen var numera den enda för 
transporter mellan nord och syd på Kefalonia. Nere i Eufimia började det ösregna och 
åska. Snabb reträtt tillbaka till bilen för att inte bli dränkta. Regnet fortsatte att vräka 
ner ända till Sami där vi åt lunch sittande inne på en taverna.  

Sista målet för färden var en vingård som drevs som ett kooperativ. Vi fick guidad tur 
genom lokalerna som avslutades med provsmak av företagets produkter. Kefalonia är 
ganska kända för sina goda viner som vi hittar lite varstans i Grekland. Vi lämnade med 
några buteljer gott vin för ”framtida” bruk. Återfärden gick via Argostoli,  upp via 
”getberget” tillbaka till Fiscardho. Ove tackades för god styrning av hyrbilen. 

Vi lämnande Fiscardho och gick lite nordost till en annan bekantskap, Sivota, med 
Stavros taverna och bokad plats på deras pontoon. På kvällen var vi fem svenska båtar 
som åt gemensam middag. Vi stannade ett extra dygn för promenad i omgivningarna. 
Det var fortsatt lite kyligt på kvällen men dagtid flödade solen och värmde oss.  

Det skulle bli ytterligare en favorit i Ioniska havet, Varco Bay. Ankrade som vanligt på 
4-6 m turkost vatten. På eftermiddagen blåste det upp lite grann med stillade sig på 
kvällen. Skön morgon med färd upp genom den nymuddrade och väl utprickade 
Levkas kanal upp till Levkas Marina. Här skulle vi plocka upp Lisbeths syster. Vi behövde 
också få hjälp med byte av vindgivare i toppen på masten. Nymf skulle nu fortsätta upp 
mot Corfu och Gouvia Marina, där båten skulle ligga ett tag för kort hemresa.  








På ”vägen” österut 2010, låg vi i Levkas stad och hade hittat en ”affär” som bryggde 
egen Ouzo och något som kallades Koniak. Vi mindes att detta var goda produkter. 
Efter lite letande hittade vi tillbaka till stället. Den drevs fortfarande av en äldre kvinna. 
Givetvis köpte vi lite godsaker av henne. Hon kunde ingen engelska men det gick bra 
ändå.  

Med syster Anette återvände vi till Sivota och några dagar i Tranquil Bay. Vi fick kontakt 
med Inger och Bengt från JRSK. De låg inne i Vhlio Bay men cyklade upp till oss i Nidri 
på kvällen för en middag. Ytterligare en svenskt par, Lisbeths arbetskamrat Eira och 
hennes man Åke, kom till för en trevlig kväll. Dan efter hämtade jag dom med jollen, 
för några timmars bad och lunch på Prima Donna. 

Dagen efter blir det ny färd upp genom Levkas kanal. Det regnar till och från. Vi hinner 
precis till broöppningen och  lämnar för sista gången Levkas. Det blir en lite gropig färd 
upp till Preveza. Vi får plats på stadskajen. Det kommer att vara lite vind till kvällen. 
Annars kan stadskajen vara mindre säker i vissa vindar. Nu kan vi handla lite inför 
upptagning på Cleopatra vid 10.30 imorgon. Vi äter lite gott i båten till kvällen.  

Vi ropar upp Marinan och får besked att vi kan gå direkt in till väntande travel-lift. Strax 
står Prima Donna på land och exponerar sin smutsiga undersida. Det mesta åker bort 
vid högtryckstvätten. En traktor med båtsläp byter av travel-liften och tar oss bort till 
väntande vagga. På eftermiddagen kan jag börja demontera propeller och börja 
skrapa båtbotten lite lätt. Vi har bokat hjälp med slip och bottenmålning om ett par 
dagar.  

Sjösättning bestäms till fredag den 2 juni efter lite vädjanden. Det är högt tryck på 
sjösättning just nu. ”Technicals” grabbar kommer som avtalat och har ett par dagars 
arbete framför sig. Kölen behöver slipas och spacklas på en del ställen. Offeranoden på 
propellern går inte att lossa på normalt sätt. Jag får såga itu den med en bågfil och 
knacka bort den innan propellerbladen kan lossas. Blad och nav får efter polering ett 
hyggligt utseende. Centrumskruven i navet går inte att lossa. Får sitta kvar till hösten. 
Allt fettas in och återmonteras med nya zinkanoder. På kvällarna äter vi på gamla 
bekantingen ”PANOS” med sin ”hemlagade mat”. Här är allt precis som 2010, då vi låg 
på Aktio Marina. 

Motorn har haft svårt att starta och kan bero på dåligt startbatteri. Det är ett 10 år 
gammalt AGM batteri. Båtgodisaffären har ett lämpligt batteri men har mindre Ah än 
det gamla. Istället har det högre ”startström”. Senare test visade att det var det gamla 
batteriet som tappat lusten. 








Efter ett par dagar lämnar Anette oss och flyger hem via Aktio. Det har blivit en del bad men 
många soldagar för henne. Kanske inte så kul att tillbringa ett par dagar upp och ner på en 
stege på landbacken. Det blir sjösättning ett par timmar för tidigt. Redan vid 12 tiden är 
Prima Donna tillbaka i vattnet med hel och ren undersida och en blänkande propeller. Vad 
lätt hon glider fram när vi går till ankring utanför Aktio Marina. Vi skall gå tidigt nästa 
morgon.  

Ankaret åker upp vid 6 tiden i en lite disig morgon. Det är fuktigt på däck och vindruta. Det 
går snabbt ut genom den bojade leden ut mot havet. Vi har ett par knops medström.  Efter 6 
timmars motorgång i bleke/lätt motvind går vi in till Gaios på Paxos. Vi kan ligga längst in på 
stadskajen. Här är det varmt med lite vind. Bra för båtmanöver min inte för kroppen. På 
kvällen svalnar det av och vi går och äter på en liten taverna. Är bland de första gästerna. 
Bara lite senare är tavernan fylld till brädden av bl.a. Italienare. Det vi inte visste var att 
”Champions Leauge” finalen är denna dag. Det är Juventus (därav alla italienare) och Real 
Madrid som skall mötas. Något nedslående italienare får vandra ”hem” i natten. Själva 
ackompanjeras vår nattsömn med lite discomusik från baren tvärsöver Prima Donna. 

”Utvilade” nästa morgon lämnar vi Gaios och styr upp till Lakkaviken på norra Paxos. Hit kom 
vi som första hamn i Grekland från Sicilien 2010. Vattnet är lika turkost nu som det var då. 
Det blir bad och en vacker kväll ihop med ganska många ankarliggare. Vi har fått en stor 
Oyster som ligger lite väl tätt på oss. Det går bra trots ingen vind under natten. Nu har vi 
bara ca 30 Nm kvar upp till Gouvia Marina där vi skall möta Christina o Ove på Nymf igen.  

På vägen ser vi en segelbåt som ligger stilla på det blanka havet. Lisbeth undrar om vi också 
skall göra likadant för att bada. Det blir inget bad för oss. Vi ser att det vinkas frenetiskt från 
den andra båten. Vi går upp och frågar vad som står på. Det är en italiensk båt som fått 
propellerproblem. Vi hjälper dom med bogsering till Mandrakihamnen på Corfu. 
Tacksamheten är stor från deras sida och vi blir förärade ett par flaskor gott vin. Den ena är 
ett mousserande vin som vi kan ha till firandet av vår Nationaldag nästa dag. Det var 
verkligen gott det vinet. 

Nu väntar snart lite nya bekantskaper såsom Albanien och Montenegro. Skall bli väldigt 
intressant och spännande. Vi hoppas kunna berätta om detta i kommande brev. Till dess 
önskar vi en skön sommar var helst ni är. 


Hälsningar från Prima Donna 
genom Lisbeth o Hans 





Kalamos, med utsikt från kapellet 



Kan det vara rätt väg vi skall gå? 



Vår promenad genom skogen. Det gick en märkt stig bland träden 



Assos på Kefalonia 





Här äger getterna vägen 





Kefalonia, vingård med provning 



Sivota, utsikt från Stavros taverna 





Badgäster hämtas till Prima Donna 





Preveza,  utblick mot Aktio på morgonen och senare på eftermiddagen 



Båtunderhåll på Cleopatra 



Panos taverna på Aktio 





Paxos, Gaios och Lakkaviken  



Glädjen är stor över hittad “Koniak” butik 



Bogsering av italiensk båt till Mandraki hamnen på Corfu 




