
    Resebrev 1            2016 
från Prima Donna 



Marmaris den 30 maj 

Hej på Er Alla 

Välkomna till en ny ”segelsäsong” med Prima Donna. Vår segelsäsong 2016 ser dock inte ut 
att bli som planerat. Tanken har varit att segla båten upp till Koper i Slovenien och därifrån 
med lastbil till Kiel eller Travemunde, Därifrån är det inte långt hem till Göteborg, dit vi tänkt 
oss i slutet av september. 

Tyvärr blir det inte så. Starten från Yacht Marina i Turkiet kommer, i bästa fall, att ske i slutet 
av juni. Varför detta undrar ni kanske. Strax efter sjösättning fick jag åka ambulans in till 
sjukhus i Marmaris. Jag hade drabbats av kraftig lunginflammation, med vatten i lungan och 
en elak herpesvirus. Det tog 15 dagar, plus en extra vecka, innan jag blev förklarad fri från 
vården. Försäkringsbolagens samordnare för skadefall, SOS i Köpenhamn, har skött detta 
med kunskap och omsorg. Jag hade inga bekymmer annat än att klara vistelsen på 
sjukhuset och försöka bli frisk igen. Turkisk privat sjukvård fungerar alldeles utmärkt. 

En dag på hospitalet såg ut så här. Klockan 7.00 serverades frukost. Hur hungrig är man då i 
sjukläge? Klockan 7.30 skulle prover tas och status kollas. 8.00 kom städpatrullen och 
rumsterade om. Ibland fick jag stiga upp för byte av sängkläder mm. Sedan fick jag sova en 
liten stund innan farbror doktorn svepte in och diagnostiserade läget. Därefter dröjde det 
en halvtimma tills alla nya medikamenter och påsar med antibiotika skulle in i kroppen.  

Nu kunde jag äntligen ”slappna” av och dåsa en timma innan Lisbeth kom och höll mig 
sällskap under dagen. Ibland var jag ofin och slumrade till även då. Detta är bara 
morgonpasset. Dietesten dyker upp och försöker få mig att bestämma lunchen som 
serverades 12.15. Detta upprepades vid bestämmandet av middagen som jag ”åt” klockan 
18.00. Däremellan kunde det dyka upp lite kaffe eller thé. Vid 19-tiden lämnade Lisbeth och 
åkte ”hem” till båten. Kvällspasset bestod av nya medikamenter och påsar till kroppen. 
Sedan kunde jag ”ägna” mig åt nöjet TV med Turkisk sport, mestadels fotboll och basket. Jag 
somnade ofta ifrån TVn som spelade för sig själv framåt midnatt. På grund av 
medicineringen ”väcktes” jag flera gånger per natt för toalettbesök. 

Sjukhusvistelsen blev ingen lugn tillvaro. Det var skönt att skrivas ut och få återvända till 
Lisbeth och Prima Donna. Nu måste jag bara försöka återhämta mina krafter. Det går sakta 
framåt, är fortfarande väldigt kraftlös. Vi har nu månaden juni på oss att besluta om avfärd 
från Turkiet eller inte. Ny plan är att ta oss sakta upp till Messolonghi i Grekland och lägga 
Prima Donna där till nästa år och därifrån fortsätta till Koper i Slovenien. Vi vill gärna lämna 
Turkiet redan denna säsong.  

På flygplatsen i Dalaman har kontrollen av bagage ökats. Alla resenärer fick scanna sitt 
bagage efter bagagebandet. Vi hade köpt en ny Mastervolt Combi i Sverige och packat ner i 
väska. Den drog till sig tullens intresse direkt. Jag försökte förklara och visade papper att det 
gällde utbytesdel till en ”Yacht in Transit”, och att vi inom kort skulle lämna Turkiet. En sån 
här apparat kostar en hel del i Turkiet och tullen misstänkte att vi kunde sälja och tjäna 
pengar på den. 
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Vi blev ombedda att lämna Mastervolten i tullen och återvända nästa dag med lite mera 
papper som visade på ”Yacht i Transit” Det är ”bara” ca 10 mil mellan Marmaris och Dalaman. 
Dan efter fick jag hjälp, med bil och av vår turkiske vän Hasim, att återvända till flygplatsen 
och tullen. Där tog det ungefär två timmar och 2100 TL fattigare innan vi kunde få ut 
Mastervolten och återvända till Marmaris.  

Vi fick 24 timmar på oss att åka till tullen i Marmaris för att visa upp Mastervolten och skriva 
nödvändiga dokument för att kunna få återbetalt de 2100 TL. Processen gick relativt 
smidigt, bara 2 besök, i tullen innan rätt person infann sig. Fick bra hjälp av en agent som 
Hasim känner. Nu skulle vi bara få ut pengarna. Det gjorde inte tullen. Det skulle  
”Skattekontoret” i Marmaris göra.  

Dagen efter åkte jag, i lånad bil, till Skattekontoret i Marmaris. Efter letande och frågande 
blev jag hänvisad till ett kontor som skulle kunna serva mig. Så icke, efter en hel del 
funderingar mellan ett flertal tjänstemän och kvinnor kom dom framtill att det var 
skattekontoret i Dalaman som skulle betala ut pengar. Något deprimerad återvände jag till 
Marinan och nämnde detta för Hasim som genast började ringa och dra i en massa trådar 
för att få förklaring till varför jag måste åka ända bort till Dalaman. Världen är ibland lite 
enklare. Det var skattekontoret i Marmaris som skulle betala ut pengarna.  

Återvände dan efter till skattekontoret. Rätt kontor låg ytterligare en trappa upp i 
skattepalatset. Här fanns de rätta personerna som visste vad det handlade om. Efter två 
dagar kunde jag äntligen åka och hämta ut pengarna. Denna lilla saga hade fått ett lyckligt 
slut men med en slutkörd Mastervolt ägare. Dagen efter fick jag åka ambulans till sjukhuset.  

Utan god hjälp och generositet från vår vän Hasim hade detta varit dubbelt så krångligt. De 
flesta Turkiska tjänstemän vi kom i kontakt med talar väldigt dålig engelska.  

Det blir tyvärr inte något ”seglat” i detta resebrev. Det blev trots allt sjösättning. Istället blev 
det mycket om sjukdom o elände. Vi hoppas kunna återkomma med positivare inslag i nästa 
resebrev.

Hälsningar från Prima Donna 
genom Lisbeth o Hans 




Omslagsbilden: Vinkar Hej då och tack för dagliga besöket, till Lisbeth som åker “hem” till 
Prima Donna 
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Sjösättningen närmar sig 






Vägen är fri för Prima Donna 
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Sjukhuset dit jag fördes i ambulans. Det är ett privat sjukhus men med stora resurser. 
Jag blev utsatt för vanlig X-Ray, Ultralud scanning och en skiktröntgen.  
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Jag får god omvårdnad i alla former 
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Första dagen hemma i Prima Donna. En något medtagen “seglare” 
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Vacker bananplanta utanför sjukhusfönstret 


