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Mars
Vi njöt i fulla drag av att vara i Puerto Natales. Vi låg bra vid en boj och enda problemet var att
bojen var vid ”fel” strand. Det var en lång dingefärd över sundet till
staden, en tur som vi inte ville göra med vår trasiga dinge. Vi tog istället
dingen in till närmaste land och färja över sundet till Puerto Natales. Vi
strosade längs med små gator, fikade, åt lunch på restaurang och handlade mat och bröd. Vi har blivit klara över att vår förmåga att baka bröd
inte överensstämmer med vår vilja, så att kunna köpa bröd var härligt!
Vi bestämde oss för att göra en utflykt och bokade en hyrbil för att
köra till nationalparken Torres del Paine (De blå tornen) som ligger ca
Den vackra vita svanen med svart hals
100 km från Puerto
som fanns i Puerto Natales.
Natales. Namnet är
en blandning av spanska och lokalt språk och
syftar på den blå färgen i is, floder och sjöar
samt de höga berg som finns där. Vi tänkte
oss vara borta i två nätter och Fernando, en
chilensk båtgranne, tittade till Randivåg. Vi
tog vägen längs kusten och såg ut över ett
vackert landskap med berg, dalar, glaciärer
och vattendrag. Första natten bodde vi på
hotell utanför själva nationalparken och
dagen därpå fortsatte vi in i parken, vandrade
några av lederna och fortsatte mot själva
Guanaco i Torres del Paine.
Paine massivet där vi bodde på Hotel las
Torres andra natten. Vi passade på att fira Sven-Göstas födelsedag lite i förväg på detta lyxiga
hotell. Förutom vacker natur finns det många olika djur i parken. Lättast att se var de nästan tama
Guanaco (liten lama) som fanns i stora flockar
runtom i parken.
Torres del Paine deklarerades som biosfäriskt
världsarv av UNESCO 1978. I parken finns flera
sjöar med svenska namn, t ex Lago Nordenskjöld
som är uppkallad efter Otto Nordenskjöld under
hans expedition dit i början av 1900-talet. Otto
Nordenskjöld arbetade senare som professor i
geologi vid universitetet i Göteborg. Även Lago
Skottsberg finns här, sjön är uppkallad efter Carl
Det fina Hotel lasTorres där vi firade födelsedag.

Skottsberg, botanikern som anlade botaniska
trädgården i Göteborg 1915.
Torres del Paine är mycket populärt resmål
med flera hundra tusen besökare varje år, men
nu var här inte så mycket folk, det var i slutet på
säsongen. I slutet av mars stänger de flesta
hotellen och verksamheten i parken upphör.
”Det är för kallt”, var svaret vi fick när vi
frågade varför de inte hade öppet på vintern.
Medeltemperaturen är under16 grader på
sommaren och kring -3 på vintern.
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Paine massivet med Lago Nordenskjöld i förgrunden.

Efter en oförglömlig utflykt var vi tillbaka till Puerto Natales och den 15 mars gav vi oss av
med Randivåg igen. Nu var vi fulltankade, hade handlat mat för resten av resan och kände oss
redo för fortsättningen. Den första dagen hade vi bra väder, vi var tre båtar som gav oss iväg i det
lugna vädret, den franska Mata’i, charterbåten
Zanzibar och vi. Det var stilla men dis och
dimma, ända tills vi svängde om hörnet vid
Seno Union, där fick vi motvind upp mot 20
m/s, så vi gick till närmaste vik, Caleta Jaime,
ankrade och la några tampar i land. Dagen
därpå hade vi fint väder och det var helt stilla
när vi lämnade ankringsviken, men när vi
rundat ön blåste det fortfarande 20 m/s ute i
Seno Union. Vi vände och gick in i vår
skyddade vik igen. Det fungerar att gå för
motor mot vinden upp till 15 m/s, men efter
det förflyttar vi oss så långsamt framåt i den
krabba sjön att vi mest bränner diesel. Då är
Vi passerar en koloni sjölejon.
det bättre att ligga och vänta på lägre vindstyrkor. Att vänta på bra seglingsvindar fungerade inte för oss, det var inte många gånger vi hade
seglingsbar vind. Vi blev kvar i Caleta Jaime ytterligare tre dagar tills vinden blåst över för
denna gång och vi kunde fortsätta till Puerto Fontaine där vi
ankrade mitt i viken. Vi var fortfarande lite osäkra på om vår
dinge kunde användas som vanligt, men om vi pumpade den
innan vi skulle använda den, höll den oss flytande. Det blev att
pumpa två gånger om dagen, en på morgonen innan vi tog in
tamparna i land och en på eftermiddagen innan vi la ut nya
tampar. Att ankra mitt i en vik gjorde att vi slapp en del
pumpande, nu behövde dingen endast pumpas lite så den
hängde bra i dävertarna i aktern.
Hjulångarand på väg…
Vinden ville inte ge sig helt, så vi stannade två dagar i
Puerto Fontaine innan vi fortsatte till nästa vik, Caleta Columbine. Och nu vände vädret och blev
riktigt fint. Temperaturen steg från 5 grader till 10 och vi kunde se himlen. Vi kunde också se att
det ligger ett högtryck föröver, himlen är ljusare där. Barometern ligger stadigt på 1021 hpa.
Nästa dag, den 22 mars, startade vi tidigt och vid 19-tiden på kvällen kom vi in i viken Puerto
Bueno och möttes av en mängd
”hjulångaränder”, vi räknade till minst
75 stycken! Vi orsakade lite kalabalik,
det blev rätt rörigt när alla skulle
”ånga” iväg åt olika håll!
Nästa morgon var riktigt trolsk, stilla,
dimma över bergen och 9 grader
varmt. Vi kom iväg innan solen gått
upp (dvs innan 8 på morgonen) och
tuffade ut ur viken. Inte en and i sikte,
undrar var alla tog vägen? Dimman
lättade fram på dagen och vi gick in i
Peelfjorden och Amaliaviken till
glaciären som går ner i vattnet. Vi
kunde komma nära glaciären, titta på
Vi möter delfiner när vi vänder in i Peelfjorden.

2

den vita väggen och sick-sacka oss
fram bland isen som flöt i vattnet.
Lisa satte sig i dingen och rodde
runt och fotograferade. Efter en dag
vid glaciären fortsatte vi till viken
Otter Pole eller Poza de las Nutrias
för nattankring. Vi ankrade vid 19tiden med två linor i land och tog
varsin drink med is från glaciären.
En stilla, lugn och stjärnklar natt
där vi kunde ana uttrarna som
simmade runt i den runda lagunen.
Dagen efter var vi uppe tidigt, tog
som vanligt frukost under gång
med nypressad apelsin juice,
nykokt kaffe och te samt nyRandivåg framför glaciären i Amaliaviken.
gräddat bröd. Sämre kan man ha
det! Solen sken och nu kunde vi också se landskapet runt omkring oss, höga snötäckta berg,
många öar och i fjärran ett 10-tal valar som sprutade vatten och slog med stjärtfenorna. Trots en
bra guidebok om valar var vi inte säkra på identiteten, men kanske det var fenval. Under dagen
hade vi motström och det var en hel del is i
vattnet, en del isflak lika stora som båten. Det
gällde att planera sin färd med omsorg, det är inte
roligt att krocka med de stora isflaken. Vi gick in
i Estero Gage och Caleta Shinda, en trolsk fjord
med sälar och delfiner runt båten. En säl
uppehöll sig nära dingen när Sven-Gösta knöt
fast linorna i land. Den tittade med stora ögon på
grå dingen och den röd- och blåklädda SvenGösta. Sen kunde vi höra sälen bröla hela natten,
var det Sven-Gösta eller dingen som lockade?
Morgonen därpå, den 25 mars, fortsatte vi
norrut i Canal Wide. Vi hade lika strålande väder
På väg mot Canal Wide igen.
som dagen innan. Vi såg flera höga berg, de var
mellan 3 000 – 3 500 meter höga och ligger på gränsen mellan Chile och Argentina, t ex Fitz
Roy, Murallon och Campana. Vi fortsatte mot den näst största glaciären i Chile, Pio XI, och
passerade det spanska segelfartyget J S Elcano på vägen. De hade stoppat för att göra några
övningar med besättningen som
samlades i ett antal små båtar ute på
vattnet. Vi följde Seno Eyre till Pio
XI och glaciären var verkligen stor.
Den är 3,5 km bred och kring 50
meter i framkanten, 165 meter hög en
bit från vattnet. Vi gick en bit mot
glaciären för att titta innan vi styrde
in i Caleta Sally för natten. Dagen
därpå var vi uppe tidigt och vi
undersökte glaciären närmre. Vattnet
Det spanska segelskeppet JS Elcano i Caleta Wide.
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är riktigt kallt så här nära glaciären,
kring 0 grader. Vi kunde se isen lite
bättre så här i morgonljuset och
konstaterade att den blå kärnisen finns
längst underst. Sen följer nyare is och
på toppen fanns snö. Här fanns nästan
ingen is i vattnet och glaciären släppte
inte ifrån sig is så länge vi var där.
Efter några timmar fortsatte vi och vi
hade som vanligt sällskap av val,
delfiner och sjölejon. Vi såg att
barometern började sjunka, snart
skulle det fina vädret försvinna. Vid
Randivåg framför den stora glaciären Pio XI.
19-tiden kom vi till Puerto Eden, en
liten by som i huvudsak bebos av kawesquar-indianer, ca 150 personer. Här fanns redan två
segelbåtar, Zanzibar som vi tidigare träffat och så Joyant en 54 foots båt från USA. Vi pratade
med Capitania del Puerto på VHF
och ankrade i viken. Tom och
Dorothy från Joyant kom förbi i
dingen och berättade lite om byn.
Bland annat sa de att dieseln var
slut men att det skulle komma ny
diesel om två dagar med fartyget
som går mellan Puerto Montt och
Natales.
Den 27 mars hade barometern
fallit ännu mer och dis och regn
var tillbaka. Vi hade tur som
kunde se de fina glaciärerna i
Puerto Eden, en by med 150 invånare.
klart väder! Vi åkte i land och
promenerade i byn. Vi var inne i de två små dagligvarubutikerna och köpte frukt och ett par
korgar tillverkade i byn. Vi träffade en del bybor och fick sällskap av byns hundar på vår
promenad. På kvällen åt vi middag hos Don José där vi
också beställt diesel. Tom, Dorothy och vi hade beställt
(och betalade för) en middag som Don Josés fru lagade
och vi åt i deras vardagsrum. Vin hade vi med oss och då
det var Dorothys födelsedag hurrade vi och sjöng ”Ja,
må hon leva” på svenskt vis. En trevlig kväll och ett bra
sätt att ge arbetstillfälle till byborna. Någon restaurang
fanns inte.
Vid 8 tiden nästa morgon kom fartyget ”Eden” och det
dröjde inte länge förrän Don Josés dieselbunkerbåt kom
med diesel. Vi tankade 150 liter och gick till Don José
och betalade. Att tanka diesel här ute i ödemarken var
inte billigt, nästan samma pris som i Sverige! På
eftermiddagen kom Tom och Dorothy över till oss på en
Lisa i en av de små dagligvarubutikerna i Puerto Eden.
kopp kaffe, samtidigt passade vår fotogenlampa på att
sprida svart sot över hela båten. Man blir inte så glad över sådana tilltag, Tom och Dorothy fick
vänta med att slå sig ner medan vi städade upp i röran.
Söndagen den 29 mars var vi på väg igen, vi hade noga räknat på strömmarna genom det
trånga sundet Angostura Inglesa (Engelska flaskhalsen) straxt norr om Puerto Eden. Denna gång
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hade vi räknat tämligen rätt och vi hade
medström genom det smala sundet men
även en stor del av dagen. Vi kunde segla
en stor del av vägen och på kvällen hade vi
kommit ända bort till Caleta Point Lay där
Joyant redan hade ankrat. Gribfilerna ser
inte så bra ut för morgondagen, men vi la
oss tidigt för att gå upp på morgonen och
bedöma om det gick att segla eller ej. Vi
har ca 40 sjömil till Golfo de Penas, den
vik och udde där vi måste segla utomskärs
för att komma vidare norr ut. Det vore bra
om vi kunde komma lite närmare Golfo de
Penas för att vara beredda att segla över
bukten när vindarna blir de rätta. Men så
Randivåg och Joyant i Caleta Point Lay.
blir det inte, vi blev kvar i Caleta Point
Lay i fem dagar innan vädret blir bättre. Väderprognoserna talade om vindar på upp mot 60 knop
(dvs 30 m/s) och vågor på 6-7 meter ute i havet. Då ligger vi still
och inne i viken Point Lay märkte vi knappt av den starka vinden.
Det var trevligt med en båt till i viken så vi hade några att prata
med. Vi träffades hos varandra på en kopp kaffe om eftermiddagarna. När vädret tillät, åkte vi runt med dingen (jo, vi hade
pumpen med oss) och hade turen att se havsutter, vi tror det var
den mer sällsynta stora havsuttern (huillin).
Lisa och Sven-Gösta

Flera havsuttrar lekte i viken Caleta Point Lay.
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