Patagonien och Eldslandet
Vi tar vid där förra artikeln
slutade. Vi hade precis bytt
packboxar på Jonas hoj och
det var nu dags för en av resans efterlängtade delar: Patagonien och Tierra del Fuego (Eldslandet). För att köra
så långt söderut man bara
kan, till världens sydligaste
stad Ushuaia, måste man åtskilliga gånger korsa gränsen
mellan Chile och Argentina.
Det finns inte överdrivet
många vägar att välja mellan efter Puerto Montt i Chile.
Vi valde att hoppa över ön
Chiloé och en sträcka av Carrétera Austral (ruta 7), de kräver att man tar ett par färjor.
Dessa färjor är ganska dyra
och den Argentinska delen,
sjödistriktet, verkade spännande.
Argentina
Sagt och gjort. Från Valdivia

styrde vi österut för att ta oss
in i Argentinas sjödistrikt. Vägen över Anderna är en bred
asfalterad svart remsa som
ringlar sig upp och ner bland
bergen och mellan smaragdgröna sjöar. Det var svårt att
köra långsammare än 100
och bilar verkade vara påverkade av en bromsande naturkraft som tursamt nog inte
verkade på motorcyklar.
Vi var litet oroliga över gränsövergången då vi inte med säkerhet visste hur det skulle gå
med den temporära importen
av motorcyklarna. Man får
nämligen bara importera ett
fordon per person. Då vi får
billigare försäkring hos If om
båda motorcyklarna är skrivna på samma adress står de
i Jonas namn. I Chile sade vi
helt enkelt att jag ägde en av
hojarna och det gick bra.
Den Argentinska tullen lade

dock märke till att samma
namn stod på bägge registreringsbevisen. Jag sade att
jag hade hans tillstånd, de
nickade, hummade, pillade
litet på datorn och sedan var
det inget mer med det. Stor
lättnad.
Efter att ha korsat gränsen
kom vi till staden Villa La
Angostura. På vintern är detta en populär turistort och
på sommaren ett populärt
semesterställe, för dem som
har råd. Vägen kantas av villor i alla möjliga former och
storlekar. Vi stannade till
och åt lunch, tankade (7,50
kr/l) och körde sedan vidare för att hitta någonstans
att sova. Hittade snabbt en
camping som meddelade
oss att de ”tyvärr” inte hade
eluttag då det var en naturcamping. Nu var vi i Patagonien och det kunde inte
ha börjat bättre!

Ruta 40
Ruta 40 är cirka 5 000 km
lång och sträcker sig längs
hela Argentinas västkust. Det
är Argentinas motsvarighet
till Carrétera Austral i Chile.
Båda vägar är välkända i
mc-kretsar och var man än
stannar längs dessa vägar
ser man spår, i form av klistermärken, efter andra resande.
Vägen går genom Argentinas
sjödistrikt, en välbesökt del
av Patagonien. Vi körde in i
nationalparken Nahuel Huapi, där vi bland annat såg en
glaciär.
Parkerna är väldigt väl skötta
och man kunde välja mellan
flera typer av boende, allt
från gratiscamping till lyxiga
stugor. Stannade i två dagar,
provade fiskelyckan (ingen
fisk), badade i kristallklara
bäckar och njöt av i princip
tomma små grusvägar genom parken.

Turkosblå laguner, regnskog, fantastiska vyer, vassa snötäckta bergstoppar, stäpp och såklart
långa grusvägar. En resa genom ett sagolikt landskap som, i kombination med det stundtals
extrema vädret, ger minnen för livet.
TEXT & FOTO ROBERTO TORO ML 2680961 & JONAS FORS LELLKY ML 2680948

Södra Chile och
Argentina

Ser du oss i detta oändliga landskap?
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El Bolsón
Vägen tog oss sedan vidare
till staden El Bolsón. Hittade
ett hostel och gav oss ut för
att utforska staden. Hippyvibbarna slog mot oss i regnbågens alla färger. Överallt
sågs människor i rastaflätor,
naturmaterial och med litet
småflummiga ansiktsuttryck.
En väldigt avslappnad atmosfär och alla var glada. Måste
vara något i den klara bergsluften som gör det...
Robertos hoj hade haft litet
startproblem, batteriet var
väldigt trött. Monterade isär
hojen och tog ut batteriet. Det
visade sig att batterisyra läckt
ut, troligtvis när hojen av någon underlig anledning lagt
sig. Vår teori är att den blev
trött på att stå hela natten,
passade på att ta en tupplur
och hoppades vi inte skulle
märka något. Fyllde på batteriet och laddade det, sedan

fungerade allt mycket bättre!
Trevligt med fel som är enkla
att åtgärda. Man blir litet
orolig när det blir fel, då ett
allvarligt problem med största
sannolikhet skulle innebära
en hel del väntetid. BMW
har dock flera kontor i Chile
och att få tag på delar är lätt.
När vi hade problem med
packboxarna ringde jag och
frågade om de kunde skicka
ett par och det var inget problem. Vi hittade dock en mcverkstad som hade ett par, vilket gjorde att vi inte behövde
dem från BMW.
Jordbävning
Vid tidpunkten för den stora
jordbävningen i Chile (27
februari 2010) var vi i nationalparken Los Alerces i
Argentina. Parken ligger mer
än 7 mil från epicentret i Concepción (Chile) och på andra
sidan Anderna. Trots detta
skapades stora vågor på den

sjö vi campade vid. Vi vaknade dock icke, utan fick veta
vad som inträffat morgonen
efter av en passerande fiskare. Det vi inte fick klart för
oss var omfattningen och hur
pass kraftig den faktiskt var
(8,8 på Richterskalan). Detta
ledde till att vi inte hade speciellt bråttom att komma iväg
och vår plan för dagen var
just att korsa över till Chile.
Bensinen är mycket billigare
i Argentina än i Chile så vi
stannade till i staden Trevelin
som ligger precis före gränsen för att tanka. Då vi såg att
de hade trådlöst på macken
så tog vi med datorn för att
se om det stod något om jordbävningen i Sverige. Det var
tur att vi gjorde det.
Våra facebook-sidor var röda.
Vår brevlåda var full. Nyheterna på mackens tv visade
det

ena skräckscenariot efter det
andra. Jordbävningen påverkade som sagt oss inte personligen, men den påverkade
våra familjer och vänner desto mer. Till största delen berodde detta på ett litet blogginlägg. Vi bloggar om vår
resa så mycket som möjligt.
Vi har dock inte möjlighet att
skriva varje dag, ibland när
vi stannar en längre period
så skriver vi flera inlägg på
samma gång och schemalägger dem så att de publiceras i
lagom takt. Något alla inte är
medvetna om. Vi låg ungefär
två veckor efter med bloggen
och sista inlägget som publicerats hette ”Concepción”,
namnet på en stad 100 km
från epicentret och som i princip ödelades. Till råga på allt
publicerades inlägget c:a en
timme före jordbävningen.
Tyvärr
ledde

Som att köra
i en tavla.

8000 år gamla handavbildningar
i ”Cuevas de las Manos”.
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detta till att även de som förstått att vi åkt in i Argentina
trodde vi åkt tillbaka till Chile
av någon anledning. Ett par
jobbiga timmar senare, efter
en mängd samtal, bestämde
vi oss för att stanna kvar i Argentina och få en överblick av
läget. Vi lade även till en liten
ruta på vår blogg, ”Just nu”.
Ett par dagar senare hade
saker och ting lugnat ner sig
något och vi hade fått reda på
att det inte var några problem
med att köra vidare söderut.

La Carrétera Austral
Denna del av resan var något
vi sett fram mot sedan vi först
läste om den 1 200 km långa
grusvägen som sträcker sig
genom Patagonien från Puerto Montt till Villa O’Higgings.
Bygget
började
1976 och 1988 öppnades
vägen för trafik. Tyvärr håller vägen på att, bit för bit,
förstöras i dagsläget. Något
av det värsta med detta är att
det görs med stöd från både
folk och regering! Visst, de
sätter ett fint ord på det för
att få det att låta bättre. ”Asfaltera” kallar de det och då
är det helt plötsligt helt ok.
Vansinne. Men som tur är

Roberto lagar mat på
stormköket från Primus.

Jonas gasar lite extra.
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så är stora delar fortfarande
i originalskick ... eller något
sämre.
Vi hade minst sagt tur med
vädret. De flesta som kör
denna sträcka får stå ut med
en hel del regn. Vissa har inte
annat än regn hela vägen. Vi
hade sol, mer sol, en dag
med regn och sen ännu mer
sol. Vädret påverkar allt från
humör till körupplevelse, det
behövs väl knappast påpekas
att vi hade det hur bra som
helst. Landskapet var otroligt
varierat med nya vyer runt
varje krök. Det är en skön
känsla att komma runt ett
hörn och bokstavligen tappa
andan av det man ser. Vy-

erna gick från blott och bart
fantastiska till helt makalöst
vackra. Detta ledde till att vi
inte kom så långt varje dag
då pauserna för fotografering blev många.
Carrétera betyder motorväg.
Detta var en väldigt bra motorväg, då trafiken i princip
var obefintlig. De få gånger
man såg en buss fick det en
att le. Inte för att bussar är
speciellt roliga att se på, eller
bli omkörd av, utan för att synen av ansikten och kameror
tryckta mot rutorna, allt för
att försöka ta in landskapet,
gjorde oss otroligt glada över
att vi satt på ett par motorcyklar där vi själva kunde be-

Perito Moreno glaciären är 30 km
lång, 5 km bred och medelhöjden är
74 meter över vattenytan.

Ris och grillad Chorizo.

Varning för sidvind.

stämma tempot. Bara tanken
på att åka Carrétera Austral i
buss får mig att rysa. Att inte
kunna stanna när som helst?
Ett tydligt exempel på detta
var när vi passerade en hög
bro som gick bredvid en flod.
Vi stannade till och tittade ner
i det kristallklara vattnet. Vad
får vi se? Stora skuggor som
rör sig. Ju närmare vi tittade,
desto fler såg vi. Vi inser att
vi tittar på laxar i 15-20 kilosklassen. Jonas är snabbt
framme med sitt flugfiskespö,
klättrar ner och börjar fiska.
Dessa stora monster till laxar
blev dock inte stora utan anledning. En simpel fluga
kunde inte lura dem
att hugga, vi fick

nöja oss med att se på när
de lojt hoppade upp ur vattnet, skrattade åt oss och lugnt
återupptog sitt simmande mot
strömmen.
Vi har sällan bråttom när vi
skall iväg efter att ha campat.
Det är ändå alltid något som
måste göras, åtgärdas eller
så händer det något som gör
att vi inte kommer iväg tidigt.
Vid campingen ”Lago Las Torres” tittade vi på våra bromsbelägg och insåg att de definitivt behövde bytas. AVA-mc
hade försett oss med reservdelar inför resan och detta
kom nu väl till pass. Denna
gång ledde det oväntade uppehållet till att damen som

hade hand om campingen
lärde oss att dricka maté.

niskor, särskilt senare i Argentina.

Maté är en traditionell dryck
bestående av hierba maté,
en växt som växer vilt i subtropiska Sydamerika. Det är
en social ritual med regler
om hur det dricks, hur man
tar emot och ger tillbaka behållaren och i vilken ordning
behållaren med maté skickas
runt i sällskapet. Ett mycket
trevligt sätt att umgås och i
södra Chile och hela Argentina är det mer en regel än
ett undantag att varje sällskap man ser skickar en maté
mellan sig. Denna nyvunna
kunskap hjälpte oss mycket i
kommande möten med män-

Puerto Bertrand
Denna lilla ort och området
runtom längs Carrétera Austral förtjänar eget omnämnande. Här är det som om
det bästa från vägen sammanstrålar. Perfekt grusväg,
ingen trafik, turkosblå floder
och sjöar, snötäckta berg,
klarblå himmel och slutligen
ett perfekt öde campingställe
bredvid en flod vars vatten
har exakt samma klarhet
och färg som vattnet i den
finaste inomhusbassäng man
kan tänka sig. Nu låter allt
detta fantastiskt, och det var
det. Men visst hade vi några

En av många vackra broar.

Roberto lagar mat på
Primus-köket.

Knappt så det räknas
men det är i alla
fall en öring.

Totalt kaos i stormen.

En stolt fiskare
med fin fångst.

Jonas provar fiskelyckan med fluga.
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smärre planeringsmissar, vilket lätt händer när man inte
planerar. Just här var det
pengar som ställde till det,
eller rättare sagt avsaknaden
av kontanter. Men det var
ingen panik, vi fick tänka efter lite, räkna på milen, och
hoppas på det bästa. Motorcyklarna drar oftast runt
0,35 liter/mil och vi hade
som tur var tankat ganska nyligen. Vår mat var slut men vi
lyckades hitta billiga piroger
som vi hade råd med. Vi satsade allt på att vi i nästa stad
skulle hitta en bankomat. Det
gjorde vi. Under resans gång
måste man vara flexibel och
ofta hoppas på det bästa.
Det är förvånansvärt ofta det
löser sig till det bästa, om inte
bättre. Man hamnar i situationer och möter människor man
troligtvis inte skulle möta om
man planerat allt in i minsta
detalj.
Tillbaka till Argentina
Via Paso Roballio åkte vi åter
in i Argentina. Avtagsvägen
till passet markerade slutet
på vår resa längs Carrétera
Austral. Vägen, som var i
eländigt skick, tog oss till den
minsta gränsövergång vi sett.
Som vanligt gick allt smidigt
(förutom att alla papper var
handskrivna) och vi var snart
i Argentina på väg längs med
ruta 41 för att komma tillbaka
till ruta 40.
I Chile kantades den kuperade vägen av växtlighet, träd
och det gick floder överallt.
Den Argentinska sidan består av platt stäpp. Låga, ofta
taggiga, växter med låga
träd här och var. Det var här
vi fick bekanta oss med de
patagoniska vindarna. De
öppna landskapen ger inget
motstånd och vindarna kan
göra precis som de vill. Och
de gör de. Ena stunden har
man stark sidovind från höger, den andra nästan ingen
vind, sedan stark sidovind
från vänster, sedan från höger, allt detta inom en och
samma minut.
Cuevas de las manos
Vid gränsövergången såg
vi en affisch som visade att
det låg ett världsnaturarv
längs med ruta 40. När vi
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såg skylten mot ”Cuevas de
las manos” (Hand-grottorna)
tvekade vi inte utan svängde
av direkt. Det är en serie grottor fyllda med handavtryck.
De äldsta är över 8 000 år
gamla och ligger i en vacker
dal. Varför människor för 8
000 år sedan roade sig med
detta är det ingen som riktigt
vet. Den guidade turen gav
förutom ett antal teorier även
en mängd bra information
om växtlighet och djurliv i Patagonien.
Dessa grottor ligger mitt ute i
intet och när det var dags att
slå läger hade vi inte sett civilisationens spår på länge. Det
blåste inte så mycket och vi
letade upp en campingplats
som verkade lovande och där
vi trodde vi var skyddade mot
vinden. Vi hade fel.
Äventyr
De flesta fantiserar om äventyr. Man läser om andra som
har äventyr. Man ser hundratals filmer fyllda av äventyr.
Äventyr får ganska självklart
ett något romantiskt skimmer
och man vill gärna vara med
om ett. En sak man inser när
äventyren börjar drabba en
själv är att de oftast är bäst
efteråt.
När man är mitt i äventyret,
när det är som intensivast, vill
man för det mesta allra helst
vara helt annorstädes. Säg till
exempel sittandes framför en
varm brasa med en stor kopp
te tillhanda, samtidigt som
man småleende och med lätt
stoisk blick berättar om äventyret.
Tidigare under vår resa träffade vi en man som reste runt i
en stor husbil. Han berättade
om ett möte med en litet udda
motorcyklist som han haft
det tvetydiga nöjet att träffa.
Motorcyklisten körde galet
långa sträckor per dag. Detta
var dock inte det som gjorde
att han stod ut från mängden. Det var det faktum att
han nästan inte hade någon
packning. När det var dags
att sova körde han helt enkelt
av en bit från vägen, ställde
hojen och lade sig sedan rakt
upp och ner på marken med
ställ och hjälm på och sov.

Han luktade tydligen inte så
gott. Vi skrattade och skakade lite på huvudet. Galen
kille. Tills...
Stormen
Då det blåste ställde vi liksom
föregående nätter upp tältet
mellan hojarna och använde
dem som förankringspunkter.
Detta visade sig senare vara
ganska dumt. Vi åt middag
och gick sedan in i tältet då
vinden blivit starkare och
gjorde det jobbigt att vara
ute. När det var dags att sova
hade vinden avtagit helt vilket
var väldigt skönt och gjorde
det lätt att somna.
Runt elva på kvällen slog
dock vinden till igen. Styrkan
ökade och ökade. En plötslig
duns hörs och det tar ett par
sekunder innan Jonas inser
att det är hans hoj som vält
av vind och belastning från
tältet. Hojen ligger mot tältet
och blockerar ena utgången.
Styret bara 20 cm från var
Jonas huvud intet ont anade
tidigare låg. Vi tar oss ut
genom andra utgången. Ute
råder kaos. Vind så stark att
vi knappt kunde stå och än
mindre prata med varandra,
även om vi skrek.
Tältet skulle inte klara mer belastning, särskilt inte nu när
två linor var slaka, så vi fattade beslutet att packa ihop
det. Vi hjälptes åt att ömsom hålla i tältet och ömsom
trycka ihop våra saker så gott
det gick och lade allt i en hög
på marken. Det var mörkt och
sanden piskade oss överallt.
Vinden gjorde att händerna
snabbt blev iskalla. Tur att
vi kör motorcykel. På med
mc-handskarna, stället, alla
varma underkläder vi kunde,
stövlarna och hjälmarna. Nu
kunde vi i alla fall prata med
varandra, tack vare våra Scala Rider Q2-intercom, och var
skyddade mot sanden.
Nu behövde vi en plan. Vi
kunde inte köra p.g.a. vinden
och mörkret. Det fanns i vilket fall inget att köra mot, då
närmsta spår av civilisation
låg ett par mil bort. Våra hojar gillade verkligen inte att
ligga på sidan och började
droppa bensin. I den starka

vinden blev det en sprej som
stänkte på våra prylar. Vi vågade inte ställa dem upp, då
de säkert skulle blåsa omkull
igen. Vi lyckades leda dem
till en sänka en bit bort och
lutade dem mot ena vallen.
Nu var vi, hojarna och våra
saker säkra. Nu då? Högen
med våra saker fick bli vårt
vindskydd. Vi rullade ut våra
liggunderlag, tog fram våra
sovsäckar och kröp i fullt påklädda och med hjälmarna
på huvudet. Vi lindade in
oss i tarpen för att ytterligare
skydda oss mot vinden och sedan var det bara att försöka
sova och vänta ut natten. En
liten tanke gick till den galna
motorcyklisten. Det blev en
lång natt.
När det ljusnat kunde vi till
slut se oss omkring och börja
packa våra saker. Vinden var
fortfarande stark men hanterbar. Ungefär 200 meter från
där vi sovit hittade Jonas locket till vårt Primus-köksset och
litet andra saker som blåst
iväg kvällen innan. Vi lastade
på hojarna och gav oss sedan
iväg mot civilisationen för att
hitta någonstans att värma
och återhämta oss från detta
påfrestande äventyr.
El Calafate och glaciären
Att komma fram till staden El
Calafate var som att komma
till en oas i öknen, vilket i princip var precis det vi gjorde.
Det blir litet överväldigande
att helt plötsligt se människor,
bilar och rödljus. Ens luktsinne är på topp, på både gott
och ont. Avgaser och avlopp
stinker som aldrig förr. När
man passerar människor på
gatan känner man inte bara
lukten av parfym utan även
av tvättmedel, hårgelé och
om de slarvat med hygienen.
Vi tog in på ett mycket trevligt
hostel kallat ”El Ovejero” där
vi kunde ta en varm dusch,
tvätta våra kläder och vila
upp oss.
De flesta människor kommer
till El Calafate för att titta på
glaciären Perito Moreno. Staden är full med turistbyråer
som erbjuder resor till glaciären. Som tur är behöver
man inte åka med en tur om
man har eget fordon och vi

åkte för att titta. Glaciären är
30 km lång, 5 km bred och
medelhöjden är 74 meter.
Riktigt imponerande då man
kommer väldigt nära utan att
behöva åka ut med båt.
Här träffade vi cyklisten Andrew som vi tidigare sett längs
ruta 40. Andrew blev ett tydligt
bevis på att vi rörde oss ganska långsamt då vi under två
veckors tid lyckades hålla samma tempo. Visserligen liftade
han ett par gånger p.g.a. den
starka vinden, men ändå.

Roberto fyllde år här och det
firades med en rejäl ”Parilla”
- Grillbuffé á la Argentina.
Tonvis med kött som sakta
grillas över en öppen eldstad
i ett par timmar. Ett par lyxdagar senare åkte vi vidare, in i
Chile igen, och mot nästa milstolpe på denna resa: Nationalparken Torres del Paine.
Torres del Paine
Parque Nacional Torres del
Paine, södra Patagonien,
Chile. Denna plats på jorden
har länge varit med på listan

över ställen att besöka (denna lista består i princip av
alla platser på jorden och blir
aldrig kortare, men ändock).
Parken ligger c:a 10 mil från
Puerto Natales, en stad som
till största delen lever på de
turister som skall till parken.
Vi stannade där en natt, för
att tidigt nästa dag åka till
parken. Istället för att ta den
asfalterade vägen till parken
körde vi en mindre grusväg.
Det kanske framgått vid detta
lag att vi verkligen gillar grusvägar?

Vykortsvyerna började med
en gång. Sakta men säkert
växte ”Los Cuernos del Paine” fram vid horisonten och
ju närmare vi kom, desto mer
imponerade blev vi. Humöret
på topp då inget blött föll på
oss, ingen kyla gjorde oss
stela och framför allt; inget
tryckande, vinande djävulskap som försökte kasta oss
av vägen. Vädret var med
andra ord toppen.
Som vi tidigare märkt är
vinden i Patagonien inget

Vindstilla lunchpaus med
cyklisten Andrew.

Guanacos, kameldjur som finns överallt.
Helge Pedersen på sin
1200GS Adventure.

Yarets och hans
10 år långa resa.

Den vänliga kvinnan som
lärde oss dricka Mate.

Grusvägar i nationalparken
Torrese del Paine.
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att leka med. Den vet vad
den håller på med och gör
inget halvdant eller halvhjärtat. Vind som susar i säven?
Vind som böljar i gräset?
Vind som smeker ens kinder?
Glöm det. Här är vinden ute
efter att döda. Den vill smaka
blod. Under vår andra dag i
parken började det blåsa. I
en passage där vinden pressades ihop och gick från galen till vansinnig, träffade vi
cyklisten Andrew igen. Han
satt vid sidan av vägen med
cykeln bredvid sig.
Oavsett åt vilket håll man åkte
fick man motvind då vinden
vände fyra-fem gånger var
100:e meter. Vi hade svårt
att hålla oss kvar på våra motorcyklar, på en cykel var det
i princip omöjligt. Han var
dock glad och förklarade att
han väntade på att kunna lifta
med någon bil. Vi tog en väldigt blåsig, men trevlig, fika

tillsammans. Önskade honom
lycka till och kämpade sedan
vidare.
Ungefär en kvart senare fick
vinden tydligen något bättre
för sig och försvann i princip
helt. Lättade stannade vi till
och passade på att laga mat
vid sidan av vägen. Precis
när matlagningsklockan skulle plinga om vi haft någon,
stannar en bil till och ut hoppar Andrew. I strålande och
värmande solsken avnjöt vi
en god lunch tillsammans och
vinden höll sig borta resten
av dagen.
Att blåsa av vägen
På vår sista dag i parken började det blåsa igen, mer än
förr. Faktum är att det blåste
så mycket att Jonas i en krök
blåste av vägen. Roberto låg
före och kunde inte stanna
utan att själv blåsa omkull.
Han hittade en lugnare plats

och sprang tillbaka för att se
att allt var ok. Att springa i
medvind var inget problem,
att stanna desto svårare. Vinden knuffade på så hårt att
han nästan gled in i Jonas
hoj.
Vi tog av alla väskor för att
överhuvudtaget kunna lyfta
hojen. Vi fick upp den och Jonas körde iväg en bit. Sedan
var det bara att släpa alla
väskor i motvind och i uppförsbacke. Härlig start på dagen! Inte undra på att parken
av många kallas ”Torres del
Pain” – Smärtans torn. Men
vackert var det!
Tog oss sedan utan vidare
problem till Puerto Natales
och in på ett trevligt hostel,
där vi tillsammans med Andrew lagade till en stor och
välbehövlig brakmiddag med
mängder av grönsaker ... och
kött såklart.

Mot Ushuaia!
En sak man blir bra på när
man reser med motorcykel,
vare sig man vill eller inte,
är att packa. Allt på sin plats
och det blir en ritual, med tiden i princip automatiserad.
Man börjar packa, kommer
in i någon slags trans, helt
plötsligt är allt nedpackat
och man är redo att åka. Det
är dock förundransvärt hur
mycket man sprider ut sig när
man bor på ett hostel. Det tar
oss längre tid att komma iväg
efter en natt inomhus än efter
en natt i tältet.
Vi kom till slut iväg och siktade på byn Cerro Sombrero.
En mil före staden korsade vi
ett sund med färja och träffade där en intressant motorcykelresenär, Yarets Vladimir
Alekseevich.
En dövstum
kille som är
inne på sitt

Snötäckta toppar längs med
Carretera Austral.
Ett av många vattenfall
i Patagonien.

Mot Nationalparken Torres del Paine
68 med ”Cuernos del Paine” framför oss.
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Ja, det var verkligen dags att byta.

80961 & JONAS FORS LELLKY ML 2680948

10:e år resande jorden runt.
Hans mål är att komma med
i Guinness Världsrekord. Han
är väldigt bra på att kommunicera med universella tecken
och vi stannade på samma
hostel, där kom han och berättade om sin resa och visade oss en massa bilder.
Morgonen efter ville vi komma
iväg tidigt och ha gott om tid
på oss att köra de återstående 45 milen till Ushuaia. Men
vi hade vid detta lag insett att
vi jobbade mot någon sorts
naturlag som förhindrade en
tidig start på dagen. Varje
gång vi försökte, hände det
något. Denna gång var det
Yarets. Han kom in i rummet,
visade att vi skulle följa med
till hans rum och där fick vi
en demonstration i rysk morgongymnastik. Förutom det
tveksamma nöjet att se en
69-årig gubbe utföra diverse
gymnastiska övningar iförd

illasittande kalsonger var
det väldigt lärorikt. Han var
onekligen i bra form och han
visade entusiastiskt hur han
gick tillväga för att bibehålla
form och hälsa.
En och en halv timme senare
än tänkt kom vi slutligen iväg.
Det var kallt och småregnigt.
Vi började med att köra c:a
10 mil på blöt grusväg, den
såg till att både vi och hojarna såg lagom tuffa ut. Vi korsade gränsen till Argentina
och körde de sista milen mot
Ushuaia. Vi kom fram precis
före solnedgång och tog in
på ett riktigt backpacker-hostel där vi genast kände oss
som hemma.
Ushuaia - världens ände
Efter några månaders ständigt resande söderut hade vi
nu alltså kommit så långt söderut vi kunde, Ushuaia. Staden som skryter med att vara

världens sydligast belägna
stad är inte bara just det,
utan även en fin stad med en
imponerande omgivande natur. Vi vilade oss och umgicks
med andra resenärer. Efter ett
par dagar kände vi oss redo
för att ta oss an ruta 3. En 3
000 km lång motorväg mot
Buenos Aires. Vi längtade
efter värmen och 300 mil asfalterad rak väg verkade inte
så farligt...
Det är svårt att kort sammanfatta vår resa. Vi har varit
med om mycket och varje
dag bjuder på minst en sak
att återge. Vi rekommenderar
därför ett besök på flyvardagen.nu för den som vill veta
mer!

På väg in i Argentina.

I en kaskad av vatten.

Dags att tanka. Rökning förbjuden!

Någon vecka efter att vi hade kommit hem till Sverige
träffade vi Bumsens chefredakör över en kopp kaffe i Täby
centrum. Foto: Hagen Hopp.

Äntligen i Ushuaia - världens ände.
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