
Resebrev 4               2015 
från Prima Donna 



Marmaris den 9 september 

Hej Alla 
Vi är tillbaka i vår “hemmahamn” i Marmaris. Enligt almanackan är det snart höst men 
här är det fortfarande heta sommarvindar som sveper över oss. I slutet av månaden 
står Prima Donna på land igen för ytterligare en vinter på Yacht Marina.  

Vår resa genom Dodekanserna har fortsatt med bra väder och avsaknad av starka 
meltemivindar. Leros och Kalymnos har blivit rundade. Vi tillbringade ytterligare dagar 
på Lakki Marina på Leros. Dessförinnan körde vi runt Leros och la oss i en favoritvik på 
nordsidan som heter Archangelos. Här blev vi kvar några dagar med sköna bad och 
lättsamt liv.  

Vi återvände också till Xerocampos på sydsidan av Leros i fortsatt gott väder. På färden 
ner mot Kalymnos skulle vi passera 10000 Nm på på vår resa  genom Medelhavet. 
Denna “högtid” inträffade strax utanför Vahti på ostsidan. Vi firade med lite Mosserande 
vin och ett stilla hurrande för Prima Donna som hitills tagit hos så här långt. 

Tillbaka i Pohtia på Kalymnos var allt sig likt. Vi blev kvar här ytterligare en vecka och 
trivdes gott i sällskap med Maria och hennes man på Stukas Taverna. Hamnvärden 
hade fått sparken så vårt hamnliggande kostade inget. På kvällarna underhölls vi av 
lokala band som spelade varierande grekisk musik. Det finns ingen motsvarighet med 
musik i hamnarna Turkiet.  

Nu hade vi tänkt att tillbringa någon vecka på Kos men situationen med oroligheter 
kring flyktingproblemen, gjorde att vi avstod och bara gjorde en sväng in och 
bekantade oss med hamnen. Innan Kos låg vi för ankar på ostsidan av ön Pserimos som 
ligger mellan Kos o Kalymnos. På morgonen såg vi flyktingar på två stränder som 
kommit under natten från Turkiet i små gummibåtar. På Kos stränder ligger det 
övergivna gummibåtar. Röda flyvästar har flutit i land och på havet finns övergivna 
gummiringar. Vi ser Grekiska Coast Guard plocka upp de sista av människorna som 
kommit från Turkiet under natten. Vilka människoöden. 

Vi passerade Kos och gick söderut till Nisiros. Vi hyrde en fyrhjuling och körde runt på 
ön till bl.a. en slocknad vulkan och besökte flera av öns fina små byar. Hamnen i Pali var 
en positiv upplevelse, inte alls som sjökortet visade.  

Efter Nisiros fortsatte vi  vidare söderut mot Tilos. Här ankrade vi i viken utanför 
hamnen. Nästa morgon fick vi en gungande färd mot Symi. Det var stökiga vågor in 
snett bakifrån och lite vind. Vi försökte parrera med fart på motorn men det gick 
sisådär. Det blev bättre är vi närmade oss Symi.  

Vårt mål var en fin lagun på sydvästsidan av Symi. Här ligger ett imponerande och 
berömt kloster “Holy Monastery of Taxiarchis Michael Panormitis”. 1



Hit vallfärdar människor från hela den Orthodoxa världen. Klostret fick sin nuvarande 
form kring 1780-talet. Själva kyrkorummet är oerhört vackert med en fond i snidat 
brunsvart trä och mängder med takmålningar. Det kommer dagligen 3 stora 
passagerarfärjor från Symi stad. På morgon och kväll vilar ett lugn över viken, men när 
båtarna kommer väller det in turister och köerna till klostret blir långa. De olika mässor 
som munkarna har, körs ut över högtalare till oss alla i viken. 

Vi gick runt Symi till ostsidan och viken Pedi där vi ankrade. Ankarfästet är lite 
varierande och det är lätt att dragga i de kraftiga fallvindarna som var den första 
dagen. En lokalbuss tog oss till “huvudstaden” en bergsklättring bort. Bussföraren 
tränade lite rallykörning med oss på den smala vägen.  Här var det mycket turister så 
efter en god lunch återvände vi till lugnet i Pediviken. Vår färd i Grekland avslutades i 
Turkiska Datcha norr om Symi, för att checka in och få ny transtlogg.                                                          

Hälsar Prima Donna genom Lisbeth o Hans 


En glad svensk/grek vi mötte på utsidan av Leros 
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Fullmåne över Leros 
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Sista dagen vi var i Lakki på Leros hade 
man ordnat en utställning med 
veteranfordon av olika slag. Det var 
mycket som vi kände igen från olika 
tidsepoker. “Veteran” idag är även sådana 
fordon som fanns i vår ungdom. Kul att se 
och trevligt ordnat. På kvällen var det 
musik med lokala förmågor.  
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Här passerar Prima Donna 10000 Nm sedan avfärd 2008 

Strax innan Se så konstigt räkneverket visade 
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En vacker bronsstaty som visades på arkeologiska museet i Pethi på Kalymnos. Hon 
hittades i vattnet mellan Kalymnos och Kos i slutet av 1900 - talet 
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Grekisk musik hos någon av restaurangerna på kajen i Pothia på Kalymnos. Ibland 
kunde dom hålla på att spela och dansa till halv två på natten. 
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Något av alla dom lämningar som 
flyktingströmmen fört med sig. I sommar har 
det kommit allt fler i sådana här farkoster 
från områden i Turkiet som ligger strax norr 
om Kos. Vädret har varit relativt bra i augusti 
så färden över har kunnat ske med få 
incidenter.  Hade meltemin fått härja hade 
nog bilden varit en annan. Befolkningen på 
de öar som tagit emot mest flyktingar har 
varit oerhört hjälpsamma. Resturanger har 
skänkt mat och vatten och befolkningen har 
hjälpt till med kläder och annat nödvändigt.  
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Hamnen i Pali på Nisiros 
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Under vår utflyktsdag med fyrhjuling körde 
vi upp i berget till ett gammalt Kastell 
ovanför staden Mandraki. Restaureringen av 
kastellet hade fått pris av något EU-organ för 
sitt arbete. De försökte visa den precision 
som de olika stenarna i muren blivit 
hopfogade med.  Vi var alldeles ensamma 
häruppe denna varma dag. Det var svettigt 
under hjälmarna.  

Köra fyrhjuling känns till en börja lite 
annorlunda. Man lutar inte inåt i svängarna 
som med en tvåhjuling. Det gäller att inte 
köra för fort i kurvorna, speciell där kurvan 
lutar åt fel håll.  
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Det stora målet var vulkankratern på Nisiros. Vi körde ner på en slingrande alpväg ner till 
botten av dalen och fram till vulkancentret som ligger i ena ändan. Det var bara vi och ett 
annat par som var här nere. Kändes skönt att kunna fotografera utan att få mängder av 
andra på bilderna. 

Den senast kraftiga aktiviteten var för 20000 -25000 år sedan. Två mindre kratrar vid sidan 
om huvudkratern skapades så sent som i slutet av 1800-talet. Det luktade väldigt mycket 
svavel i området.  

Man fick på egen risk gå ner till bottenplattan. Här kunde man se olika mäthål som 
monitorerar vulkan. Det kan pysa och ryka ur små hål i marken. Det är som att titta ner i rör 
mot jordens innandömmen. Det bildas vackra och spektakulär mönster i marken och man 
kan se hurdet har stelnat i “bubbliga” former. Annars ör det mesta kritvitt och väldigt 
bländande. Utan solglasögon hade det varit besvärlig för ögonen. Och varmt var det också. 

Precis när jag kom tillbaka upp ur kratern hade 8 turistbussar släppt av sina laster och vi var 
inte ensamma längre. Vilken tur vi hade. 
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Vulkankratern på Nisiros 
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Byn Eborios i berget ovanför Pali. En stilla och rofyllt plats som gjord för lunch 








Byn Nikkia på sydsidan av Nisiros. Åter en 
trevlig by i grekisk traitionell still. Vita hus i 
smala gränder och många vackert målade 
dörrar och fönster. 

Häruppifrån hade man en fin utsikt över 
vulkankratern. Man kunde skymta Tilos i 
diset söderut. 
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En skön kväll med solljusets sista strålar i ankarviken på Tilos 









Klostret Panormitis på Symi. Här lyckades vi 
också ta bilder utan alltför många människor 
i vägen.  

Det man inte kan undvika är alla el- och 
telekablar som finns överallt och är alltid “i 
vägen”  för bildskaparen.  
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Klostret visade upp ett fint museum med 
olika gåvor som man fått från hela världen. 
Elefantbetarna visade på en fantastik 
snideskonst. Man kan tycka illa om att 
använda elfenben men det var 
imponerande vackert.  
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Ytterligare exempel på olika typer av gåvor som har kommit till klostret. Någon hade 
tillverkat en modellbåt med olika religiösa föremål i lasten och låtit den segla in i viken på 

egen köl. 
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Ankarviken i Pedi på Symi. Sent en kväll kom denna tankbåt inglidande mellan 
uppankrade båtar. Lite skrämmande.  



Grekisk båtgodisaffär. Här finns nog allt men lite svårt att finna 

Till sist 
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