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Fågelskådning 
2013-07-10 Paraty, Brasilien 
23° 13,57'S 44° 41,80'W 
I Brasilien finns närmare en femtedel av världens fågelbestånd och det kvittrar och flaxar i varenda buske. 

Fåglarna ser ofta ungefär ut som på norra halvklotet - men inte riktigt! Vi hittade en fin fågelbok på engelska 
när vi var i Rio, så nu vet vi vad fåglarna heter - om vi känner igen dem (vi har 4.000 att välja mellan i 
fågelboken). Fågeln ovan är en Brasiliansk praktfink (också kallad tangara), en hane. Honan är inte lika 
färgglad. Många av Brasiliens fåglar finns i Amazonas, men även längs kusterna finns många olika arter.  
   Vi tittar även efter andra djur. Vi har mött olik sorters apor, och delfiner och sköldpaddor är vanlig besökare. 
Vi har också sett val och albatross när vi seglat längs kusten. Härom dagen fick vi syn på en pingvin! Det är de 
små Magellan pingvinerna som kommer så här långt norr ut på vintern. Vi fick syn på pingvinen när den 
simmade vid båten och den verkade lite nyfiken då den stack upp huvudet och tittade på oss. Tyvärr är inte 
detta rätta platsen för pingvinerna, de har svårt att hitta sin naturliga föda så här långt norr ut och mång klarar 
sig därför inte tillbaka till sitt naturliga område. 

 

Vidare söder ut 
2013-07-29 Angra dos Reis, Brasilien 
23° 01,30'S 44° 19,86'W 
Efter en kall kallfront med mycket regn och dis har vi åter fått vint väder. Nu går temperaturen upp till 25 på 
dagen igen men ner mot 12 på natten. Vattnet är kring 20 grader. Kallfronten förde med sig ovanligt kallt 

väder. Det har snöat i södra Brasilien och även här klädde folk på sig rejält. Vi har sett kläder vi inte sett på ett 
tag: läderstövlar, långbyxor, rejäl jacka, mössa och vantar.  
   Förra veckan var vi på Ilha Grande (den stora ön) och där hade man "fiesta" vilket lockade ovanligt många 
besökare så här års. Musik, underhållning, försäljning av korv, kycklingspett och dricka lockar många 
brasilianare som hade vinterlov. Vi lyssnade på musik, åt korv och spett, tittade på folkdans och minglade. Det 
var riktigt trevligt!  
   Nu har vi varit och klarerat ut hos myndigheterna i Angra dos Reis, handlat mat för ett helt kompani och 
tankat diesel och bensin. Vi planerar att fortsätta söder ut med den nordliga vinden som kommer efter 
kallfronten. Om några dagar bär de av, först Ubatuba och Ilhabela. Sen Paranagua och vidare mot Uruguay. 

 
Indianernas handelsplats 
2013-08-04 Sao Sebastiao, Ilhabela, Brasilien 
23° 46,32'S 45° 21,50'W 
Nu har vi kommit till ön Sao Sebastiao, ön som för länge sedan kallades för Maembipe av Tupi-indianerna och 
som var en handelsplats för varor och utbyte av fångar mellan Tupiquinos och Tamoios - en annan indianstam. 
I dag är ön, och speciellt orten Ilhabela, Brasiliens svar på Marstrand, en seglingsmetropol med lite elegantar 
intentioner. Vi ligger vid boj vid en av segelklubbarna och badar i deras pool och äter i restaurangen. Nu är det 
lågsäsong, så här är inte så mycket aktivitet, men till helgerna kommer medlemmarna ned till kusten från Sao 
Paulo med helikopter eller bil. Bilköerna till färjan ringlar sig flera mil på söndag eftermiddagarna då alla skall 
hem igen. Så blir det lokalbefolkningen och vi kvar, några andra gästande båtar har vi inte sett. 
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Tågresa i maklig takt 
2013-08-15 Paranaguá, Brasilien 
25° 31,31'S 48° 28,68'W 
Vi ligger ankrade utanför staden Paranaguá i södra Brasilien, den delen av landet som ligger utanför det 

tropiska området. Och det märks, just nu är det kallt, ner till 10 grader på natten och högst 17 på dagen när 
lågtryck efter lågtryck kommer vinande söder ifrån. Vi har sett flyttfåglar i formation, och hoppa att det tyder 
på att våren är på väg!  
   En dag tog vi bussen upp till Curitiba för att sedan ta tåget tillbaka till Paranaguá. Tåget byggdes på 1880-
talet och den 10 mil långa sträckan är byggd över, under och genom en bergskedja. Ingenjörskonsten ansågs 
som den främsta i världen när järnvägen byggdes, aldrig förr hade man använt sådana byggmetoder. Sträckan 
går genom 13 tunnlar och över 30 broar. Vi hade klart väder under turen (som tog ca 5 timmar) och hade en 
makalös utsikt över de skogsklädda vidderna ner mot kusten. 

 
Dis, dimma, regn och blåst 
2013-08-28 Portobelo, Brasilien 
27° 08,73 S 048° 32,24 W 
Portobelo är en söt turistort med "pirat-skepp", restauranger och kaféer - på sommaren. Nu är det mesta 
stängt och kalla vindar drar in över stan. Vi har haft några fina dagar här med sol, men nu har dimma, dis regn 
och blåst dragit in. En ny kallfront drar förbi och vi kurar ihop oss i båten. Om några dagar kommer den 
nordliga vinden (enligt alla väderprognoser i varje fall) och vi seglar vidare - förhoppningsvis i sol och medvind. 
Den nordliga vinden brukar stanna i 3-5 dagar innan nästa kallfront kommer farande, vi hoppas komma ner till 
den sydligaste hamnen i Brasilien eller kanske ända ner till Uruguay, mellan tre och fem dygns segling. 

 
Räddar skadade djur 
2013-09-08 Rio Grande do Sur, Brasilien 
32° 01,56 S 052° 06,37 W 
Vi kom inte ända ner till Uruguay innan vinden vände. Vi fick en väderprognos med starka vindar från sydväst, 
då bestämde vi oss för att gå in till Rio Grande. Vi ligger inne i en sjö, vid en brygga på segelklubbens område. 
De har ett stort område med en park där det är riktigt livat bland buskarna, fåglarna bygger bo! Det är vår i 
luften! 
   Närmaste granne till segelklubben är ett oceanografiskt museum som även hyser en anläggning som tar hand 
om skadade djur från hav och sjö. När vi var där fanns endast ett par pingviner och en stor pälssäl i 
bassängerna. Vi får hoppas att det alltid är så få djur som är omhändertagna. Denna anläggning sponsrades av 
Petrobras, det statliga brasilianska oljebolaget.  
   Nu har vi inte mer än två dygns segling till Uruguay, och det skall vi väl klara innan den sydliga vinden 
kommer vinande igen! 

 
Besök av Rosa 
2013-09-17 Piriapolis, Uruguay 
34° 52,5 S 055° 16,3 W 
Vi anlände till Piriapolis i Uruguay onsdagen den 11 september efter två fina dygns segling. Vädret var varmt 
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och soligt, kring 25 grader och det kändes som vår i luften. Men dagen efter kom Santa Rosa, ett oväder som 
har pågått sen dess. När vi tror att det är över och vinden skall mojna, så tar det i igen. Vi ligger bra i hamnen, 
men det är svårt att lämna båten då vi har dragit ut den många meter från bryggan. Efter Santa Rosa lär 
vädret stabilisera sig. Vi ser fram emot det! 

 

Många på bete 
2013-10-04 Piriapolis, Uruguay 
34° 52,5 S 055° 16,3 W 
Vädret stabiliserades efter några dagar, men tyvärr är det rätt kallt. Kring 15-17 grader på dagen och 5-10 på 
natten. Ibland sol, ibland molnigt och regn och nästan jämt en kall vind. Typisk vår?!? 
   Vi har hyrt bil och rest runt i Uruguay under en vecka. Vi såg många kor, hästar och får som betade på 
oändliga ängar. Ladskapet är tämligen platt, endast några kullar sticker upp här och var. Landets fjärde högsta 
berg ligger här vid marinan, drygt 350 meter högt! Vi har besökt huvudstaden Montevideo, varit på vinprovning 
och provat på "parilla", grillrestaurang.  
   Nu väntar vi på lite bättre väder för att fortsätta seglingen in i Rio de la Plata-viken. 

 

Smugglarbostäder 
2013-10-16 Colonia del Sacramento, Uruguay 
34° 28,5 S 057° 51 W 
Nu har vi seglat de 135 sjömilen längre in i Rio de la Plata och lagt till i Colonia del Sacramento, mitt emot 
Buenos Aires. Detta är en gammal stad som grundades 1680 av portugisen Manoel Lobo. Här ägnade man 
sig åt smuggling - fram till slutet på 1700-talet då spanjorerna invaderade stan och all handel flyttades till 
Buenos Aires. 
   Den gamla stadskärnan har bevarats och i dag går tusen och åter tusen turister runt på gatorna och tittar 
med kameran framför ena ögat. Många kommer från Buenos Aires över dagen, så på kvällen är staden 
lugnare.  
   I båthamnen är det rätt tomt, vi är den enda besökande båten, resterande är lokala båtar eller där 
besättningen vistas någon annan stans. Känns lite öde. 

 

Vitt = grönt 
2013-10-24 Buenos Aires, Argentina 
34° 35,7 S 058° 21.7 W 
Nu har vi kommit till Buenos Aires i Argentina. Vi ligger i en båthamn mitt i stan (Club Argentino) och har ont i 
fötterna av att vi har gått runt i stan i flera dagar. Buenos Aires är en trevlig storstad, mycket folk och trafik i 
ett härligt kaos. Här finns många olika stadsdelar med olika karaktär, många restauranger och fik, mängder av 
butiker och ett antal parker. Vi passar på att se så mycket vi kan av stan när vi ligger med båten i centrum, 
inom kort kommer vi flytta oss till en båthamn mer i utkanten av stan. Därifrån kan vi ta tågen in till centrum, 
men det blir inte på samma sätt som nu.  
   En lustig sak är att ljusen för gångtrafikanter har annan färgsättning mot vad vi är vana vid. De visar inte 
en grön gubbe när man skall gå över gatan, utan en vit gubbe. "Stanna-gubben" är röd som vanligt, det är 
endast den gröna gubben som blivit utbytt.   
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Tangons huvudstad 
2013-11-02 Buenos Aires, Argentina 
34° 35,7 S 058° 21.7 W 
Buenos Aires sägs vara tangons födelsestad, här startade de invandrade européerna den dans som så små-
ningom blev tango. I början av 1900-talet var dansen en mer "opolerad" dans som blev mer förfinad efter att 
den tagits till Europa och USA och sen återvänt hit till Argentina. I dag dansas det tango överallt i Buenos Aires, 
på klubbar, gator och torg och teatrar. ALLA säljer biljetter till tango show, tango lektioner, tango danser etc.  
   Vi har utforskat de där ställena som sägs vara "måsten" i Buenos Aires och har börjat undersöka platser och 
ställen som kommer längre ner på "listan". Vi trivs bra i detta trevliga land som i mångt och mycket påminner 
om södra Europa. 

 

Flyget till Sverige 
2013-11-13 San Fernando, Buenos Aires, Argentina 
34° 26,6 S 058° 31,7 W 
Nu ligger Randivåg tryggt i marinan Barlovento i San Fernando i utkanten av Buenos Aires. Vi flyger hem till 
Sverige på en månad och kommer tillbaka till Argentina i mitten av december. 

 

Lucia på svenska kyrkan 
2013-12-18 San Fernando, Buenos Aires, Argentina 
34° 26,6 S 058° 31,7 W 
Nu är vi tillbaka i Buenos Aires och värmen! Här är sommar och varmt, riktigt varmt. Det är kring 40 grader på 

dagen och 30 på natten, här i hamnen. Just nu gör vi inte så mycket mer än vänjer oss vid värmen! I söndags 
var vi på svenska kyrkans luciafirande här i Buenos Aires. Kyrkan var fylld till bristningsgränsen och den 
influgna prästen Lovisa Möller höll en kort predikan och sen kom Luciatåget. De sjöng och spelade fantastiskt 
bra! Efter det bjöds vi på kaffe med svenska bullar och kakor. Gott! Det var många besökare, kring ett 100-tal, 
de flesta pratade spanska men det fanns också några svenskar som var här på jobb under några år.  

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 
2013-12-23 San Fernando, Buenos Aires, Argentina 
34° 26,6 S 058° 31,7 W 
Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Vi firar julen i riktigt varmt väder, här i Buenos Aires är 
det högsommar nu. Här kommer tomten definitivt inte att pulsa i snön, även om båten ligger inne bland höga 
barrträd. Svensk julmat har vi med oss från Göteborg, kompletterat med lite mer godsaker från Argentina 
kommer det bli ett fint julbord - men inte innan solen har gått ner! 

 


