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Någonstans i alla bloggar vi 
läst stod det att en tumregel 
när man skriver om en plats 
eller upplevelse är att man 
ska vara försiktig med att an-
vända superlativ. Risken är att 
den som läser tappar intres-
set eller inte tar det som skrivs 
på allvar. Det blir för bra för 
att vara sant. Regler är dock 
till för att brytas och därför 
måste vi säga detta: det är 
helt sjukt, galet, vansinnigt, 
otroligt, ofattbart vackert och 
roligt att resa runt i Chile med 
motorcykel!

Inte nog med detta. Det finns 

grusvägar som får en att mitt 
under själva upplevelsen bli 
avundsjuk på sig själv en 
timme tidigare. Detta jag som 
fortfarande hade just denna 
vägsträcka framför sig och 
inte var blott ett minne dolt 
av ett tjockt lager nyupprivet 
damm.

Man kan säga att vi just nu 
flyr vardagen. De tråkiga 
och grå dagar som obemärkt 
smyger förbi utan att lämna 
spår. Att fly vardagen hand-
lar om att undvika den trista 
grå vardagen, den som bara 
”rullar på” och omärkligt smy-

ger sig på en. Saker och ting 
är alltid lagom, man har det 
aldrig riktigt dåligt, men inte 
heller riktigt bra. Tiden rinner 
bara iväg och det vi flyr från 
är tanken på att ”vakna” upp 
om 10 år inseende att vi inte 
riktigt levt utan enbart passivt 
tagit saker som de kommit. 
Vi ser absolut inget fel i fasta 
jobb, boende och rutiner. Har 
dock märkt att vi är ganska 
allergiska mot just rutiner och 
vardagar. 

I förra numret berättade vi 
mest om bakgrunden till och 
början på vår resa. Beslutet 

att resa fattades bland risfäl-
ten i Kina och ett par inten-
siva månader senare befann 
vi oss i Chile med varsin mo-
torcykel och ett otal mil fram-
för oss. 

Resan fortsätter
När vi lämnade förra numret 
hade vi just kört 1 300 km 
genom Atacamaöknen för att 
fira nyår med Robertos släkt. 
Roberto har en väldigt stor 
släkt med totalt 20 mo- och 
farbröder/strar, samt givetvis 
ett otal kusiner... 
plus barnen. En stor 
fest med andra ord. 

   ofattbart vackert

Det är som att köra i en tavla. Hela tiden. Så stora landskap att ens förflyttning i dem 
knappt är märkbar. En konstigt underbar känsla att susa fram utan någon påtaglig upplevelse 

av den förflyttning som enligt mätaren sker med en hastighet överstigande 30 meter i 
sekunden. Vägen bara fortsätter och ett par gånger har man fått sätta ner foten och känna av 

vägen för att övertyga sig själv om att det mätaren visar faktiskt stämmer. 
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Chile

Vindruvsfält i Valle Elqui.Stillhet. Småläskigt.

Robertos familj firar nyår.
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Efter nyårsfirandet var det 
dags att börja på riktigt ut-
forska landet. En solig dag 
(alla dagar är soliga i Anto-
fagasta) gav vi oss av. Vi be-
stämde oss att först åka norrut 
till San Pedro de Atacama för 
att sedan jobba oss söderut i 
sakta mak. Vi är inte mycket 
för att planera så vi tar varje 
dag som den kommer. 

Norra Chile
Vi hade trott att vi i våra 
mc-ställ skulle smälta bort i 
ökenvärmen under dagen 
och sedan frysa till is under 
natten när temperaturen föll. 
Vi hade fel. Atacamaöknen 
är känd som världens torraste 

plats och vi kan nu intyga att 
så är fallet. Luften var väldigt 
torr, inte ens under dagens 
varmaste timmar blev den sär-
skilt varm utan höll en mycket 
behaglig temperatur dygnet 
runt. Det kändes konstig att 
gå omkring helt påklädd mitt i 
öknen, särskilt när man mötte 
annat folk som glatt knatade 
omkring i shorts och säkert 
tyckte att vi var litet knäppa. 
Det gällde givetvis att inte stå 
still för länge, eller gå längre 
sträckor. Då blev det riktigt 
varmt, och det snabbt.

Spikraka vägar genom ett 
öde och vackert landskap 
tog oss snabbt norrut. Vårt 

första mål var San Pedro de 
Atacama som vi hört mycket 
gott om. Vi campade i en ut-
torkad flodåder mitt i öknen, 
njöt av en kristallklar natt-
himmel och sov sedan gott i 
öknens tystnad. Dagen efter 
kom vi fram till San Pedro 
de Atacama, Chiles äldsta 
stad, som tros ha grundats 
1459 av inkaindianen Túpac 
Yupanqui. Vi körde runt lite i 
staden, inskaffade provision, 
kände ”indianvibbarna” och 
begav oss sedan norrut för att 
besöka Los Geisers del Tatio, 
en gejserpark 4 300 m.ö.h.

Vi undrade hur hojarna skulle 
klara höjden och om bräns-

leförbrukningen skulle påver-
kas. Det visade sig att ho-
jarna klarade höjden mycket 
bättre än vi och att bränsle-
förbrukningen faktiskt gick 
ner. Det enda som hände 
var att de var lite segstartade 
morgonen efter vi campat 4 
200 m.ö.h.

Det var en kall natt, både 
hojar och tält var täckta med 
frost och allt vårt vatten fryste 
till is. Våra skydd i mc-ställen 
hade frusit och vi kunde inte 
ens få på dem. Tillsammans 
med oss fick de tina i solen en 
halvtimme. I skuggan var det 
iskallt och i solen stekhett så 
man fick hoppa fram och till-

Hos moster i 
Viña del Mar.

Lellky ger jär-
net på roliga 
skogsvägar. 

Månljus, havsbrus och vi. Salar de Atacama.

Sanddyn, Valle de la Luna.

Valle de la Luna nära 
San Pedro de Atacama.
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baka under nedpackningen.
Vägen snirklade sig uppåt 
med partier som fick tvättbrä-
deavsnitt att framstå som len 
asfalt i jämförelse. Lägg till en 
sprängande huvudvärk, den 
kom sig av höjden, och du får 
en intressant dag. Ett sagolikt 
landskap uppvägde dock allt 
det jobbiga och att tidigt på 
morgonen få se solen lysa 
upp en dal där ett 10-tal gejs-
rar bolmar vattenånga högt 
upp mot en mörkblå himmel 
var sagolikt.

Vägen ner blev betydligt 
mildare då vi 
hittade en alter-
nativ väg som 
precis höll på 
att byggas, 
vilket i prak 
tiken innebar    
att vi fick en 
härligt bred 
och jämn 
g r u s v ä g 
nästan helt 

för osssjälva. Huvuvärken 
släppte sakta men säkert och     
när vi dagen efter besökte 
Valle de La Luna (måndalen) 
var den ett minne blott. I da-
len finns en mängd olika sten- 
och sandformationer i olika 
färger. Dessa har uppkommit 
genom århundradena med 
hjälp av floder och vindar. De 
har gett dalen dess passande 
namn då det känns och ser ut 
som att man kör omkring på 
månen.

Den långa resan söderut bör-
jar Efter San Pedro var det 
dags att börja åka söderut. 
Chile är världens längsta 
land med sina 4 500 kilome-
ter, vi hade således en lång 
väg framför oss. Vi tyckte det 
räckte med en gång genom 
Atacamaöknen så vi försökte 
hålla oss till kusten längs med 
Ruta 1 denna gång. 

På kartan ser det ut som det 
går att följa kusten söderut    

redan från Antofagasta. Det 
började bra med bred asfalt-
väg. Övergick i fin grusväg. 
Sedan smal grusväg. Över 
till smal och dålig grusväg 
för att slutligen övergå till 
en stig längs med en brant 
bergsvägg utmed havet. Vi 
vände. 

Tog en sväng på Ruta 5, 
går genom hela Chile, och 
lyckades ansluta till Ruta 1 
längre söderut. Ruta 1 var i 
allt annat än gott skick med 
partier som fick den hemska 
vägen upp till gejsrarna att 
framstå som, säg, len och fin 
asfalt... 

Återigen kompenserades det-
ta av ett unikt och varierande 
landskap med en hänföran-
de havsutsikt och ett sövande 
havsbrus att sakta somna in 
till på kvällarna. Resan som 
tidigare tagit oss två dagar 
längs med Ruta 5 tog oss nu 
sju dagar.

Gästvänlighet och ”Muy fa-
mosos” 
Mellan den 2:a och 16:e 
januari pågick Dakar-rallyt i 
Chile och Argentina. Rutten 
passerade Antofagasta där 
vi befann oss så vi passade 
givetvis på att åka dit för att 
bese och heja på de svenska 
deltagarna. 

Rallyt kom att påverka vår 
resa på ett oväntat sätt 
då vi blev ”muy famosos” 
– mycket berömda – vart vi 
än åkte, då alla trodde vi 
var deltagare. Vi fick VIP-
behandling av polisen, folk 
tutade, fotograferade och 
ropade uppmuntrande ord 
vart vi än åkte. Fick vi till-
fälle att förklara att vi inte 
var deltagare spelade detta 
mindre roll då de likväl ville 
ta kort och hälsa. Denna be-
römmelse följde oss länge 
och vi är säkert med i ett 
hundratal facebook-album i 
detta nu.

Taggarna funkar bra som 
tandpetare.

Annie Seel under Dakar 
Rallyt.

Los Geisers del Tatio, 
San Pedro de Atacama.
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Denna berömmelse avklinga-
de som tur var gradvis, men 
folks gästvänlighet höll sig 
på hög nivå. Överallt möt-
tes vi av leenden och nyfikna 
frågor. Två saker alla dessa 
människor sa var: ”Åh, det 
är så vackert i söder!”, och: 
”Vänta bara tills ni kommer 
söderut, folket där är så gäst-
vänliga!”. Dock har vi märkt 
att alla i Chile är gästvänliga 
vilket ger ytterligare en po-
sitiv aspekt till resan genom 
landet.

Valle Elqui
Gillar man vindruvor, vin, 
färsk frukt, särskilt avokado, 
har man hamnat rätt i Valle 
Elqui. Tycker man om sma-
la, kurviga asfaltvägar som 
slingrar sig längs med bergs-
sidorna i en frodigt grön dal, 
har man definitivt hamnat 
rätt. Råkar man dessutom ha 
med sig en motorcykel har 
man fått jackpott. Stannade 
till bredvid vägen och köpte 

vindruvor. Denna smakupple-
velse fick oss att inse att det 
vi förr kallat vindruvor endast 
varit ett dåligt skämt, en ba-
nal imitation, lika överens-
stämmande med verkligheten 
som en 5-årings huvudfoting. 
Ännu en detalj som gjorde 
upplevelsen av Valle Elqui så 
stark var att vi under ett par 
veckors tid inte sett mycket 
annat än sand och sten. Plöts-
ligt var det grönt överallt och 
blott åsynen av all denna klo-
rofyll fick oss att bli lite vim-
melkantiga.

Det är förvånansvärt hur litet 
man tröttnar på att åka motor-
cykel. När vi kom till staden La 
Serena hade vi tillryggalagt c:
a 4 200 kilometer sen resans 
början, inte en enda dag hade 
vi känt ”Nej, jag har ingen lust 
att köra idag”. Men vi gillar 
städer, hojarna, vi och vår ut-
rustning behövde en rejäl tvätt 
så vi stannade ett par dagar. 
Tvättade, gick på bio och åt 

en massa skräpmat. En skön 
vilopaus i en fin stad som med 
sina långa sandstränder är en 
populär turistort. 

Gamla järnvägar blir spän-
nande MC-vägar
Med hjälp av GPS:en och en 
vägkarta från bensinmacken 
Copec letade vi oss vidare 
söderut via små grusvägar. 
Dessa gick oftast längs med 
gamla järnvägsspår och ib-
land på själva banvallen där 
rälsen avlägsnats. Många 
spår var från tidigt 1900-tal 
då man utvann nitrat ur gru-
vor. 

På 1930-talet började man 
framställa nitrat på kemisk 
väg vilket ledde till att gru-
vornas lönsamhet försvann. 
Spåren övergavs, likaledes 
många av de byar som låg 
längs spåren. Dessa gamla 
spår med tillhörande vägar 
lämpade sig ytterst väl för 
våra kära Dakar-hojar.

Varken GPS:ens karta eller 
vägkartan är särskilt detalje-
rad, många av småvägarna 
finns inte med, skyltningen 
lämnar dessutom en hel del 
att önska. På många ställen 
förutsätts man veta åt vilket 
håll vägen fortsätter, vilket 
ledde till att vi fick stanna och 
fråga. Vid ett av dessa tillfäl-
len fick vi tips om en väg ge-
nom en tunnel som var bättre 
än den väg som gick över 
bergen. Där fanns det nämli-
gen ett gytter av andra vägar 
som bildade en labyrint inte 
ens de där boende med sä-
kerhet kunde navigera. 

Vi körde efter beskrivning och 
kom mycket riktigt fram till en 
tunnel. Självklart en järnvägs-
tunnel. Med helt intakt räls. Jo-
nas valde att köra mellan spå-
ren på syllarna (tvättbräda!) 
och Roberto valde att köra 
vid sidan av (som mest 30 
cm från väggen). Tunneln var 
becksvart och förvånansvärt 

Camping i öknen. Flodkorsning och hojtvätt i ett.

Volcano Villarica.

Kontorsbyggnad i 
Santiago.

Två vulkaner, Mocho & Choshuenco, 
täckta av en glaciär. En skön vy att 
vakna upp till på morgonen. 
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lång, kall och fuktig. Även om 
vi inte sett några tåg på hela 
dagen så börjar tankarna lätt 
irra i mörkret, och när man 
väl tänkt tanken på att ett tåg 
skulle kunna komma går det 
inte att ta tillbaka den. Pulsen 
ökar litet, det enda man ser 
är ljuset från hojen. Till slut 
ser vi långt där framme en li-
ten ljusglimt. Givetvis hoppar 
tanken fram ”Tänk om det är 
ett tåg...”. 

Trots att den rationella delen 
av hjärnan tänker ”Klart det 
inte är ett tåg. Rälsen var ju 
avlägsnad ett par kilometer 
längre bak.”, så vinner den 
första tanken direkt mark. 
Ljusglimten växer sakta men 
säkert och öronen försöker 
samtidigt höra, hoppandes 

att inte höra, ljudet av en 
tågvissla och skriket av metall 
mot metall när det imaginära 
tåget tvärbromsar. Givetvis 
var det dagsljus och vi kunde 
dra en lättnadens suck och se 
ut över en djup dal badande 
i dagens sista strålar. Dagen 
avslutades med en stor brasa 
samt en god middag beståen-
de av tonfisk, tomatsås, pasta 
och en stor kopp te. 

Ruta 5
Nu närmade vi oss Santiago 
de Chile med dess 7 miljoner 
invånare och det gick inte 
längre att undvika de stora 
asfalterade vägarna så det 
fick bli Ruta 5 en bit. I Viña 
del Mar hälsade vi på en av 
Robertos mostrar och i San-
tiago en morbror. Där pas-

sade vi även på att se Avatar 
3D då vi är lite filmtokiga och 
det gått alldeles för lång tid 
sedan ett riktigt biobesök. 

Det började dock snabbt klia 
i kroppen och det tog inte 
lång tid innan vi återupptog 
färden söderut där det enligt 
otaliga utsagor skulle vara så 
vackert och där en 1 200 km 
lång grusväg bara låg och 
väntade på oss: La Carretera 
Austral. 

Intensiv körglädje på röda 
skogsvägar! 
Det visade sig att vi inte be-
hövde köra särskilt långt 
innan vi hittade några av de 
bästa, eller i alla fall roligas-
te, vägarna på resan. Vi le-
tade oss som vanligt söderut 

längs med småvägar och vid 
byn Curepto fann vi oss stå 
och titta på en röd backe som 
försvann in i skogen. 

Det hela såg väldigt lovande 
ut och vi satte genast av. Det 
röda visade sig vara någon 
sorts järnrik ”sandjord” som 
dammade något otroligt och 
vägarna kantades därför av 
träd och buskar som fått en 
ofrivillig heltäckande röd ma-
keup. Trots allt damm och ett 
tjockt lager av denna tunna 
jord fick man väldigt bra 
grepp. Hojen bara spinner. 

Känslan av hojen, gruset, 
greppet, draget. Vinden i 
ansiktet och en sol som strå-
lar. Lukten av grönska, damm 
och jord. Det blir för mycket 

Lunch längs med Ruta 1. Mote con Huesillos. 
Sött och gott! 

I ett sådant här vackert land-
skap är det svårt att hålla 

ögonen på vägen.

Liten affär i 
San Pedro 

de Atacama.
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för sinnena och all tankeverk-
samhet upphör. Allt som finns 
är vägen, hojen och du. Total 
lycka.

Vi irrade omkring i skogen 
ett par timmar då många av 
vägarna helt plötsligt slutade. 
Detta gjorde absolut inget då 
det betydde att vi fick köra än 
mer på dessa vägar. Vissa 
delar var så branta att man 
knappt kunde titta på bak-
bromsen utan att hjulet låste 
sig. Bara att lägga i ettan, 
motorbromsa och försiktigt 
dutta på bromsen. 

Röda och glada kom vi på ef-
termiddagen fram till en liten 
flod som vi fick korsa. Detta 
lämnade hojarna marginellt 
renare och oss desto gladare.

Asfalt är så lättkört!
Detta väldigt spontana utrop 
hörde Jonas i sin hjälm via 
intercomen strax efter det vä-
gen gått från lös och spårig 
grusväg till len och fin asfalt. 
Alla grusvägar är inte roliga 
att köra på och efter ett par 
mil med dålig väg blir man 
väldigt glad när det plötsligt 
övergår till en hård och jämn 
yta. När detta dessutom leder 
till att man kan njuta mer av 
en utsikt bestående av snö-
täckta vulkaner är det desto 
bättre. 

Rätt ofta körde vi mer öst 
och väst än söder. Vi körde 
genom den populära och väl-
digt turistiga bergsbyn Pucón 
där en av Chiles mest aktiva 
vulkaner, Vulcano Villarrica, 

stolt visar upp sig och sin snö-
täckta och lätt rykande kon. 
Vad gör man åt det? Jo, så-
klart åker man skidor nerför 
den på vintern och går upp-
för den på sommaren!

Södra Chile
En läckande packbox gjorde 
oss oroliga ett tag. Tills vi 
kom fram till Valdivia och in-
såg att det snabbt var fixat, 
till en bråkdel av vad det kos-
tat hemma. Chile har gott om 
MC-verkstäder och det mesta 
går att hitta. 

Sakta men säkert rörde vi 
oss söderut och det myt-
omspunna och lockande 
”södra Chile” närmade sig. 
Med det ett av delmålen: La 
Carretera Austral. Denna 

väg börjar i Puerto Montt, 
slutar i Villa O’Higgins och 
går genom en del av Chile 
som enligt guideböckerna 
utlovar fantastiska vyer, 
turkosblå laguner och djup 
regnskog. Allt detta med 
Andernas brutna, vassa 
snötäckta toppar som bak-
grund. Skulle det, kunde 
det, verkligen vara så bra 
som det lät?

Vi hoppas att du som läser 
gillar vår historia och att 
vi lyckas förmedla resans 
upplevelse på ett bra sätt. 
Titta gärna på vår hemsida, 
www.flyvardagen.nu, där 
vi kontinuerligt lägger upp 
bilder och skriver inlägg på 
vår blogg.  Tills nästa gång 
i Bumsen!

Santiago sett från 
Cerro San Cristóbal.

Självporträtt längs med 
en av många härliga 

grusvägar i Chile. 

Road-kill! Lastbilar luktar illa.

Residencial Casa 
Corvatsch i San Pedro. 


