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Naxos den 19 juli    

Hej på Er Alla 
Vi har äntligen kommit iväg. Just nu ligger vi på Naxos och väntar på lite snällare vindar. När 
vi lämnade Marmaris ”skyddade” vatten märkte vi av starkare motvindar från Egeiska havet. I 
juli börjar Meltemivindarna komma, med hårda nord till nordvästliga vindar. Det blir rakt på 
näsan när vi går västerut. Vi klarerade ut från Turkiet i Turgutreis två dagar innan 
”Militärkuppen”. Trots att vi känner saknad att lämna Turkiet, känns det ändå skönt med 
tanke på allt som hänt och händer i Turkiet. 

Det har varit en lång tid av återhämtning. Sjukhusvistelsen har tagit hårt kroppen. Jag har 
sakta fått bygga upp krafter och kondition. Det har fått gå långsamt att få Prima Donna i 
sjödugligt skick. Det var i stort sett bara polish av skrov och bottenmålning som gjordes 
innan sjösättningen. Motorservice hade Hasim gjort redan på hösten. Vi har låtit sy en ny 
sprayhood och monterat en ny spegel på toaletten. Vår gamla utombordare har på slutet 
alltid krånglat när den som bäst behövts. Hasim fick den i utbyte mot lite arbetstid. Som 
ersättning har vi köpt en elektrisk motor på 3 hk. Den har ett integrerat lithiumbatteri, som 
kan demonteras från riggen. Motorn är väldigt behändig. Startar på ”första rycket” och har 
en acceptabel styrka och räckvidd för vårt behov.  

Vädret blev till slut allt mer likt sommar med temperaturer upp mot 35-40 grader på 
dagarna. Vi har haft besök av Lisbeths syster Anette under en vecka. Hon skulle få leva lite 
marina liv och lite bad i pool och Medelhav. Vi gjorde en färd med en turbåt till vikarna 
utanför Marmarisbukten. Det var härligt att komma ut på sjön. Antalet ”turister” som åker ut 
med båtarna har minskat med ca 40 procent enligt besättningen. Hotellen saknar gäster 
och en del ser väldigt tomma ut.  

Det har blivit så illa att den turkiska färjan till Rhodos har ställt in turer på grund av för få 
passagerare. Anette flög till Rhodos för att ta färjan över till Marmaris. Hon fick vänta till 
morgonen efter ankomsten och ta den grekiska färjan. Det är få anslutningar med 
charterflyg från Sverige till Dalaman som gjorde att Rhodos blev ett alternativ med mer 
billiga flygstolar. Turisterna åker nu i större mängd till Grekland istället för Turkiet. 

Midsommar firade vi ihop med Lena o Kjell på Spice2. Allt fanns med på menyn. De kom till 
Marmaris för att lägga båten över sommaren. Till slut kände vi oss såpass starka att vi kunde 
starta vår färd väster ut. Prima Donna kändes också klar och vi kunde fylla henne med  
diesel, vatten och mat till oss. Vi planerade att ha ett första stopp för ankring i Bozuk Buku 
och därefter ta oss upp till Datca för att se semifinal och kanske finalen i fotbolls-EM. 

Det kändes vemodigt att säga hejdå till Hasim och alla andra trevliga människor vi mött 
under de här åren. Det får avslutningsvis bli lite bilder från marinan. 

Nästa gång berättar vi hur vi tar oss genom Cykladerna bort mot Saroniska i Grekland. Vi kan 
förvänta oss en hel del motvind och stillaliggande i avvaktan på bättre vindar. 

“Friska” hälsningar från Prima Donna / Lisbeth o Hans 
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Förberedelser inför avgång. Lisbeth fick 
jobba hårt med de tunga jobben. Polering 
av rufftak m.m. 

Jag blev “tilldelad” de lätta bitarna som att 
dra i genom preventergajar till 
sittbrunnen.  








Omslagsbilden: Vi lämnade inte med 
Marinans sjöflygplan.  
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Anettes vecka. Det blev en liten båttur ut ur 
Marmariabukten för att komma ut och bada 
och se lite annat än marinan.  
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Av någon anledning hamnar vi ibland på bröllopsfester.  Blandat med garden party ihop 
med glada vänner. 
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Vår duktiga segel- och kapellmakare. Vi har 
haft stor nytta av honom.  

Marinans “Market” har varit källan till inköp 
av allt utom “båtgodis”. Till och med diesel 
säljs och levereras till båten av en 
flakmotorcykel med tank. 



På nästa sida är det bilder från marinans 
restaurang. De har ett bra utbud av god mat 
till hyfsade priser. Här äter man 
ståndsmässigt på vita dukar. 
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På föregånde sida lite interiörbilder från 
baren. Den blev ombyggd förra året och är 
riktigt trevlig. Här har marinan ställt upp ett 
antal riktiga Harley Davidson som 
skådebröd.   


Leverans av mat och vatten från “Market” till 
Prima Donna. 

En “sista” Efes öl i baren innan avfärd. 
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Vi behöver inte åka till söderhavet för att 
komma til Bora Bora 10



Marinans välsorterade supermarket och “båtgodis affär” med rimliga priser. De rosa 
bussarna “Dolmus” som tagit oss fram och tillbaka från Marmaris.  11



Morgonstund i Bozuk Buku, första stopp efter vi lämnat marinan. Det var lita blåsigt, 
men Prima Donna låg tryggt på sitt ankare. 

Vi “seglar” vidare i motvinden mot Grekland. Nästa stopp skall bli Datca fortfarande i 
Turkiet. Vi checkar ut i Turgutreis och går sedan över till Grekiska Kalymnos. 
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