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Januari 

Januari fortsatte lika varm som december slutade. Vi gjorde inte mycket under dagarna, det blev tidiga 

morgnar och kvällarna som var räddningen, då gick det att laga mat, äta och greja med båten. Internet 

fungerar inte i hamnen och var och varannan dag tar vi med oss datorn och cyklar till olika ställen med 

internet. Favoritstället blev en park i närbelägna stadsdelen San Isidro där de har fritt internet. Höga träd 

ger skugga och vi kan titta p¬ flanºrerna i parken medan vi gºr v¬ra òcyber-ªrendenò.  

   Vi bestämde oss för att söka svalka och mitt i månaden åkte vi till Bariloche, ett sjöområde som ligger i 

Anderna ca 160 mil sydväst om Buenos Aires. Vi bestämde oss för att 

åka buss, för att se lite av landskapet. Det finns få tåg i Argentina, men 

bussnätet mellan städerna är väl utvecklat. Bussarna är moderna med tre 

olika servicenivåer. Det går att sitta, halvligga eller ligga ner som i en 

säng. Skillnaderna i priser är rätt små, framför allt mellan òhalvliggaò 

och òliggaò. Bussarna kºr hela vªgen utan stopp, förutom att byta 

chaufför, tanka och bunkra mat och dryck. En bussvärd ser till att 

resenärerna får mat, liknande som på flyget, och hjälper till med den 

film- och musikanläggning som finns. Med andra ord en bra service!  

   Det tog inte lång tid innan vi insåg vi att stora delar av Argentina är 

platt, gräsbeväxt, obebott med endast några kor och gårdar utspridda lite hªr och var. Ordet òpampaò 

betyder slättland och vi tittade på detta landskap i ungefär 150 mil. De sista milen innan Bariloche kom vi 

in i Anderna som sträcker sig längs nästan hela Sydamerika, här längs gränsen mot Chile. Bariloche är ett 

område med sjöar och berg på 2 000 till 3 000 meters höjd, 

ett vackert böljande landskap, lite likt Alperna. Bariloche är 

en semesterort, på sommaren vilar man sig och vandrar i 

omgivningarna, på vintern åker man skidor. Vi stannade i 

själva orten Bariloche en vecka och hyrde sedan bil och åkte 

runt i omgivningarna. Vi hade tält med oss och några nätter 

vandrade vi vid berget Tronador (Åska) som ligger på 

gränsen mot Chile. Namnet har berget fått från glaciärerna 

som kalvar och ismassorna låter som åska när de forsar ner i 

vattenfallen. Runt Tronador finns en nationalpark med 

fantastisk natur och många vandringsleder. Vi besökte även 

andra byar i området och körde en sträcka på den berömda 

vªgen òRouta 40ò. Detta ªr en vªg som g¬r fr¬n norra till sºdra grªnsen i Argentina, kªnd fºr att den ªr 

helt hopplös att köra på, slingrig och ofta utan beläggning. Det går 

att köpa dekaler och T-tröjor dªr det st¬r òJag har kºrt p¬ òRouta 

40ò. Sven-Gösta köpte en T-tröja efter att ha kört på en slingrig 

grusväg en hel dag i regn. Det gick inte att köra fortare än 20 km/t. 

   Vi besökte flera trevliga orter i området, var och en med sin egen 

karaktär, bland annat Villa Angostura, San Martin de los Andes och 

El Bolson. Flera av sjöarna i området var så stora att här finns både 

motor och segelbåtar.  

   Argentina har problem med sin ekonomi och i slutet av januari 

devalveras valutan (peso) med 10 %. Sen några år har Argentina, 

förutom sin ordinarie växelkurs, även en växlingskurs som kallas 

òblue dollarò. Detta är vad vi kallar svartväxling och i centrala 

Buenos Aires står växlare i varje gathörn och frågar Cambio? Men det går också att växla till sig peso på 

speciella vªxlingskontor till òblue dollarò kurs. Kursen finns ªven noterad i dagstidningarna, p¬ hemsidor 
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och används allmänt av alla argentinare. Under tiden vi var i Argentina fick vi mellan 1.50 och 2.10 peso 

fºr en svensk krona med òblue dollarò kurs. Den officiella kursen var ca 1.20 peso fºr en krona.  

Februari 

Tillbaka i Buenos Aires bºrjar vªrmen ge med sig lite, nu ªr det òendastò kring 30 grader p¬ dagarna och 

temperaturen håller sig kring 20-25 om nätterna. Då går det bra att sova. Lisa börjar slipa och lacka 

teaklisten som går runt båten och andra teak-detaljer som vi har på utsidan.  

   Vi fick besök av seglingsvännerna Bernard och Jeanne på båten Asa 

Branca som flugit ner från Salvador i Brasilien. En kväll gick vi på 

òtango-showò dªr vi fºrst fick en lektion i att dansa tango, s¬ en god 

middag och sist en dans- och sångföreställning i tangons tecken. En 

mycket trevlig kväll! 

   När vi var i San Martin de los Andes glömde Lisa ett par av sina 

glasögon på ett hotell. Vi fick kontakt med hotellet per mail och de 

lovade sända glasögonen med post ï vilket de också gjorde. Men 

glasögonen kom aldrig fram till oss i Buenos Aires utan de sändes 

tillbaka till avsändaren! Vi var mycket konfunderade och frågade 

båtgrannar och personalen i hamnen om vad vi skulle göra nu. Vi fick 

många råd, allt ifr¬n òglºm glasºgonen, kºp nyaò till òsªnd dem till en 

privatadress i stªlletò. Vi bad hotellet sªnda glasºgonen till en poste restanteadress.  

   Vi köpte en ny radiomottagare (rundradio) och nu kunde vi lyssna på musik och nyhetssändningar igen. 

Den gamla radion slutade att fungera för några månader sedan. Vi brukar ha el och vatten inkopplat till 

båten, men nu slutade elen att fungera. Det blev mycket prat med många, men fortfarande ingen el. En 

kille som verkade som han visste vad han sysslade med, mªtte, kollade och fr¬gade òTiene luz?ò Har ni 

ljus? Nej, svarade vi, inget ljus. Däremot började internet fungera i hamnen och vi blir glada. En sak 

mindre som vi behöver ägna tid och energi på. Vi fortsatte med underhåll på båten, någon gång per vecka 

åkte vi in till Buenos Aires (tar ca 1 timme med tåg och kostar ungefär 80 öre). Efter tre veckor har vi el i 

båten igen. 

    Vår Simrad plotter vägrar att fungera och vi går till närmaste serviceverkstad. De kommer till båten och 

ser samma sak som oss, en skärm som släcker ner sig efter 30 

minuter. De tar plottern med sig och testar ï med samma resultat. 

Nu börjar de en mailväxling med kontoret i USA som ansvarar 

för servicen även i Argentina. Vi avvaktar.  

   In i hamnen kommer båtar från olika länder. Vi träffar 

österrikiska Scorpio, engelska Molymahawk, Irländska Saoirx 

Mor, brasilianska Kaza, franska Inez och Ana på Papillon, vars 

båt är registrerad i USA, men hon kommer från Uruguay och vi 

har trevliga grillkvällar i land där samtalen rör sig om allt 

möjligt: trevliga utflykter i Argentina, bra seglingsvatten, var 

man köper flytlinor, i vilken butik det finns kakao att köpa, var 

de säljer cykeldäck, när det är bäst tid att segla söder ut, norr ut 

och öster ut och mycket mer.  

Mars 

Värmen avtar mer och mer, det blir lättare med underhållsarbetet. Lackningen går bra, snart är nästan alla 

utvändiga teak-delar slipade, fläcklackade och slutlackade. Även annat arbete på båten avslutades, nu 

skall vi ut och åka buss igen.  

   Denna gång startade vi vår resa norrut till vattenfallen i Iguazu som ligger vid gränsen mot Brasilien 

och Paraguay. Iguazu är ett av världens största vattenfall, ca 275 fall på en sträcka av några kilometer. 
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Här är det tropisk värme och en djungelliknande natur. Vi hade bokat ett hotell med pool, trevligt i 

värmen! Först började vi med att titta på fallen i Brasilien. Vi tog en dagstur som gick både till Paraguay 

och till Brasilien och det blev en händelserik dag. De flesta av vattenfallen finns i Argentina och man har 

en fin utsikt över fallen från Brasilien. Dagen efter 

tillbringade vi i parken i Argentina och kunde 

òkªnnaò p¬ fallen, dªr kommer man i nªrkontakt med 

vattnet. I djungeln runt vattenfallen, både i Brasilien 

och i Argentina, finns många olika djur. Vi såg bland 

annat näsbjörn, apor, sköldpaddor, kajmaner, fiskar, 

fåglar och fjärilar.  

   Vi fortsatte vår färd med buss, nu till det nordvästra 

hörnet av Argentina. Vi stannade i orten Salta, hyrde 

bil och gav oss ut på upptäcksfärd, en stor del av tiden 

p¬ òRouta 40ò som startar här vid gränsen till Bolivia. 

Först styrde vi söder ut till Cafayate där de odlar de 

vita vindruvorna Torrontes och gör ett gott vin. Vi 

besökte flera vingårdar, tittade på de fantastiska 

bergen och besökte små byar. Vi såg flockar med olika lamadjur: lama, vikunja och alpacka. Vi åkte 

väster ut från Salta, upp i Anderna. Vägen går till 4 100 meters höjd, till San Antonio de los Cobres. Där 

är luften tunn och vi stannade några timmar, sen styrde vi nedför berget igen, vi ville sova på lägre höjd. 

För att må bättre på hög höjd fick vi rekommenda-

tionen att tugga kokablad. Vi köpte en liten påse 

och provade. Jo, det kanske kändes bättre, illa-

måendet försvann nog lite. I de här trakterna är det 

tillåtet att inneha kokablad, men inte i andra delar 

av Argentina.  

   Även orterna Humahuaca och Tillcara norr om 

Salta fick besök, små indianbyar där vi besökte 

deras lokala marknader, prövade att äta lama (gott) 

och lyssnade på musik med panflöjt. Vi tittade på 

de fantastiska bergen i olika färger och former, 

naturen här är helt fantastisk. Vi tycker mycket om 

detta område.  

   Färden fortsatte med buss mot Mendoza en mysig stad vid kanten av Anderna och Argentinas 

vinodlarcentrum. Här besökte vi flera vingårdar och provade det goda malbec-vinet. Vi provsmakade 

även viner gjorda på andra druvsorter men malbec-vinerna blev våra 

favoriter. En dag tog vi bussen upp mot Andernas högsta berg, 

Aconcagua, som med sina 6 962 meter är ett av världens högsta 

berg. Vi vandrade en tur upp på berget men vände halvvägs upp mot 

toppen. Upp till ca 3 500 meter är det OK att vistas under en dag, dit 

går det att vandra utan några problem. Men om man vill fortsätta 

högre upp måsta man stanna och acklimatisera sig ï bli van vid 

höjden ï innan man fortsätter. För att ta sig upp på toppen av 

Aconcagua får man räkna med ca 14 dagar, en stor del av tiden för 

att vänja sig vid olika höjder. Vi vände och åkte tillbaka till 

Mendoza som ligger på ca 900 meters höjd. Nu var vi trötta på att 

resa omkring och ville tillbaka till Buenos Aires.  

   Argentina är ett stort land. Våra tre resor med buss hade hittills varat kring ett dygn vardera, nu väntade 

Iguazu, vi är i Brasilien och tittar över floden till Argentina 

Vi provade att tugga kokablad mot höjdsjuka 



4 
 

en resa p¬ òendastò 17 timmar. Tur de har bra nattbussar. T¬g finns inte, alternativet ªr att flyga men d¬ 

ser man inte hur naturen ser ut. Vi tyckte det var OK att ta bussen. 

April 

När vi kommer tillbaka till båten kan vi inte starta kylen. Vi försöker på olika sätt men den går inte igång. 

Som tur är har vi en frys som kan ställas om till kyl och där kan vi förvara våra kylvaror. Det är fort-

farande så varmt att det inte går att ha färskvaror ombord utan 

kyla. Sven-Gösta hör sig för om någon har tips om vad vi skall 

göra med kylen. Snart har vi konstaterat att termostaten inte 

fungerar. Det blir till att köpa en ny! 

   Vi fortsätter lacka teakdelar utvändigt, det går inte att lacka 

alla på en gång då kan vi inte röra oss på båten. Vi bytte olja i 

motorn och bytte då också oljestickan som gick sönder när vi 

var på Teneriffa i januari 2013. Då fick vi inte tag i en ny 

oljesticka, så den gamla limmades och har alltså hållit i ett och 

ett halvt år! 

   Glasögonen kom inte tillbaka från San Martin de los Andes 

och hotellet hade slutat svara på mail. Vi engagerade vår 

vänlige argentinske båtgranne Daniel och han redde upp det 

hela. I mitten av april kom så glasögonen till Buenos Aires. Lisa blev glad!  

   Vädret börjar bli mer ostadigt, det kommer regnskurar och åskväder omväxlande med fina dagar. Vi 

köper en termostat till kylen men får den inte att fungera riktigt bra. Den blir kall men inte tillräckligt kall, 

kompressorn går hela tiden. Påsk firar vi med de andra långseglarna, bland annat hade vi ett knytkalas 

uppe vid grillplatsen. 

   Efter påsk måste vi lämna Argentina, båtens 

òuppeh¬llstillst¬ndò g¬r ut. Vi seglar till Colonia i 

Uruguay och vidare till La Plata i Argentina söder 

om Buenos Aires. Det är en fin universitetsstad med 

en stor katedral och en mycket udda stadsplan, hela 

staden har ett rutmönster av helt parallella gator där 

de lagt òdiagonalgatorò ºver nªstan hela staden. 

Förutom att trafiken blir mycket märklig med åtta 

gator som möts i varje gathörn så blir en stor del av 

husen òspetsigaò in mot gathºrnen. Det m¬ste finnas 

många udda planlösningar i de lägenheterna! 

Dessutom har gatorna i La Plata inte namn utan 

nummer.  

   Vi får nya tre månaders turistvisum och båten kan 

nu stanna i Argentina i sju månader till .   

Maj - augusti 

Simrad har bestämt att vi skall få en ny plotter som ersättning för den som inte fungerar och i maj 

kommer den och fungerar som den skall! Vi blir mycket glada, men lite ledsna när vi förstår att radarn 

inte fungeraré Vi g¬r tillbaka till Simrad serviceverkstad nu med problemet med radarn.  Nu började 

samma sak som med plottern, serviceverkstaden gör koll hos oss, sen i verkstaden och så till sist 

mailväxling med Simrad i USA om vad de skall göra.  

   Det finns många båtbutiker med ett tämligen bra urval och tur är det. Argentina har höga tullar på 

importerade produkter och detta gör också att det är svårt att få in produkter från andra länder i landet. Så 

till exempel kommer inte vår plotter till Argentina utan vi får hämta den i Uruguay.  

Den imponerande katedralen i La Plata 

Sven-Gösta letar fel på kylen 


