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Val i Buenos Aires 
2014-09-01 San Fernando, Buenos Aires, Argentina 
34° 26,6 S 058° 31,7 W 

Nu är vi tillbaka i Buenos Aires och en av de första sakerna vi gjorde var att rösta i det svenska valet. Vi gjorde 
detta på svenska ambassaden och de vänliga personerna där hjälpte oss med proceduren. Den svenska kungen 
och drottningen övervakade röstningen från väggen! 
   Våren är här, det blir varmare och varmare och många nya små blommor syns i trädgårdarna. Fåglarna 
kvittrar som de gör på våren och svalorna försöker bygga bo i vår bom. Vi arbetar med underhåll och 
förbättringar på båten.   

 
  
Båtmaterial från ovan 
2014-09-17 San Fernando, Buenos Aires, Argentina 
34° 26,6 S 058° 31,7 W 
Nu kan vi hitta båtmaterial längs vägarna här i Buenos Aires, kapocken faller från träden! För icke-seglare kan 
vi berätta att kapock används i dynor till sittbrunnen. Det är ett mjukt material som inte ruttnar och kuddarna 
flyter. Kapock är decimeterstora kapslar som faller till marken och öppnas upp så att kapocken hittar ut.  
   Annars ägnar vi oss åt att vänta. Vi väntar på sprey-hood tillverkaren, service på kylen och att ta upp båten 
för att måla botten. Vi har fått vår radar och seglen är hos segelmakaren för koll, så där behöver vi inte vänta 
längre. Men snart kommer vi även att vänta på service på livflotten, batterierna och säkert något mer. Men, vi 
har saker att göra medan vi väntar och grannar att prata med!   

 

Gauchos som pilgrimer 
2014-10-06 San Fernando, Buenos Aires, Argentina 
34° 26,6 S 058° 31,7 W 
Förra söndagen var det manga gauchos (cowboys) som tog sig till Lujan utanför Buenos Aires. I Lujan finns 
jungfrun av Lujan och sista helgen i september är det ”pilgrimsdag” för gauchos. När vi var på väg dit (i bil) såg 
vi många gauchos på hästar och i stan fanns det väldigt många. På lördagskvällen satt de runt lägereldar och 
grillade kött och på söndagen var det parad med alla hästarna. Vi var inbjudna till en ”gaucho-kväll” och kunde 
prova att leva cowboy-liv för en dag. Fantastiskt roligt! 
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Randivåg på land 
2014-10-25 San Fernando, Buenos Aires, Argentina 
34° 26,6 S 058° 31,7 W 

Nu är båten på land för att få ett nytt lager bottenfärg. Det är första gången sen vi lämnade Sverige för fyra år 
sedan som båten som båten varit på land. Vi var väldigt spända på hur botten såg ut. Sven-Gösta har gjort ren 
botten i vattnet flera gånger varje år, men inte sen vi kom till Buenos Aires för nästan ett år sedan. Vattnet har 
här en färg som liknar ”kaffe latte” så det är inte direkt inbjudande att bada. Botten såg bra ut förutom lite 
blåsor. Detta har nu åtgärdats och det är endast lite polish av skrovet som återstår innan båten är tillbaka i sitt 
rätta element.  
   Vi har också kommit närmare vår avfärd och vi har bockat av flera saker på vår arbetslista. Livflotten har 
varit på service, vi har bytt batterier, fått vår nya sprey-hood och fyllt gas-flaskorna. Nu återstår endast några 
saker på listan.   

 

Har ni köpt era rep än? 
2014-11-24 Mar del Plata, Argentina 
38° 02,02 S 057° 30,94 W 
Vi har nu startat vår segling till södra Sydamerika och nu befinner vi oss i Mar del Plata. Här har vi mött seglare 
på väg både söder ut och norr ut. Just nu finns här endast de som seglar åt samma håll som oss. Här får vi 
frågor som: Har ni köpt era rep än? Detta är en bra plats att köpa linor som vi kommer behöva när vi kommit 

längre söder ut och ankrar i vikar där vi inte kan snurra runt ankaret utan behöver göra fast i land. Vi har köpt 
flytande tampar som är lättare att ta i land med dingen än de tunga rep som sjunker. Vi köpte 220 meter rep 
som tillsammans med de rep vi redan har, bör vara tillräckligt. 
   När vi lämnar Mar del Plata kommer det antagligen att ta tid innan vi når internet. Men vi hoppas att vi kan 
uppdatera den karta som ni hittar här.  

 

Argentinska Patagonien 
2014-12-18 Deseado, Argentina 
47° 45,5 S 065° 54,7 W 
Nu har vi kommit ännu längre söder ut längs kusten i Argentina. På vägen har vi stannat några dagar i Bahia 
Jansen, Puerto Elena och Caleta Horno. Fina platser med mycket djur och natur. Vi har sett sjölejon, guanacho 
(en liten lama) och nandu (en liten struts), många pingviner och sjöfåglar. Naturen blir vildare ju längre 
söderut vi kommer och det växer inte mycket, träden växer knappt över marknivå!  
   Vi är nu i den lilla stan Deseado och väntar på att hårda vindar längre söder ut skall försvinna innan vi 
fortsätter. Vi har två andra seglare här med oss, en från Brasilien och en från Frankrike.   

 

 

http://jrsk.org/karta.php?id=108
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God jul och Gott nytt år! 

För att se hela julkortet, titta här. 

  

 

Långt söder ut! 
2014-12-28 Puerto Hoppner, Islas los Estados, Argentina 
54° 47,0 S 064° 15,0 W 
Efter 4,5 dagars segling från Puerto Deseado kom vi till Isla los Estados, Staten Island, tidigt en morgon. 
Vattnet var helt stilla, albatross och petreller, valar, delfiner och pingviner cirklade runt båten. Vi fortsatte 
långsamt genom det smala sundet till en mycket säker ankring, Puerto Hoppner, och ankrade bakom den lilla 
ön på ”ett patagoniskt sätt” (många rep i land!). 
   Här firade vi jul (lite sent) och nyår – både den svenska och den argentinska. Vi var ensamma i viken –om vi 
inte räknade gamarna, strandskatorna och ankorna. I vattnet fanns stora, röda kungskrabbor. Staten Island är 
ett naturreservat så det var ”titta men inte röra”.  
   Efter några dagar var havet lika lugnt som när vi kom, så vi fortsatte mot Ushuaia.   

 

http://randivag.se/julkort.html

