
Hej alla 

Vi återvände till marinan i Marmaris efter några veckor hemma i Sverige. Det 
var skönt när värmen var på max här nere. Kändes konstigt att komma hem 
mitt i sommaren. Det har blivit några år nu då vi inte fått uppleva sommaren 
därhemma. Vi kunde umgås med barn, barnbarn och många vänner. Vi hann 
göra en hel del som inte varit möjligt tidigare år.  

Innan vi åkte hem gjorde vi en endagars tur till Rhodos från Marmaris. Vi 
åkte med en Katamaran till Rhodos stad. Det tog 1 timma att ta oss över. 
Rhodos är ju Grekland, så vi fick stämpla ur Turkiet och in igen. Det blev till 
och med lite taxfree vid återinträdet då Turkiet ligger utanför EU.  

Det blev återseende med euro, grekisk mat och Mytos goda öl. Rhodos stad 
är väldigt turistiskt. Mycket svenskar. Överallt hördes tillrop “Hur mår Dy, 
komma hit och dricka” från glada inkastare till restauranger och caféer.  Det 
var väldigt varmt så vi tog snabbt tillvara på vattenhålen för att inte rubba 
vätskebalansen.

Det är främst den gamla stadsdelen som lockar oss. Den ligger innanför en 
ringmur som sveper runt den gamla bebyggelsen, en komplett medeltida 
stad. Tyvärr är den nerlusad av allehanda krims-krams affärer. Många fina 
gamla hus finns det ändå kring charmiga gränder. Det är en blandning av 
bysantinsk, romersk och turkisk arkitektur. Staden finns med på Unescos 
världsarvslista

Den stora sevärdheten är stormästarens palats, en vacker slottsliknande 
byggnad från johannitertiden. Den ligger högst uppe i gamla staden och 
blickar ut över Mandraki hamnen. Johanniterorden bildades kring 1100 och 
är en romersk-katolsk riddarorden. Johanniterna blev sedermera bortdrivna 
från Rhodos av osmanerna och erhöll ön Malta i stället. Kännetecknet vi ser 
idag av Orden är Malteserkorset.  
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Vi promenerade runt en hel del och gick bl.a. ner för att titta hur båtarna låg i Mandraki 
hamnen. Det var väldigt varmt som dämpade lusten för allt för långa strapatser. Efter lite 
shopping återgick katamaranen till Marmaris vid 17-tiden. Det blåste upp en del på 
eftermiddagen med vita gäss på havet. Det blev en behagligt rullande färd tillbaka. 

Dagen efter flög vi hem till Sverige. Det blev lite struligt med passkontrollen i Istanbul. Vi 
hamnade fel och kom in i utrikeshallen utan att passera den stora passkontrollen. Vi skulle 
ha en stämpel i passet som visade att vi lämnat Turkiet. När vi kontrollerade detta vid en 
infodisk visade det sig att paret Fridén hade hamnat på en lista över “suspekta” personer. Vi 
fick nu springa med en “gube” runt halva Ataturk flygplatsen för att få en stämpel i passet 
och komma in rätt i utrikeshallen.  

Väl därinne började tiden bli knapp till boarding. Vi hastade iväg till  “gaten”. Vid kontroll på 
avgångstavlan hade vårt flyg fått en ny “gate”. Det blev att vända om och hasta i väg till det 
nya stället. Vi som trodde att tiden skulle räcka till både det ena och andra. Något svettiga 
och anfådda kunde vi till slut sätta oss ner i planet hem till Göteborg. 

Tre veckor hemma gick fort. Snart satt vi åter i båten och den sköna sommarvärmen. Efter 
några dagar i marinan gav vi oss iväg österut igen. Vi skulle gå ihop med Lena o Mats på 
Gracilia. De gick iväg en dag före oss. Vi skulle mötas i Capi Creek. Dagen efter var det marin 
skjutövning i området. Vi blev bortmotade och tillsagda att återvända till Marmaris bukten. 
Vi gick istället till Ciftlik. Här blev det en blåsig natt. 

Nästa dag gick vi till Karakören istället, dit Gracilia hade gåttl. Vi fick hjälp med att ta en boj 
och som motprestation åt vi på restaurangen. Vi blev hämtade med motorbåt på kvällen. 
Karakören har ett spännande utseende på sin resturang. Den ser ganska förfallen ut på 
dagen, men byter skepnad till kvällen. God mat har dom i alla fall. 

Vi gjorde sedan ett långt skutt ner till Kekova Road och ankrade upp i den västra viken vid 
Aperlai. Det var skönt att kunna bada på kvällen och på morgonen. En kort tripp upp till 
Ucagiz nästa dag. Vi ankrade utanför marinan för att få en dag med sköna bad. Gracilia gick 
in till marinan för Målles skull. Vi skulle komma in nästa dag. 

Det började det blåsa upp rejält på förmiddagen nästa dag.  Vi tog upp ankaret och begav 
oss mot marinan. Nu var det fullt där, men vi kunde få ligga bakom en stor motorbåt på 
utsidan av pontonbryggan. Det blev en lite strulig tillägning i den kraftigt tilltagande 
vinden. Det blev en gungande dag, med rejäla vågor som slog mot bryggan. Vi låg tryggt 
med flera tampar till motorbåten och eget ankare ute.  Vi kunde inte komma iland under 
hela dagen och planerade att äta på båten. Men som genom ett trollslag stängde “någon” av 
fläkten vid 19-tiden. Nu kunde vi komma i land och äta god mat på Hassans restaurang. 

Blåsandet fortsatte i 3 dagar med vindbyar upp till 20 m/s. Det var ett förskräckligt tjutande i 
vinden hela dagarna. Men varje dag slutade vinden lika plötsligt. Vi kunde sova lungt på 
nätterna. Nu hade vi också fått plats på insidan pontonbryggan. Det blev mera mat hos 
Hassan. Man får ett fantastiskt bemötande och känner sig väl omhändertagen av hans 
hustru och dotter.  
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Under blåsdagarna samlades det en stor mängd Guletter som sökte skydd i 
viken. Det kom in en segelbåt som fått stora skador på både storsegel och 
försegel. En båt gick på grund när de försökte ta sig in i lä av bryggan. Det 
var inga händelsfattiga dagar. 

Vinden mojnade. Det blev dax att ge sig av. Vi lämnade Ucagiz strax innan 
solen gick upp. Sjön var fortfarande gropig utanför Kekova Road men det 
var OK. Mellan Kas och Kalkan minskade även vågarna och solen började 
värma skönt. Vi hade lite motvind hela vägen ända bort till Karakören. Här 
tog vi åter en boj, nu med hjälp till landförtöjning. Det var ganska många 
båtar som samlats för att äta på kvällen. Vi blev som vanligt upphämtade 
och återlämnade till Prima Donna av restaurangens båt. 

Vi fick lite tid att leva bojliv i Deep Bay några dagar. Vi seglade sedan upp till 
Göcek och provade Turk Marina. Här var det nästan lika ryckigt som hos 
Skopea Marina. Vi låg ganska skyddade men det ryckte bra i aktertamparna. 
Vi träffade ett par svenska båtar som vi åt middag ihop med. Senare på 
kvällen gick några av oss till en vinbar och provsmakade några turkiska 
viner. Turkiet är ingen stor vinexportör, men de påstår att vintillverkningen 
“föddes” här i Anatolien. Mycket av vår “västerländska civilisation”  började i 
centrala Turkiet. 

Tillbaka till Deep Bay igen. Nu hade vi turen att få den innersta bojen för 
första gången. Åter en skön dag. Vi skulle nu gå till Capi Creek för en sista 
kväll innan vi gick tillbaka till Yat Marin. Vi tog en omväg via Sarsala Bay för 
att kolla hur bojarna låg. Oops det fanns en ledig boj med bra läge. Den tog 
vi och fick åter en baddag. Det blåste en del under natten, men i tidiga 
gryningen kunde vi starta återfärden. 

Vi fick en bra plats i marinan. Nu började vi förbereda båten för upptagning. 
Den bokades till 7 okt. Väska skulle packas inför vår bussresa till 
Cappadokien nästa vecka. Vi ser fram emot detta med stor spänning. 

                Fortsatt soliga och varma hälsningar från Prima Donna 
               /Lisbeth o Hans 
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Katamaranen vi åkte med till Rhodos 

     Brev 6 Bildarkiv 
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       Rhodos stad, den medeltida delen  
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Visst är vi polare 

  Några innevånare i Rhodos stad 
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       Stormästarens palats 
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Lisbeth o Hassans dotter Hassan mästerkocken 

    Hassans restaurang i Ucagiz 
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Det gäller att inte somna 

Tunga moln hänger efter oss. Det var utlovat åska längre österut mot Antalya 

    På väg tillbaka västerut mot Karakören 
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Till och med ett “pingisbord” ingick i 
menyn

God mat från vedeldad ugn 

Restaurangen under dagtid 
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    Karakören 



Piren ut mot Skopea Marina 

Torget med den obligatoriska statyn av Ataturk 

11

    Göcek 



Deep Bay, vår favorit. Här finns det många bojar 

Sarsala Bay. Här låg vi också vid boj “sista” natten innan återseglatsen till Marinan 

     Några “ankarvikar” i Göcek bukten 
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Klockan är 6.30 när vi lämnar Sarsala Bay. Om en timma har solen stigit över bergen. 
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Ingår allt? 
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Till sist 


