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Vardagen i Buenos Aires 
2014-01-07 San Fernando, Buenos Aires, Argentina 
34° 26,6 S 058° 31,7 W 
Nu börjar vardagen återkomma här i Buenos Aires efter jul och nyår. Nästan alla båtar som varit borta från 

hamnen har återkommit och de som arbetat på sina båtar har återtagit sina jobb. Värmen har också minskat 
lite, efter ett häftigt åskoväder blev det riktigt svalt, men nu har det blivit lite varmare igen (krig 35 på dagen).  
   Vi har träffat en av Lisas sysslingar som bor här i stan och han visade oss runt till ställen dit man inte 
kommer som turist. Kul!  
   Gatumusikanterna finns åter igen på gator och torg, härlig musik som ibland även får åskådarna att dansa 
med - tango förstås! 

 

Vandring i Anderna 
2014-01-16 Bariloche, Argentina 
41° 08,3 S 071° 17,2 W 
För några dagar sedan åkte vi buss från Buenos Aires 160 mil åt sydväst. Vi började åka över Pampas i ca 50 
mil, fortsatte över liknande enformigt landskap i ca 100 mil, passerade enstaka byar och några städer och så 
helt plötsligt efter 20 timmar kommer vi till en stad på 100.000 invånare, ett fantastiskt fjällandskap och vackra 
sjöar. Området kallas Bariloche och det är också namnet på staden.  
   Efter att ha utforskat staden och den närmaste omgivningen skall vi i morgon hyra bil och se oss omkring i 
bergen. Vi har tält med oss och kommer vandra och campa i en vecka. Om det blir flyg eller buss tillbaka till 

båten har vi inte bestämt än! (Bussen var en Scania som var mycket bekväm, så bussresan var rätt OK trots 
många timmar!) 

 

Mer vandring i Anderna 
2014-01-26 Bariloche, Argentina 

41° 08,3 S 071° 17,2 W 
Vi har nu campat och vandrat i Anderna. Vi tältade bland annat några nätter vid campingplatsen Pampa Linda 
vid foten av berget Tronador. Detta är det högsta berget här, ungefär 3.500 meter högt. Vi var inte upp till 
toppen, men en liten bit upp. Berget kallas Tronador (åska) för ljudet som hörs när isen faller från de två 
glaciärerna låter som åska. Detta kunde vi höra när vi försökte sova i vårt tält, en mäktig känsla. 
   Vi har även varit uppe på flera berg, fotot ovan är från berget Cerro Catedral som är en av Argentinas bästa 
skidorter. Men det är också fint på sommaren, vi vandrade upp till 2.100 meters höjd. 
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La Boca 
2014-02-17 San Fernando, Buenos Aires, Argentina 
34° 26,6 S 058° 31,7 W 
Tillbaka i Buenos Aires är vädret lite svalare och vi har börjat med nödvändigt underhåll på båten: tvätta, vaxa 
och lacka utvändig teak. Inne i båten har vi installerat en ny radio (för fm och CD) och gjort förbättringar i 
inredningen. Det finns alltid något att göra och med en lämpligare temperatur går det hur lätt som helst att 
jobba!  
  Området på bilden ovan heter La Boca och var tidigare ett område för fattiga immigranter från Europa. I brist 
på pengar att köpa färg till husen tog de överblivna färgslattar från fartygsunderhåll i närheten. I dag är 
området en "turistfälla" dit busslaster med utlänningar fraktas för att titta på de färgglada husen. Området har 
också en berömd fotbollsklubb - Boca Junior - där Diego Maradona tränade som ung. 

 

Tågresa in till centrum 
2014-03-07 San Fernando, Buenos Aires, Argentina 
34° 26,6 S 058° 31,7 W 
För att komma in till centrum av Buenos Aires tar vi tåget. Det går från stationen Victoria, och dit cyklar vi. Det 
kostar 1.80 peso att åka med tåget, ca 1.50 svenska kronor. Tåget tar ca 50 minuter, och det händer saker 
hela tiden under resan. Först kommer han som säljer strumpor, sen han som säljer dricka och glass. Andra 
saker som säljs är: choklad, chips, telefonkort, MP3-spelare, CD-skivor etc, etc. Sen finns det musik, vi har sett 
de som sjunger, spelar gitarr, harpa och dragspel. Det går också tiggare på tåget, både barn och vuxna. 
Tågresan blir sällan långsam, även om den tar lång tid! 

 

Vattenfall på gränsen 
2014-03-15 Iguazu, Argentina 
Det finns ett fantastiskt område med vattenfall på gränsen mellan Brasilien och Argentina, Iguazu. Mellan 160 
och 260 vattenfallen finns på en sträcka av ca 3 km med en högsta fallhöjd av 80 meter. Antalet fall beror på 
mängden vatten, mest vatten i oktober, minst i april. Fallen har ett permanent dis runt sig, vattendropparna 
bildar mängder av regnbågar. Vi var och besökte Iguazu under några dagar, både den argentinska och en 
brasilianska sidan. Vi var även en tur in i Paraguay som ligger någon kilometer bort. Runt vattenfallen finns 
stora nationalparker med många olika växter och djur, vi såg många olika arter som apor, kajmaner, fjärilar, 
fåglar, sköldpaddor, näsbjörnar och många som vi inte kan namnen på. En fantastisk upplevelse! 

 

Bergformationer i olika färger 
2014-03-20 Salta, Argentina 
Efter Iguazu åkte vi till Salta i nordvästra Argentina, vid foten av Anderna. Här är bergen kring 6.000 meter 
höga och på många ställen har naturen lekt med form och färg och speciellt på eftermiddagarna då solen stod 
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lågt sprakade bergen i rött, gult, grönt och brunt. Helt magiskt.  
   Här finns också mycket av den gamla inkakulturen kvar: stigar, offerplatser, museiföremål och hantverk.  
   Vi sannade några dagar i huvudorten Salta och hyrde sen bil och körde omkring en vecka. Förutom berg och 
inkaminnen finns här också de nodligaste vin-odlingarna i Argentina. Den vita druvan "torrontes" växer här och 

ger ett gott vitt vin. Cafayate är huvudort för dessa vinodlingar och där stannade vi i några dagar. Vi passade 
på att besöka några vingårdar för att lära oss mer om vinet och provsmaka. Vi fick några favoriter! 

 

Vinprovning och bergsvandring 
2014-03-27 Mendoza, Argentina 
Från Salta fortsatte vi vår resa till Mendoza - här odlar man vin! Vi kom i skördetider, druvorna plockades och 
förvandlades till "saft" och fylldes på tunnor för att jäsa till vin. Vi besökte många vingårdar och fick se hur 
arbetet gick till. Många kunniga guider berättade om sin vingård och vi fick provsmaka vinet. Mendoza är 
främst känt för vin gjort på Malbecdruvan, men här odlas även andra druvor. Fast Malbec är godast!  
   Inte långt från Mendoza finns också Amerikas högsta berg: Aconcagua 6.962 meter högt. Vi åkte dit en dag 
och vandrade en bit upp på berget. För att gå upp till toppen måste man stanna och acklimatisera sig på flera 
höjder, risken är annars stor att råka ut för höjdsjuka, ett tillstånd som kan bli riktigt allvarligt. Men vi stannade 
på 3.500 meters höjd och återvände till Mendoza (700 meter) samma kväll. Detta klarar kroppen utan 
problem.  

  

Bilförsäljning 
2014-04-10 San Fernando, Buenos Aires, Argentina 
34° 26,6 S 058° 31,7 W 
Nu är vi tillbaka i Buenos Aires och har hunnit vila upp oss! Det är jobbigt att vara ute och resa!  
  Här börjar vi förbereda påsken och fortsätter med underhållning av båten. Det är konstigt, det kommer alltid 
nya punkter på "att-göra-listan". När vi kom tillbaka från vår resa startade inte kylen. Nåja, det skall väl inte 
vara så svårt att rätta till... 
   Det är spännande med de kulturella skillnader som finns mellan länder. I Argentina är det vanligt att man 
ställer en flaska/dunk med vatten på biltaket när bilen är till salu. Något att ta efter i Sverige? 

 

Utflykt till Uruguay 
2014-04-30 Colonia del Sacramento, Uruguay 
34° 28,5 S 057°51 W 
Nu har vi seglat till Uruguay, en liten omväxling från Buenos Aires. Colonia del Sacramento är en gammal stad 
som ligger på lagom avstånd från Buenos Aires för en helg-segling. På sommaren är hamnen ett populärt 
resmål för seglare från Argentina. Nu på hösten är hamnen tom på veckorna men fylls på helgerna.  
   Vi har igen vandrat på de kullserstensbelagda gatorna (vi var här i oktober senast) och tittat på husen från 
när portugiserna anlade staden för länge sedan. Vi har lyssnat på munk-papegojorna som skränar i palmerna 
(som vi trodde de endast gör på våren) och druckit öl på serveringarna vid havet. Vi har också tittat på när 
solen går ner i vattnet, något man inte kan göra i Argentina. Vi bli här några dagar till, sen seglar vi tillbaka till 
Argentina. 
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Ensenadadagen 
2014-05-06 Ensenada/La Plata, Argentina 
34° 48 S 057°51,8 W 
Nu är vi tillbaka i Argentina, men vi valde att besöka Ensenada och La Plata innan vi seglar tillbaka till Buenos 
Aires. La Plata är en livlig universitetsstad med en stor katedral och många andra gamla, fina byggnader. 
Ensenada är en lugn småstad som firade stadens grundande med en stor parad när vi var där. Staden 
grundades för 213 år sedan och i paraden deltog representanter från stadens verksamheter: dagis, skolor, 
förvaltningar, sjukvård, polis, militär m fl. Det var en parad som varade i flera timmar. Sist i tåget kom 
"gauchos" - argentinska cowboys - på fina hästar. Några av dem hade med sig lösspringande hästar, det blev 
lite cirkus när de skulle visa hur väl hästarna lydde dem - de hade dem att springa fram och tillbaka på gatan 
framför förtjusta åskådare. 
 

 

Varför fungerar inte kylen? 
2014-05-25 San Fernando, Argentina 
34° 26,6 S 058° 31,7 W 
Tillbaka i Argentina igen fortsatte sökandet efter felet på kylen. Som ofta är fallet är det troligtvis flera fel, inte 
enbart termostaten som vi bytt. Bra att temperaturen har fallit så vi kan lägga kylvarorna ute! 
   Men det är inte enbart jobb, härom dagen var vi på Lisas sysslings kusins nyöppnade "creperie" "La Galette". 
Ximena och hennes franske man Eric har just öppnat denna restaurang inne i centrala Buenos Aires. 

Fantastiska franska galette (mat-crepe) och dessert-crepes. Vi fick lära oss att till crepes skall man dricka cider 
- vilket vi gjorde. Gott! MT Alvear 801 är adressen, gå dit om du är i Buenos Aires! 

 

Höstlöv och vinterkyla 
2014-06-04 San Fernando, Argentina 
34° 26,6 S 058° 31,7 W 
Nu är det höstfärger på löven och de faller av träden - de lövfällande. Många av träden och buskarna är gröna 
året om, men det märks att hösten har kommit på allvar, ja, till och med vinterkylan. Att den kalla årstiden är 
här märks också på att båtägarna inte är nere vid sina båtar så ofta och sällan lämnar hamnen.  
   Vi byter nu ut vinterkylan i Argentina mot sommarvärmen i Sverige. Temperaturerna skiljer sig inte så 
mycket, men det är stor skillnad på känslan i luften. I Buenos Aires känns det höst även om det är 15 grader 
ute. Vi ser fram emot Sveriges "varma" 15 grader!  

 
Seglingspaus 
2014-06-19 Göteborg 
Nu gör vi paus i seglandet/boendet i Randivåg och "pausar" också skrivandet på vår hemsida. Vi kommer vara i 
Sverige fram till slutet av augusti då vi återvänder till Argentina. Vi hoppas dock att få någon segeltur på 
västkusten av Sverige eller i närliggande seglingsvatten... 


