Hej alla vänner!
Åter mellan slussarna. 
Så har vi lämnat "förälskelsens hav" och slussat in på Rhōne. Det är med stort vemod som vi lämnar Medelhavet, men med underbara minnen och underbara bad.
Vi har haft en fantastik sommar med många spännande upplevelser och möten med människor. Ja,världen är liten, man träffar folk, skiljs åt, och träffas igen någonstans. Bland alla dessa återseende var en engelsman som vi träffade utanför Paris förra året och träffade nu igen för en vecka sedan.
Vi har haft otrolig tur med vädret, i stort sett har Medelhavet varit spegelblankt. Det har inneburit att vi inte fått segla så mycket som vi önskat, men hellre det än storm.
Man brukar skämta om att på Medelhavet blåser det antingen för mycket eller så för lite, och när det blåser lagom kommer det från fel håll. 
Men så underbart att kunna stanna upp mitt i havet och ta ett dopp i ett 27 gradigt vatten. Lufttemperaturen har varit för varm för oss nordbor. 30-40 grader varje dag är i mesta laget. Tur att vi har sötvattendusch på badplattformen så man kan svalka av sig. 
Nu har vi alltså slussat in på Rhōne och passerat Avignon. Skulle bara övernatta där, men för första gången på hela sommaren kom det ett välbehövligt regn, och vi stannade ytterligare en dag.
De först 82 km till Avignon är tråkiga, bara träd efter flodkanterna och inte mycket att se. Vi ligger nu i Valence, km 112, dvs det är 112 km till Lyon. Det är ont om tilläggningsplatser efter Rhōne, det är de stora hotellbåtarna som ockuperar de flesta kajer.


Hittar eller hinner man inte fram, till någon hamn får man lägga sig utanför en sluss vid en väntbrygga.
I bland kan man bli liggande rätt länge vid en sluss, i inväntan på yrkestrafiken som givetvis har företräde. 
Vår målsättning är att ta upp Godisgumman i St-Jean-de-Losne vid Saônes ände. 


Nedan följer en fortsättning av vår detaljerad reseskildring för er som orkar läsa den. 
Några av er vill ju veta vilka platser vi besökt, och med dagens datateknik är det ju ganska enkelt att följa vår resa. 


Efter Bonifacio gick vi genom La Vezzi-arkipelagen i Bonifciosundet till ön Razzoli i norra Madalena-arkipelagen. Där lunchade och badade vi, och hade hela viken för oss själva. 
Vi gick sedan vidare till Sardiniens "fastland" och svajade i viken Porto Liscia över natten. På morgonen den 9 juni gick vi in till Cala Gavetta på La Magdalena, mycket trevlig stad. Vi handlade och bunkrade vatten där, gick sedan till viken Porto Palma, på ön Isola Caprera. Där låg svenskarna, för ankar, som vi träffat tidigare i Bonifacio. De hade sålt "sina hemman" och köpt en 52 fots segelbåt, som nu är deras nya hem. Vi tyckte det var för blåsigt i den viken, så vi valde att gå till viken Golfo di Stragnali på samma ö. 
Vi låg kvar i viken, badade och promenerade på ön. 
Några delfiner som kom in i viken och hälsade på. 
Natten var mindre trevlig, det blev storm på natten, alltså vindstyrkor på närmare 30m/sek. Godisgumman jazzade fram och tillbaka på sin ankarlina, tur att ankarfästet höll. 
Nästa dag (12/6) gick vi till Palau, där Eva och Sven bjöd på avskedsmiddag, det var deras sista natt ombord, dagen därpå tog de bussen till Olbia för att sedan flyga hem till Sverige. 
Vi låg kvar ett dygn, badade och handlade. Den 15/6 gick vi upp i ottan, och lämnade Sardinien. Vi ville komma över Bonifaciosundet före det aviserade blåsvädret. Bonifaciosundet är ett av Europas blåsigaste ställen, så det gäller att välja rätt tillfälle att gå över.
Vi hade 8-9 m/sek i sundet, men väl över när vi svängde runt Piccovagia-udden in i viken mot Porto-Vecchio på Korsikas ostkust kom Mistalen med sina 14-18 m/sek. Vi låg kvar en natt. 
Vi fortsatte längs Korsikas ostkust, som är ganska enformig och tråkig i jämförelse med västkusten, till Solenzara där vi stannade i två dagar badade i viken o njöt.
Den 19 juni fortsatte vi norrut i ett strålande väder. Vi seglade under lunch, men fick ta motorn till hjälp för att ta oss de 36 distansminuterna till Taverna, som var en tråkig liten by utan affär. 
Dagen därpå hade vi fin vind från början, och kunde segla, men vinden dog ut och det var bara att starta motorn. Vi gick till gamla hamnen mitt i stan Bastia. Vi åt en god middag på en restaurang på kvällen. På vägen "hem" passerade vi en vernissage där vi blev inbjudna. Fick en presentation av konstnärinnan, och smaka på viner som en vinagent bjöd på. 


Vi låg nästa dag i Bastia och njöt av den gamla fina staden. Hamnkaptenens fru kom och hälsade på. Hon hade bott i Göteborg och jobbat där. Vi fick också besök i hamnen av ett gäng friska damer som deltog i en roddtävling från Elba till Bastia.
När vi lämnade Bastia, för att gå över till Elba, var vinden tillräckligt stark för att vi skulle kunna segla, men vinden dog ut så vi rullade in genuan och startade motorn. Halvvägs över blåste det upp. Det var Sirroccon som kom helt oanmäld, och vi fick 12-14 m/sek rakt i sidan. Några delfiner gjorde oss sällskap, men de dämpade inte vågorna, trots att de sam helt nära båten. 
När vi kom in i lä på Elbas norrsida blev det helt vindstilla, och vi fortsatte till Marciana Marina, där vi låg kvar i tre dagar, badade och gjorde service på motorn. En morgon kom en av hamnkillarna och sa på svenska "hej, hur mår ni". Ja, vi blev väldigt förvånade, men han pluggade engelska på universitet i Sthlm och vi hade en trevlig pratstund men på engelska.
Från Elba över till San Vincenzo i Italien var det vindstilla men stora dyningar. 


När vi nästa dag lämnade San Vincenzo fick vi en fin seglats till Cecina Mare. Vi lyckades få rätt balans i seglen, så Godisgumman seglade själv i över två timmar, utan att ändra kurs. Det var som om vi haft ett vindroder. 
Marinan i Cecina Mare är under byggnation, ett enormt projekt. Man bygger en stor vågbrytare, och gräver ut för en hamnbassäng. Det var ont om gästplatser, men om vi höll till godo med en pontonbrygga som de anlagt för tre timmar sedan men var utan beklädnad så vi fick hoppa mellan balkarna, kunde vi få inviga bryggan och ligga där. Här mötte vi ett trevligt tyskt par som skulle ta upp sin båt för att återvända i september. De tyckte att det var för varmt samt dyrt i hamnarna.
Sedan blev det motorgång den korta biten till Marina Cala de Medici (Castigliocello) där vi storhandlade på coop, ja ni läser rätt, med samma logga som hemma. 
Nästa dag fick vi en fin seglats förbi Livorno till Marina di Pisa, som är en nybyggd hamn. 
Supermodern med fantastisk service. 


Dagen därpå, 1juli, mönstrade Nikolett på. Efter att hon installerat sig tog vi bussen in till Pisa, och beskådade " tornet". Sist vi var där var tornet under renovering, men nu stod det där i all sin glans. Man kan inte tro att det är samma torn.
Vi vaknade dagen därpå till ett strålande väder. Vi seglade, stannade och badade i ett underbart 27 gradigt Medelhav. Gick till Porto Venere (La Specia) en charmig stad som vi legat i tidigare. Men nu hade de höjt hamnavgiften till det dubbla, och ville ha över 70 euro för en hamnplats. Det här var priser som vi förväntat oss i de nya lyxiga hamnarna men inte ens där betalade vi över 40 euro. Hamnen och det sanitära levde inte upp till det priset, så i protest gick vi över till ön Palmaria där vi svajade i västra viken. 


3 juli, vi gick mot Porto Fino, men där verkade det trångt mellan alla stora motorbåtar så vi fortsatte till Santa Margherita som var fullbelagt, men vi fick en plats hos en båtuthyrare. På kvällen åt vi en fantastisk fisk-skaldjursmiddag på mysig restaurang. På vägen till båten passerade vi en filmförevisning om musikens historia, på en uppspänd duk på kajen. Verkade intressant, men allt på italienska.... Senare på kvällen var det ett stort fyrverkeri. 
Nästa dag gick färden till Savona. En charmig stad som kräver broöppning för att komma in i. 
På kvällen dukade alla restauranger ut sina bord på kajen, och vi fick nästan kryssa mellan borden när vi passerade med våra necessärer och handdukar för att ta kvällsduschen.
Nästa dag satte vi kurs mot Imperia. På vägen stannade vi och badade. Såg några delfiner som också badade i närheten av oss.
Efter Imperia gick vi till Menton där vi njöt av havets läckerheter på en restaurang. Där träffade vi en amerikan med fru o norska vänner. De hade en Hallberg Rassy 48, med AC ombord och alla finesser. De hade seglat över Atlanten och runt Skandinavien. 
Menton är en mycket fin stad och är känd som "citronernas stad" och lär ha Rivierans bästa vinterklimat. 
Dagen därpå seglade vi i svag vind förbi Monaco medan vi åt lunch. Vi ankrade i en vik på Saint-Jean-Cap-Ferrat, en fantastisk vik som amerikanarna rekommenderade oss. Men tyvärr fick vi starka dyningar på natten, som störde sömnen. Efter att promenerat upp till Chapelle Saint-Hospice och sett alla vackra drömvillor gick vi vidare till Nice. Vi gick in i gamla hamnen mitt i stan, fantastiskt läge. Vi träffade en svensk familj som var bofasta i Nice o hade sin segelbåt vid samma brygga. Vi njöt av Nice och promenerade i de gamla stadsdelarna och stannade i två dagar.
Efter Nice gick vi till Cannes i kraftig sidsjö. Stödseglade med back i genuan för att stabilisera båten. Före Cannes fick vi lä av Ile Saint Marguerite där vi passade på att njuta av Medelhavets ljumma vatten o badade. Gick sedan in i gamla hamnen mitt i Cannes.
Några roliga episoder som hände i Cannes var när en italiensk båt la till bredvid oss och skulle koppla på sin vattenslang. Det finns många olika anslutningar på vattenkranarna, den här satt under ett lock i bryggan. Tom hade med möda lyckats få fast en nippel till vår slang. När italienaren krånglade med att ansluta sin slang visade Tom den misstroende italienaren hur man skulle göra. Tom fick fast hans nippel och sa att nu är det bara att ansluta slangen. Den misstroende italienaren skulle naturligtvis kolla att Tom gjort rätt, och öppnade på vattenkranen med följd att vattnet sprutade rakt i ansiktet på honom. Tom höll på att kikna av skratt, det var som på en Kalle Anka film. Inte ens italienaren kunde hålla sig för skratt. 
Den andra roliga episoden var när fransmannen på vår högra sida vinkade och skulle göra en dagsutflykt med sin dam. Han la i driften och drog på gas, det small till i bryggan, för han hade glömt att göra loss aktertamparna....
Nästa dag var Nikoletts sist dag med oss, vi gjorde då en dagsutflykt till Ile Saint Marguerite och badade. På kvällen bjöd Nikolett på avskedsmiddag. 
På förmiddagen följde vi henne till bussen som gick till flygplatsen i Nice. Vi hade haft 10 trevliga o roliga dagar tillsammans.


Vi fick meddelande om att vårt internetabonemang tagit slut, så vi besökte SFR i Cannes, men de kunde inget göra. Vi bad dem kolla våra uppkopplingar, men det var telefonkö till den avdelningen på SFR så expediten sa att vi fick ringa själva. 
Från Cannes gick vi till Frejus, besökte åter en SFR butik. Den här gången träffade vi en mycket trevlig expedit, som tog sig tid och väntade ut telefonkön. Vi fick beskedet att det inte var slut på abonnemanget, det var nog ett fel meddelande som vi fått, sånt händer ju...
Frejus hade fin badstrand som vi utnyttjade i två dagar och firade 14 juli på stranden o såg fyrverkeri som var fantastiskt. Fransmännen firar verkligen sin nationaldag.
Färden gick sedan vidare till Port Cros, en ö som tillhör Hyeres ögrupp, där svajade vi tillsammans med en svensk båt, på väg från Athen till Göteborg. De hade köpt en ny båt och fått den levererad i Athen. 


Vi fortsatte till Porquerolles i samma ögrupp, där vi blev kvar i fyra dygn för ankar i en underbar vik. 
Färden gick sedan mot Bandol. Efter en lugn morgon blåste det upp och vi fick svår motsjö, när vi sedan rundade det beryktade cape Sicie in mot Bandol, fick vi 10-16 m/sek i sidan. Väl i hamn och när vattnet torkat upp på däcket, såg däcket ut som om man spillt ut ett saltkar på ett bord, däcket var helt vitt av salt. I Bandol åt vi en mycket god middag bestående av tonfisk tillagad på två sätt, gravad och grillad.
Efter att pustat ut handlat och tvättat gick vi sedan ön Frioul utanför Marseille, där vi stannade en dag och njöt av Medelhavets varma vatten för sista gången, innan det var dags att gå in till Navy Service i Port Saint Louis och masta av. Det kändes som att komma hem när vi kom till vårt vintervarv, Navy Service, som verkligen har en fantastisk service. Vi blev kvar i hamnen på varvet över helgen och monterade ställningarna för masten, fixade cyklarna, som legat nedstuvade. Mycket förberedelsearbete inför kanalfärden och beställning av "vignette" tillstånd att gå på kanalerna, som skall sitta synligt på båten. För att passera i slussarna måste man ha denna vignette samt flytvästar.
Så gick vi in till Port Saint Louis och där träffade vi en sv familj, som bodde i Enskede inte långt från där vi bott. De hade en HR 352 och hade beställt transport av masten fr Tyskland till Port Saint Louis, men den låg i Holland och de blev kvar i en vecka p g a detta. Ja, det kan kännas besvärligt att ha masten ombord, men då vet man åtminstone var man har den.
Nu återstår att se hur långt vi orkar gå på kanalerna i 35 - 40 gradig värme. 
Kära hälsningar till er alla från oss båtäventyrare.
Ingrid o Tom


