Randivåg 2016

Januari – juni 2016
Sjösättning
S 41 30,00 W 72 59,27
2016-01-07 Puerto Montt Chile
Äntligen var det dags för sjösättning! Vi har
bott i båten en månad på land och grejat med
allt som behövde göras, både vårutrustning,
allmänt underhåll och förbättringar. Vädret är
fantastiskt, sol, blå himmel och mellan 20 och
25 grader. Sjösättningen gick lugnt till,
grabbarna här vet hur man skall göra!

_____________________________________________________________________________________________________

Kappsegling på gång
S 41 30,00 W 72 59,27
2016-01-17 Puerto Montt Chile
Här skall snart bli kappsegling! Båtarna
samlas på land och kommer en efter en
också i vattnet. Kappseglingen går under
en vecka med start i slutet av januari.
Club Nautico (där vi ligger) är värdar för
eventet. Här börjar bli fullt i marinan och
vi känner det är dags att segla vidare. I
morgon börjar vi segla mot Valdivia lite
längre norr ut.
_____________________________________________________________________________________________________

Vi, sjölejonen och skarvarna
S 41 49,02 W 73 04,48
2016-01-22 Isla Puluqui Chile
Även om det är högsommar här så finns inte så
många fritidsbåtar ute, det är oftast vi,
sjölejonen och skarvarna i vikarna!
Vi seglar runt i området innanför den stora ön
Chiloé innan vi tar den lite längre seglingen till
Valdivia. Varmt i luften men bara kring 16
grader i vattnet. Sven-Gösta tog sig ett (mycket
kort) dopp härom dagen. Det var knappt han
blev blöt!

____________________________________________________________________________________________________

Fiskmarknad i Valdivia
S 39 51,00 W 73 19,00
2016-02-04 Valdivia Chile
Vi har nu anlänt till staden Valdivia, eller närmare
bestämt finns vi straxt utanför stan, i Marina La
Estancilla. Här finns en brygga med några
båtplatser och Marcello som ser till anläggningen.
Runt oss finns härliga skogar, en flod som rinner
in till själva staden - och en väg där bussen går
varje halvtimme. Själva staden Valdivia är en
pärla och nere i hamnen har de varje dag en
härlig fiskmarknad. Här förbereder vi det sista
innan vi ger oss ut i Stilla Havet.
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Allt skall testas
S 39 51,00 W 73 19,00
2016-02-14 Valdivia Chile
En av de saker som vi gör innan avfärd till
Franska Polynesien är att testa all utrustning.
På bilden håller vi på att kontrollera att våra
personliga AISer fungerar. Detta är en liten box
vi har i flytvästen som, om vi aktiverar den, ger
utslag på vår kartplotter. Det innebär att om en
av oss faller över bord så kan den andra se och
höra detta och hämta upp den nödställde. I
varje fall tror vi att det kan fungera så. Vi
hoppas att aldrig behöva använda just denna
utrustning. Och ja, de fungerar.
_____________________________________________________________________________________________________

Söderhavet nästa
S 39 51,00 W 73 19,00
2016-02-22 Valdivia Chile
Nu har vi handlat mat, tankat vatten och
diesel och stuvat ner allt i båten. Nu är det
dags - i dag bär det av ut på Stilla havet
mot Franska Polynesien.
Det går att följa vår resa på JRSK's sida för
båtar på havet.

_____________________________________________________________________________________________________

Robinson Crusoe
S 33 38,29 W 78 49,45
2016-02-29 Robinson Crusoe, Chile
Vi har nu börjat vår segling till Franska Polynesien
och vi har kommit till den första ön, Robinson
Crusoe-ön som ligger ca 700 km utanför Chile.
Detta är en kuperad ö, högsta berget är nästan
1.000 meter högt och sen finns många toppar på
över 600 meter. Här regnar en hel del, det är
grönt och frodigt. Det finns en by på ön, Juan
Bautista som har ca 900 invånare, de flesta lever
av hummerfiske.
Hummern är god, vi köpte några och åt härom kvällen. Här finns det mesta man kan tänka sig i
service även om inte allt är uppbyggt än efter den stora tsunamivåg som kom hit efter en stor
jordbävning utan för kusten på Chile 2010.
Ön har namn efter Robinson Crusoe, boken som Daniel Defoe skrev. Anledningen till namnet är att
på ön fanns tidigare en av förebilderna till boken om Robinson Crusoe. Alexander Selkirk – från
Skottland – blev ilandsatt på denna ö år 1704 efter att han kritiserat fartyget han seglade med.
Alexander menade att de inte underhöll båten tillräckligt bra, den höll på att sjunka. Kaptenen ville
inte höra på det örat, och Alexander sattes i land. Tragiskt nog fick Alexander rätt, båten sjönk efter
en tid och de flesta ombord omkom. Men Alexander fann ett sätt att överleva på ön och blev räddad
år 1709 av ett engelskt fartyg och han kom hem igen.
Vi blir här några dagar till innan vi fortsätter seglingen, då styr vi mot Påskön.
_____________________________________________________________________________________________________
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Påskön
S 27 08,0 W 109 26,00
2016-03-16 Påskön, Chile
Vi har nu kommit till Påskön, vi hade en snabb
segling hit (jämförelsevis), det tog 14,5 dagar.
Vi skall nu åka runt ön och titta på alla stora
statyer - som man fortfarande inte riktigt vet
varför de är här.
Här stannar vi någon vecka och tittar på allt
sevärt. Samt vilar upp oss inför nästa segling.
_____________________________________________________________________________________________________

Franska Polynesien - Gambier
S 23 06,98 W 134 57,91
2016-04-18 Rikitea, Mangareva, Gambier, Franska
Polynesien
Nu har vi kommit fram till Franska Polynesien! Det tog
14,5 dagar att segla, vi hade 7 dagar medvind och 7
dagar motvind. Att segla i motvind så lång tid var lite
slitsamt, men för utom det så har seglingen gått bra.
Temperaturen i både luften och vattnet har ökat
under seglingen, stundtals hade vi över 30 grader i
båten - på natten: svårt att sova, speciellt när det inte
gick att ha en enda lucka öppen då vattnet sköljde över
båten hela tiden.
Här i Gambier är det lite svalare, kring 25 i luften och vattnet. Vi ligger ankrade utanför en grön ö och
en lite by. Vattnet är lugnt och stilla och vi njuter av att inte behöva vara vakna om nätterna, ständigt
på vakt för att behöva ändra på seglen och laga mat där man skulle behöva vara gjord som en
bläckfisk, maten far runt i pentryt under tillagningen! Vi umgås med besättning på andra båtar, vandrar
i byn och köper baguette på bageriet. Här blir vi några veckor innan vi fortsätter seglingen.
____________________________________________________________________________________________________

Taravai
S 23 06,98 W 134 57,91
2016-05-08 Rikitea, Mangareva, Gambier, Franska
Polynesien
Vi har nu hunnit utforska öarna i Gambier-arkipelagen,
här till höger är en bild från Taravai där vi stannade
några dagar, snorklade, vandrade och blev bjudna på
förstamajmiddag. Vi fick grillad brödfrukt,
avokadoröra, fläskgryta, sallad och ris. Riset var det
enda som inte kom från ön!
I Gambier-arkipelagen finns fyra bebodda öar där tre
av öarna bebos av ett 10-tal personer och den fjärde,
Mangareva bebos av närmare 2000. Här lever man på att odla pärlor, svarta pärlor. Och detta kan
man leva rätt gott på, befolkningen ser ut att ha det bra, husen är välhållna och bilarna stora.
Om någon vecka seglar vi vidare mot Tuamotuöarna.

____________________________________________________________________________________________________

Hao - Tuamotos
S 18 05,94 W140 54,71
2016-05-18 Franska Polynesien
Nu har vi seglat 500 sjömil norrut och in i en stor
atoll - Hao. Här var tidigare en militärbas och vi
kan använda deras hamnområde - vi ligger alltså
vid kaj! Cyklarna har kommit upp och vi utforskar
den platta atollens alla vägar. Och så kollar vi vad
som lever under ytan också!
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Tahanea - Tuamotos
S 16 57,22 W144 34,80
2016-05-25 Franska Polynesien
Nästa fina atoll, denna är obebodd och naturreservat. Här är det ett fantastiskt vatten, vi har
aldrig sett så klart vatten tidigare. Här snorklar vi
- det finns många olika vackra fiskar i vattnet men
också haj. Vi vandrar på sandstränderna och
plockar kokosnötter. Sen ligger vi i hängmattan
och bara latar oss!

_____________________________________________________________________________________________________

Fakarava - Tuamotos
S 16 03,22 W145 37,43
2016-06-07 Franska Polynesien
Nu har vi ankrat i ännu en atoll: Fakarava. Hit
kommer turister för att dyka, det finns två fina
ställen, men vädret har inte varit det bästa sen vi
kom hit, så varken dyk eller snorkling lockar. Här
finns många hotell, restauranger, matbutiker och en
uttagsautomat! Folk bor i trevliga villor och alla båtar
har var sitt "båtskjul" där båten hissas upp efter
utflykten eller fisketuren. Det ser trevligt och
ordentligt ut. Ingen bottenmålning?
_____________________________________________________________________________________________________

Toau - Tuamotos
S 15 48,00 W146 09,00
2016-06-15 Franska Polynesien
Vi ligger vid en boj i viken Amyot på ön Toau, ett
riktigt Söderhavsparadis! Här bor ett par i några
hus (ett mathus, ett sovhus etc) som livnär sig på
att hyra ut bojarna i viken. Som betalning för
bojen äter man middag hos paret. Det går också
bra att byta grejer med varandra: vi bytte två liter
vin mot tre humrar.
I viken är det fantastiskt dykvatten. Här gjorde
vi vårt första "strömdyk", eller rättare sagt
"strömsnorkling". Man flyter med strömmen förbi revöppningen där det är som mest fisk. Stora
fiskar som leopardrockor och hajar men mest små färgglada fiskar. Dingen har man med sig i ett
rep så när man är ute ur viken tar man sig upp i dingen och åker in igen. Eller tvärt om när
strömmen går in i viken. En härlig känsla att kunna ligga still och ändå se fiskarna och botten röra
sig under oss. Lite kusligt med hajar så nära, men de rörde oss inte, bara tittade på oss

_________________________________________________________________________________________________________________

Tahiti
S 17 32,40 W 149 34,23
2016-06-29 Franska Polynesien
Den största ön i Franska Polynesien heter Tahiti och
den största staden heter Papeete. Där finns vi nu. Vi
har lagt båten i en marina i centrum där vi har nära till
all service och allt roligt som stan har att erbjuda: båtbutiker, reparationsverkstäder, restauranger, barer och
matbutiker. Det känns lyxigt att ligga i en marina då
det var nästan sex månader sedan sist.
Här är nästan som i Frankrike, franska varor i
butikerna, fransk mat på restaurangerna men också
tyvärr fransk prisnivå.
Under tiden vi är här har vi varit med och firat "midvinter", självstyrets dag och den stora kultur och
idrottshändelsen "Heiva" har startat. Heiva är alltid i juni/juli och då är det körsång- och danstävling
men också idrottstävlingar, t ex bära bananer, lyfta stenar, paddla kanoter, kasta spjut på kokosnötter
etc. Allt är mycket Polynesisk. Kul att se!
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