
 
 
 

 

Preben Johan Therkildsen 

 1 



Afsnit: 

Buenos aires 

Iguazu 

Yacutinka 

uruguay og Montevideo 

Skibet 

Puerto madryn 

Falklandsøerne 

Kap horn 

Terra del fuego 

Ushuaia 

Beagle kanalen 

Punta arenas 

Magellan strædet 

Puert0 aisen 

Puerto montt 

Valparaiso 

santiago 

 2 



 Buenos aires  

 
Argentinas hovedstad er langt pænere end dens rygte. Stor og vidtstrakt 
ved Plata flodens sidste løb før mødet med Atlanten. 
Vi boede midt i den gamle bydel tæt på avenida Florida, den langstrakte 
gå – og forretningsgade der forbinder yderkvartererne Recoleta og San 
Telmo. 
Hotel Principado er et trestjernet pænt hotel på en trafikeret men for-
holdsvis rolig gade avenida Paraguaya.  
Det er varmt 28 grader og jeg må bestandig søge skygge for solen er 
skrap.  
Vi har været på farten i over et 30 timer. Hvoraf fjorten timer i luften fra 
Frankfurt til Buenos Aires godt nok i Lufthansas største Airbus men med 
den mindste plads til benene. Fra et par sæderækker foran vores skreg 
et barn nærmest hysterisk og uden afbrydelse den ganske nat. Vi var 
trætte. Alligevel fulgtes vi nu ad avenida Florida mod Antikvitetsmar-
kedet i San Telmo.  
 
Domkirken på Plaza del Mayo måtte vi lige besø-
ge.  
På kirketrappen sad fattige koner og tiggede med 
fremrakte hænder. Ellers mødte vi ingen tiggere. 
Men optrædende. Enten dansede man Tango på 
gågaden, bød passerende på en dans til transi-
storens dåsemusik - eller små indianer drenge 
sad her og der og trak i harmonika-bælge for at 
få en skærv fra medfølende turister. Det musikal-
ske manglede. Lyden kom tilfældigt og uharmo-
nisk, kun én ung knøs evnede kunsten. Jeg gav 
ham fem argentinske dollars, omkring 10 kroner 
og han gav mig et billede af jomfru Maria med en 
håndskrevet tak på bagsiden.  
 
Det er søndag og der er travlt i de små gader omkring Plaza Dorrego. 
Der stilles borde op og alle mulige snurrepiberier stables så kvarteret 
efterhånden ændres til et stort loppemarked. Men her findes også 
permanente butiksarkader der udelukkende handler med antikviteter.  
Det er som at rode i en interessant skraldespand, men der skal mere end 
held til at finde noget af værdi.  
 
Vi satte os ind på en lokal restataurant og prøvede at tolke den spanske 
menu.  - Dos cervezos por favore. Vi nøjedes med en, da flaskerne her 
rummer en hel liter, nok til to velskænkede glas udmærket øl.  
Servitricen dækkede op til to brødruller med indbagt fars, udmærket, 
men vi troede vi havde bestilt wienersnitzel. Lige da vi skulle til at gå 
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kom hun med to tallerkener fulde af wienersnitzel, farsrullen var bare en 
appetizer.   
 
Forbi det rosa farvede regeringspalads i den anden ende af Plaza de 
Mayo kommer vi til Puerto Madero. Her flokkedes mange familier på de 
grønne områder hvor de solbadede spillede bold og nød søndagen om-
kring havnebassinerne og den smule mere svalende luft her på den 
brandvarme dag.   
 

 
 

En række af store pakhuse, dokkerne, er enten renoveret eller revet ned 
og genopbygget. Det er endt i en meget flot havnefront hvor den danske 
ambassade ligger sammen med andre vigtige kontorer, kostbare lejlig-
heder og mod vandsiden en perlerække af bedre restauranter. 
 

Her finder man også byens 
bedste bøfhus. Cabana Las Li-
las. 
Og den var god, Rib eye beef 
og vinen La Bosca Malbec - 
prima og der sad vi og så ud 
på vandet, hvor de gamle skibe 
som fregatten Sarmiento med 
lys over riggen, den oplyste 
kvindernes bro og lystbåde-
havnen på den anden side med 
nye kontorhuse og en kopi af 

operahuset i Sydney. Varmen blev nu udholdelig og stemningen euforisk. 
Vi sluttede af med Orujo Espanol og jeg med en hjemmerullet havane-
ser.  
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En smuk togtur i udkanten af byen langs kysten af La Plata, kaldet det 
ferske hav, der på det bredeste sted er 220 kilometer bred og dermed 
verdens bredeste flod, fører os op til San Isidor station.  Forbi mondæne 
strandvillaer og marinaer og flere steder hvor folk står og fisker for sjov, 
fisken bør man ikke spise for floden er forurenet. Det er Tigre floden 
ikke. 
San Isidor station er et helt shopping center med spisesteder, butikker 
og karrusel. Herfra går det med bus til Tigre. Tigre er et gammelt ulovligt 
landingsted, benyttet af smuglere, i Platas delta, der som sådan er fyldt 
med små øer, alle bebygget med sommerhuse med egen bådebro, for 
uden en båd kommer man ikke langt i deltaet. 
 
Vi stiger ombord på en katamaran og sejler i de subtropiske omgivelser 
på Parana floden, en af de 3 floder der deler deltaet med Plata. 
 

 
 
På tilbageturen blev vi sat af ved operahuset Colon og gik ad Avenida 9 
de Julio tilbage til hotellet.  
 
En af byens bedste restauranter viste sig at ligge på vort hjørne El 
Establo. Her delte vi et lidt trist stykke kød men fik gode løfter til næste 
besøg. 
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Iguazu 
 
 

 
 
Verdens største vandfald opstod med dannelsen af en vældig kløft, jor-
den hævede sig og flere kollapser opstod, millioner af år tilbage i tiden. 
Iguazu floden danner ovenfor faldene en stor sø, der vælter ud over kan-
terne på alle sider af kløften. 
Derved fremkommer omkring 225 vandfald, hvoraf det højeste er på 80 
meter eller mere end dobbelt så højt som Niagara. 
 
Hele området ligger i tropisk regnskov der dækker grænseområdet mel-
lem Argentina, Brasilien og Paraguay. I dag er området en stor national-
park. 
Vi boede på hotel Sheraton midt i nationalparken og på kanten af vand-
faldet i den del af junglen der hører til Argentina. 
 
Ved ankomsten til hotellet blev vi overtalt til at bruge eftermiddagen på 
en tur til den brasilianske side, hvorfra vandfaldene kan ses fra andre 
vinkler og mere nedefra og op, end det er muligt fra den argentinske del 
af faldene.  
 
På begge sider af faldene er anlagt et - sti og bro system, der giver 
mulighed for at komme meget tæt på de vældige vandmasser.  Nogle 
steder går broerne over floden ovenfor faldene, andre steder gennem 
junglen og man kan sine steder komme så tæt på faldene at røgvandet 

 6 



fra de tordnende vandmasser med vinden kommer som forfriskende by-
ger og på et øjeblik gør dig drivende våd. 
 
Selvom vi fra vort hotel kunne se over på det brasilianske stisystem, kun 
få hundrede meter væk, måtte vi køre 45 kilometer for at nå rundt, og 
over grænsen til den modsatte side.   
 
Fra parkeringspladsen gik vi ned over nogle afsatser til vi på en platform 
skuede udover dette brølende inferno af faldende vand. 
Omkring os og bag os den tætte jungle, med fremmede sære planter, 
megastore sommerfugle og, vidste vi, giftige slanger, panter og puma … 
- noget kravlede på min nakke.  
 
Jeg ragede hånden om for at få det væk, da den stak, bien. Lige på 
spidsen af min pegefinger. Lidt efter kunne jeg mærke giftens bræn-
dende følelse stråle op gennem hånden, men det hele var ligesom glemt, 
da et firben på størrelse med en stor spegepølse krydsede stien. Vi var 
kommet i regnskoven. 
 

 
 
Mig Tarzan, du Jane og kort efter så Jane en mega myresluger krydse 
vejen for at forsvinde ned ad skrænterne mod det brusende vand. 
Senere forstod vi det var en næsebjørn, og at de plagede området som 
rotter plager storbyen. Indført på en tid for at klare et andet såkaldt 
økologisk problem…  
 
Turen ad stien langs faldene på den brasilianske side tog et par timer.  
Undervejs gik afstikkere til platforme med det ene panorama view efter 
det andet. På en gang kunne vi se mere end 80 vandfald. 
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Stien ender i en beton bygning med elevator, der, hvis den fungerer, 
bringer en op til parkeringspladsen og et visitorcenter, hvor der er toilet-
ter og mulighed for at købe sig lidt fastfood og noget at drikke. Det 
gjorde den ikke, elevatoren.   
 

 
 
På skitsen anes kløftens form. Til venstre noget af den brasilianske sti. De andre viste 
stiture er alle på argentinsk jord. Øverst toget der bringer en til den station hvorfra 
stisystemet øverst fører over flodløbet ovenfor faldene. 
 
Her starter vandfaldene kan man sige i djævlens svælg, Devils throat, en 
kakofoni af tordnende vandmasser, der presses sammen i styrtet mod et 
flat plateau før den næste rutchetur bringer det videre. Det drager en, 
når man som vi så tæt på kigger ind i denne energibombe af styrtende 
vand, transparent og alligevel uklar af millioner af små luftbobler. På 
plateauet går stien som en bro et stykke ud, våd af vandtåger og med en 
perfekt regnbue. 
 
I januar/februar er det højsommer i Sydamerika og her tæt på sten-
bukkens vendekreds er det varmt, meget varmt, omkring 30 grader og 
fugtigt omkring 90. Så de relativt små anstrengelser var alligevel store 
nok til at få sved på panden. 
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Støvregnen fra vandfaldet var derfor velkomment forfriskende… og tilpas 
inden opstigningen til parkeringspladsen hvor vor chauffør ventede og 
lidt endnu, - nok til at vi kunne nyde en øl før tilbageturen til hotellet. 
 
Selvom det nu var aften, var det stadig for varmt til at sidde udendørs, 
så vi spiste aftensmad i hotellets airconditionerede restaurant, hvor en 
harpenist underholdt med klassiske hits. 
 

 
Ca. 1½ meter næsebjørn fra snude til halespids 

 
Morgenen på altanen til vort værelse var behagelig kølig. Vi kiggede 
henover en parkerings-plads og ret ind i en mur af grøn jungle, kun 
afbrudt af høje gul blomstrende mimoser, der lyste som store buketter 
over trækronerne. Også spredte grupper af palmer rakte op over 
canopeerne. 
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Men der var også store rødgule bevægelser i det grønne. Det viste sig at 
en gruppe tukaner legede omkring et træ, til de endelig fløj parvis ud 
mod vandfaldene. 

 

 

 
Her manglede ingen fugle selv om vi hørte langt flere end vi så.  
Grå - / gule fluesnappere, nogle der mindede om vores solsort og ind 
imellem farverige ubestemmelige glimt.  
Vi skal videre ind i junglen i dag, men først skal vi rundt om vandfaldene 
på denne side og forsøge at nå det lille tog til Djævlens svælg. 
 
På turen mødte vi nogle af de lokale indianere der snittede træmasker 
som de solgte til turisterne. Pænt arbejde og vi købte tre masker. Ellers 
gjaldt det om at placere sig sådan, at man ikke kom i klemme mellem de 
mange turister, der blev lukket ud af busserne og gruppevis pressede sig 
frem ad de smalle stier. 
 
Denne sti tur er forskellig fra gårddagens, da stierne også går gennem 
skoven over strømmende vandløb eller idylliske damme, hvor det næ-
sten er ubegribeligt at dette stille vand få meter fremme ændrer sig til 
en rasende destruktiv strøm. 
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Træerne var netop afblomstrede men endnu sad her og der store hvide 
blomster halvvissent tilbage. De mindede om, og var måske tulipantræer 
eller magnolia. Flotte lilje agtige blomster på store buske ved brinkerne 
og  masser af orkideer, som desværre ikke blomstrer på denne årstid.  
 
Vi nåede ikke toget i første omgang og måtte vente en halv time på det 
næste. Sammen med en kødrand af turister kørte vi nu ad enkeltsporet 
til endestationen, før stien bliver til en kilometerlang bro over Iguazu 
floden mod djævlens svælg. Denne gang set oppefra. 
 

 
 
Igen denne dragende fornemmelse, som når man fra et bjerg læner sig 
over afgrunden for bedre at se og fornemme det gys, som man ved 
kommer, og som drager en mod faldet. 
 
 

 
Djævlens svælg  
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Blandt mange tropiske vækster så denne Næbplante ud, næsten som var 
den gjort af plastik. 
Især kolibrierne var glade for blomsten, og ofte stod flere par kolibrier, i 
sollyset, changerende, metalfarvede fugle, summende - og alligevel 
musende stille. 
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Yacutinga Lodge 

 
 

Yacutinga Lodge og Wild-
life & Nature Reserve er 
beliggende i Iguazu Natio-
nalpark i det nordøstlige 
hjørne af Argentina på 
grænsen til Brasilien, - en 
region med store floder og 
frodig grøn jungle.  
Reservatet er på 570 ha og 
er en del af en 270.000 ha 
beskyttet regnskov delt mel-
lem Argentina og Brasilien 
og kendt som »den grønne 
korridor«. I den subtropiske 
regnskov er der identificeret 
over 2000 forskellige plan-
ter samt 4000 arter fugle, 
dyr og reptiler.  
 
Yacutinga Lodge er bygget 

ygningen ned ad den brede trætrappe, kommer man til en have, hvor man finder en udendørs bar og 

n suite 
 sandhed bygget med øje 

af hovedbygningen og renset i naturlige filtre, og alt spildevand bliver naturlig

ovedbygningen holdes i den varme periode kold med naturlig aircondition, der hentes fra kølige jordlag, der gennem 

å lodgen og resten kommer 

af naturlige materialer, store 
sten og træ, der er samlet i området fra naturligt fældede træer. Lodgen følger landskabet og er bygget i harmoni med 
den omgivende jungle. Hovedbygningen skal opleves. Her er højt til loftet og en speciel atmosfære. Her finder man re-
ceptionen, indendørs restaurant, et lille bibliotek og en bar, hvorfra der er en smuk udsigt ned over området.  
Går man fra hovedb
BBQ restaurant, swimmingpool og en have med naturmedicinske planter.  Det er herfra de selvguidede ture udgår på en 
»cattrail«, der er en gangbro i trætopshøjde, hvorfra man kan observere trætoppene af den omgivende jungle. Lodgen 
består af 10 separate, rustikke bygninger kaldet »sommerfugle«. Hver »sommerfugl« består af 4 suiter på 42 m2 med 
veranda og eget badeværelse med varmt vand. Om vinteren opvarmes værelserne af en hyggelig kamin.  
 

E  
Yacutinga er i
for bevarelse af naturen med et mini-
mum »impact«. Her er kun ansat lokal 
arbejdskraft, og herved uddannes den 
lokale befolkning i naturbevarelse, 
samtidig med det giver brød på bordet i 
en ellers fattig egn af Argentina. Al jagt 
og andre aktiviteter, der kan have en 
skadelig indvirkning på naturen er for-
budt. Lodgen indsamler truede planter 
og det kombineres med et avls program, 
hvor man forsøger at genudsætte og 
relokere dyr og planter, der er naturlige 
for området. På lodgen bruges naturligt 
drikkevand fra egen brønd og solop-
varmet badevand, der i perioder med 
skyer bliver hjulpet på vej af el-vand-
varmere. Vandet i swimmingpoolen er 
regnvand, der bliver indsamlet fra taget 
t renset gennem filtersten og en rørskovs 

sump (rodzone anlæg).  
  
H
termiske systemer pumpes rundt i bygningen og holder temperaturen på mellem 15-17 C0.  
Maden er naturligvis dyrket økologisk, frugterne er fra junglen, mælk og æg er produceret p
fra lokale landmænd i området. Ja, der er virkelig tænkt på økologien.  
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Sådan står der i brochuren, og det er vel sandt nok, men hvordan ople-
vede vi det ? 
 
Vi stod halvanden time i regnskoven, der hvor vi blev sat af, - af den 
guide der kørte os til mødestedet. 
Et ægtepar fra Sydafrika ventede sammen med os. Det regnede. Vi 
søgte læ under nogle træer, der snart dryppede af væden. Et af træerne 
hang tungt af væverfuglenes kunstfærdige reder. Vi kiggede på de små 
fugle og andre fugle mellem kronerne. 
Omsider kom en lastbil ud af skoven. Laddet var møbleret med fast-
boltede træstole og dækket over med en stor presenning. Nu kunne vi 
komme i læ. Endnu to ægtepar ankom. Et ungt nygift par fra New York 
og en professor og hans kone fra Pennsylvania. 
 
Endelig kom den vogn med fjorten kinesere fra Taiwan som vi ventede 
på. Så af sted, - bag os skrumlede traileren med bagagen. 65 kilometer 
ad den hullede sandvej, nu fuld af vandpytter og plørede hjulspor. Det 
gik stærkt. Lastbilen huggede grene og blade der slog mod os som var 
det skovens hænder der forsøgte at stoppe vor indtrængen. 
 
Vi måtte holde fast i stoleryggen foran os. Nu regnede det ikke mere, 
men det røde sand havde lagt sig overalt så vi lignede en flok arbejdere 
på vej hjem fra guldminerne. 
 
Vejen var bakket og der blev god brug af firehjulstrækket. I lysninger så 
vi dalstræk med væltede stammer og grønt, masser af grønt, og vådt. 
Det var varmt og luftfugtigt. Nu fulgte vi floden et stykke. 
 
Endelig stoppede vi. I sivene lå to pramme hver med en stor Mercury på 
hækken. Kineserne tog den ene, vi andre den anden. 
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Der kom ligesom en ro over feltet nu hvor vi i en lille time sejlede op ad 
flodens glatte vand. På begge sider vendte junglen ryggen til os, det er 
helt umuligt at gå i land med så tæt bevoksning langs bredden. 
Små hvirvler står her og der og vidner om at store sten ligger tæt under 
vandoverfladen. Det er sent på dagen og lyset skaber en god effekt 
mellem skov og flod. Træk af cormorants eller skarver strøg lavt over 
floden, dueflokke som vi forstyrrede når vi sejlede forbi, slog ud fra 
trækronerne. Ægteparret fra Pennsylvania pegede begejstret på et par 
høge som de kendte den latinske betegnelse af. Professoren er biolog! 
Store bier summede omkring båden. Jeg havde fundet et godt rygstød 
og sad behageligt med udstrakte ben bagest i båden. 
 

 
 
Tre kvarter senere lagde vi til ved en sølle træbro og stod snart på en 
græs plet med et lille hus og et par megastore marsvin. Venlige menne-
sker tog imod os og vi spiste nogle søde bær fra ukendte *træer mens vi 
ventede på lastbilen, der ad omveje nåede frem for at bringe os de 
sidste kilometer frem til Yacutinga Lodge.   
  

Skumringen satte ind da 
vi fik anvist vores suite. 
Pæn, spændende - men 
mørk,  og kun med et 
sparsomt lys fra en våge-
lampe.  
Men det gik, selv i mør-
ket. Vi måtte af med det 
snavsede tøj og have 
skyllet sand og sved af 
kroppen.  
 
Senere samledes vi i re-

stauranten hvor vi fik en pænt tilberedt vegetar ret uden smag. Vinen 
var god nok, og billig. 
* Jaboticaba 
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Efter middagen fulgte vi lyset fra en lommelygte på en sti gennem den 
nu sorte skov til et hus, hvor vi overværede et foredrag om junglens 
insekter mens vi blev bidt af selv samme på arme og ankler lige over 
strømpekanten. 
 
Vor nabo, de nygifte, havde problemer med deres toilet hvortil vandet 
løb uafladeligt. Hele natten lyttede vi halvsovende til den irriterende 
plasken. I forvejen døjede vi i varmen - og i en suite, hvor der ingen 
strøm var og derfor hverken aircondition eller en ventilator til at skabe 
lidt bevægelse i den fugtige luft. 
 
Vi skulle tidligt op. Morgenbordet fejlede ikke noget. Det friske røræg 
blev hurtigt udsolgt og så hilste vi på to danske ægtepar, der også havde 
fundet frem til paradisets have. 
 

 
 

I skovens dybe stille ro. . . når livet i junglen vågner starter en koncert 
af fuglestemmer hvoraf nogle lyder som motorsave, andre som klokker. 
En kort morgentur og vi nåede San Francisco floden, en biflod til Iguazu. 
Her ventede en gummibåd på os. Amerikanerne, de to fra Sydafrika, de 
fire danere og os.  
Det er en ret levende båd at sætte sig ned i, og finde balancen. Hver 
gang nogen bevægede sig, bevægede vi os alle.  
Vor rorsmand stødte fra og de næste 
par timer flød vi nu med strømmen  
på den smalle flod under trækroner 
der fra begge bredder næsten danne- 
de tunnel. Nu kom kikkerterne frem  
og kameraer med megalinser. Vore  
medpassagerer og rorsmanden var  
absolut fuglekyndige og vidste mere  
om fuglene end de selv,  
fx hvad de hedder på latinsk. 
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Det var for meget!  . . . 
Vi så også fuglene, men i modlyset så de fleste ens ud  og uden farver.  
 
Så slog solen igennem kronerne et sted, og med et kom fuglenes fanta-
stiske farver frem, kingfisher, fluesnappere, nogle papegøjer/ parakitter, 
kolibrier. Og alle de andre. 
I det sammenfiltrede morads af rødder i brinkerne, ses kæder af snegle 
æg. Og imellem pikkede småfugle rundt efter morgenmad. 
 
I floderne lever piranhas, og anakonda samt en spidssnudet krokodille 
kaimanen. Dem så vi ingen af. På de udlagte saltslik mødte man jagua-
ren, tapiren, ulv, ræv og ganske små hjorte. Dem så vi heller ingen af. Vi 
så heller ikke capuchiner aberne, der sprang rundt i trækronerne, det 
gjorde vore medpassagerer, men vi så de store rovfugle, der som vagt-
poster med røde stritfjer på hovedet fulgte os fra nøgne grene på et 
udgået træ.  
Nogle af træerne er så kostbare, fx det fredede rosentræ på grund af det 
efterspurgte ved, at de stjæles af skruppelløse banditter. 
 

Vi mødte Iguazu floden med Brasi-
lien på den modsatte bred og nåede 
snart samme landingssted som fo-
regående dag. Denne gang måtte vi 
dog gå de få kilometer tilbage til 
lodgen. Kort ja, men varmt, nu hvor 
solen stod højt og brændte gennem 
trækronerne.  
Så gik det op ad med håb om udsigt 
til lodgen, men næh… nedad og så 
igen opad…   
 
Omsider nåede vi et sted hvor man 
gerne så at vi som gæster donerede 
et træ til skoven. Det gjorde vi og 
måtte nu selv plante træet på et i 
forvejen udvalgt sted.  

 
Jeg valgte et Pitanga Jaboticaba træ.  
På Coba Cabana-stranden i Rio går brasilia- 
nerne ofte rundt og spiser af en pose med  
jaboticaba. De små, friske frugter minder  
om vindruer, både syrlige og søde. India- 
nerne i Sydamerika laver vin af jaboticaba. 
Ellers spises frugten frisk fra hånden eller  
bruges til marmelade. Jaboticaba stammer  
fra Brasilien, men har bredt sig til resten af 
Syd- og Mellemamerika, Caribien, Florida  
og Australien.  
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På græspletterne mellem vore 
bungalows løb de arm store firben 
omkring. Og under verandaens tag 
havde en halvanden meter lang 
slange fundet vejen under spære-
ne til en fuglerede.  
  
Under samme tag fandt vi skygge 
og her ved svømmepølen lå også 
baren, der gerne serverede kolde 
øl, hvis man ellers kunne finde 
personalet  
 
Før middagen samledes vi gerne 
her til en drinks, og nu, hvor lyset 
forsvandt med solnedgangen, måt-
te vi nøjes med skæret fra bålet. 
 

 
Den aften skulkede vi fra foredraget 
om skovens padder og krybdyr.  Vi 
havde dem jo også lige om ørerne.   
 
 
Næste morgen tog vi afsked med 

 
 

junglen på en morgentur ad de 
hængebroer, der hang opspændt 
mellem trætoppene .  
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Efter Brasilien, regnskoven og vandfaldene er vi nu tilbage i Buenos 
Aires. Vi skal flytte.  Vort nye hotel ligger på samme gade men i den 
anden ende, og da gaden er ensrettet, måtte vi ud på en lille taxatur 
med bagagen.  Det nye hotel hedder Aspen Towers og er firestjernet. 
 
Vi er hoppet fra vort arrangement med Latinamerikas venskabsforening 
og over til Senior Rejser, der står for krydstogtet rundt om Sydamerika.  
På hotellet lå en besked til os fra Jørn, Senior rejsers guide, om en bytur 
kl. 14. Vi flyttede ind og tog ned i byen efter lidt frokost inden byturen. 
Det blev en slags bankekød på en lille lokal restaurant.  
 
Klokken 14 mødte vi så fire af gruppen på seks. Kurt og Gudrun, Ruth og 
Kirsten. Det viste sig at jeg kendte Kirsten fra KMD hvor hun i min tid 
var direktions-sekretær for først Rømer, så Jens Jørn og sidst Heine 
Simone Jørgensen. 
 
Så kom Anker og Anne Marie fra Ærøskøbing og vor lille rejsegruppe 
kunne gå til minibussen, der bragte os til de steder vi allerede havde 
besøgt, men også til et par nye kvarterer. La Boca eller lille Italien med 
de malede huse og ejendommelige facader inspireret af maleren 
Quinquela Martin.   
Herfra gik vi langs havnen til et museum der viste sig at være lukket, for 
at fortsætte til Recoleta, et andet og velhavende kvarter hvor Eva Duarte 
de Péron’s balsamerede krop nu hviler på kirkegården.  
 
Disse kirkegårde som vi også kender dem i Sydeuropa. Små huse, 
mausolæer, det ene mere prangende end det andet. Svungne smede-
jernsporte, marmortrapper ned til krypter, for nogle steder seks etager 
nede. Hver etage med hylder, sarkofager og andet morføst pynt. Billeder 
af de afdøde behængt med blomster, lys, kranse og andre udtryk for 
savn eller aflad.  Bevingede statuer og et mylder af katte. 
 
Vi tog afsked med Buenos Aires på restaurant La Chacra hvor vi delte en 
god Beef Sirloin, en god flaske vin, dos cafe espresso og den lokale 
brandy. 
 
Overalt i byen mødte vi venlige og hjælpsomme mennesker. Selvom vi til 
tider vandrede gennem mere suspekte områder følte vi os aldrig utryg-
ge.  
 

Det er min fødselsdag og den startede i jacusien på vort værelse. Vi 
pakkede vore kufferter og gik op i byen til en kop øl på hjørnet, medens 
vi ventede på at shopping centret Pacific åbnede.  
Centrets loftkuppel er udsmykket som loftet i det Sixtinske kapel, 
vatikan museet i Rom. Vi slentrede lidt rundt og gik tilbage til hotellet, 
som vi skulle være klar til a forlade klokken 12:30.  

 19 



Med alle kufferterne parat ventede vi nu på transporten. flere ønskede 
mig tillykke med fødselsdagen og Jørn havde oven i købet en gave til 
mig, en bog af Leif Davidsen om hans sejlads på en russisk flod. 
 
Indcheckningen til skibet blev en besværlig omgang papirarbejde men 
omsider kom vi igennem og ombord på Norwegian Crown, som på alle 
områder levede op til vore bedste forventninger.  
 

Vi fik anvist vores kabine, 6008 en 
dejlig stor og lys kahyt med bade-
kar, toilet skrivebord to lænestole 
et sofabord en dobbeltseng og et 
stort panoramavindue. Vi bor på 
sjette dæk tæt på stævnen i styr-
bord side.  
Bagagen blev leveret til vor kahyt, 
men der manglede en kuffert og 
panikken steg til vi endelig sejlede 
klokken fem og kufferten stadig ik-
ke var dukket op.  

 
Jeg gik til skranken hvor man reser-
verer plads til de restauranter, tre 
af seks, hvor der kræves pladsre-
servation, - og bestilte bord på ø-
verste dæk, dæk 11 i Pasta Cafe' til 
kl.20.  
Jeg gik så til skranken for at reser-
vere udflugter og fandt, at to af 
dem jeg havde markeret allerede 
var udsolgt. 

                                                     Pludselig kom Jørn løbende 
- Nu tror jeg de har fundet kufferten, råbte han,  

og det havde de. I kufferten lå en kasse med seks flasker god rødvin, en 
var knust, og det var grunden til at den vin dryppende taske var lagt til 
side. Men glad var jeg da kufferten også indeholdt alle de filmruller vi har 
taget siden rejsens begyndelse.  
 
Kort efter at vi sejlede blev der holdt redningsøvelse, hvor alle passa-
gerer iført redningsvest samles på bestemte pladser, der hver er relate-
ret til en redningsbåd. Der er knap 1100 passagerer ombord. 
 
Fødselsdagsmiddagen blev ikke den store gourmetoplevelse. Pasta er 
just ikke min livret, men vi fik en god chianti og cigaren måtte jeg ryge 
på dækket, hvor også en amerikaner Bob - var udvist til, for at nyde 
cigaren. Pibe og cigarer må kun nydes på dæk, et bestemt dæk, ottende, 
og kun i luv side. 
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Om natten havde skibet sejlet strækningen på Plata fra Buenos Aires til 
Montevideo i Uruguay. 
  
 

Montevideo/Uruguay 
 
 
Det er stadig varmt, 31 grader, men vi kørte i en behagelig aircondi-
tioneret bus gennem søndags stille gader til flodbredden som vi nu fulgte 
150 kilometer østover.  
Lange hvide sandstrande, nogle stræk med sandklitter som vi kender fra 
Hornbæk. En god del af vejen på motorvej, hvor vi lagde ryggen bagover 
og sov en times tid frem til en pynt, hvor en berømt maler Carlos Paez 
Vilaro har bygget et særpræget hus vi skulle se. 
 

 
 

Videre til Punta del Este hvorfra der er 12 mil til søløvernes ø, hjemsted 
for en kvart million søløver. Punta del Este er et område for stenrige 
mennesker med huse, som næppe overgås af de flotteste på Sunset 
Boulevard i Beverly Hills.  
Er det her de gemmer sig? nazisterne der stak af fra den brændte jord 
med favnen fuld af kunst og andre tyvekoster ? 
Vi fik navnene på nogle af de fastboende udlændinge. En del af dem 
bliver nok mere fastboende, hvis de vender hjem ! 
 
Vi spiste en dejlig lunch på restaurant Blue Cheese ved lystbådehavnen.  
 
Her hvor La Plata omsider møder Atlanten ses tydeligt den linie, hvor det 
brune flodvand stopper og det blå salte hav begynder.  
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Norwegian Crown i Montevideos havn  

 
Vi smed fortøjningerne halv fem og gik ud på det store hav, passerede 
lommeslagskibet Graff Spee, der siden december 1939 har ligger på 
bunden, og hvorfra nu blot en mast stadig rager op over havoverfladen. 
Denne episode blev kendt som ”The Battle of The River Plate”  var det 
første større søslag i den anden verdenskrig. 
 
 

 
 
 

Havet er stille og inden vi gik til Stardust Show Loungen for at se en san-
ger og bugtaler optræde, fik vi et godt bad. 
Vi nåede ikke at reservere plads i en restaurant for den aften, men spiste 
udmærket en fuld menu i Seven Seas Restauranten. Tobakken på dæk-
ket.
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Skibet. 
 

 
Vores kabine  

M/S Norwegian Crown 
Rederi Norwegian Cruise Line. 
Sejler Cruisetrafik verden rundt. 
Byggeår 1988 
Byggested Jos L Meyer Werft, Papenburg, Tyskland. 
Ombygget 2003 
Ombygningssted Sembavang Shipyard, Malaysia. 

M/S Crown Odyssey 6/1988-
5/1996 Royal Cruise Line. 

M/S Norwegian Crown 5/1996-
5/2000 Norwegian Cruise Line. Tidligere navn 

M/S Crown Odyssey 5/2000-
3/2003 Orient Lines. 

Længde 187,1 m 
Bredde 28,2 m 
Dybtgående 7,3 m 
Tonnage 34250 brt 
Hovedmotorer To 8-sylindrede og to 6-sylindrede MaK dieselmotorer. 
Maskineffekt 21300 kW 
Fart 20 knop 
Passagerer 1104 stk 
Mandskab 525 stk 
 
Skibet, Norwegian Crown skal være vort hjem de næste femten døgn. 
Skibet er som et femstjernet hotel på 11 etager alle forbundet med trap-
per og elevatorer. Der er seks restauranter, Fitness Center, Internet 
Café, Casino, Showroom, Frisør, Klinik, soldæk med svømmebassin, sol-
dæk med jacusiér, bibliotek, og diverse saloner til kortspil, forelæsnin-
ger, kunst auktioner  o.l. Tre butikker, flere barer og en hall med diverse 
tjenester. 

 23 



 
Vi bor i Cabin 6008, sjette dæk, Marina deck, næsten i stævnen i styr-
bord. Der er kun få meter fra vor kahyt til hoved Lobbyen hvor 
receptionsdisken og tur reservationsdisken flankerer starten på en kunst-
arkade med ægyptisk kunst i vitriner langs siderne, der ender i indgan-
gen til Seven Seas restauranten, en A´la Carte restaurant hvor man en-
ten må vente på at blive seated eller reservere plads i forvejen. 
 

 

Vores foretrukne restaurant.  

 
Menu kortet er overvældende og skifter hver dag. Der er fuld pension om 
bord og man kan vælge lige så meget og lige så tit man orker.  Restau-
ranten ender i agterdækket.  
Femte dæk, Laguna deck - og fjerde dæk, Coral deck, hvor resten af vor 
gruppe bor, er overvejende kabine dæk. 
Fjerde dæk, Playa deck er det nederste dæk vi har adgang til. Her ligger 
skibets klinik. 
I min søgen efter min manglende bagage, kom jeg også på flere af de 
andre dæk. Det enorme bagage dæk, besætningens kabiner og en 
mængde af diverse depoter. 
 
Vi går op på næste sæk, syvende dæk, Odyssey deck. Her fylder teatret 
eller Stardust Show Lounge og Rendezvous Bar hele det forreste dæk. 
Bagud ligger butikkerne, Crown Club bar og Crown Club Casino med 86 
enarmede tyveknægte, to Black Jack borde og to Rouletter. Og så 
kommer indgangen til The Yacht Club, buffet restauranten hvor der altid 
er plads og med et overdådigt udvalg af retter.  
Restauranten ender på soldækket og Chopsticks restauranten, hvortil der 
kræves reservation. Her har vi nydt en fremragende shushi. Svømme-
bassinet dominerer agterdækket. 
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Vi går op til næste dæk, ottende dæk, Lido deck. Her bliver kabinerne 
større og dyrere. På Lidos agterdæk ligger Teen Center med computer 
spil mm. Kids Center, Internet Cafe´, Bibliotek, Game Room - og i bag-
bord Le Bistro, gourmet restauranten der kræver bordreservation og ko-
ster 12½ $ pr. kuvert. Vi fandt ikke maden bedre der end på skibets an-
dre spisesteder. 
 
Og bag det hele ligger Lido Bar, stedet hvor der må ryges cigaretter og 
med udgang til soldæk på hver sin vinge. Den ene med tilladelse til at 
nyde cigaren. Her tilbragte vi det meste af tiden til søs med at læse, 
spille kort, solbade drikke øl og ryge. 
 

 
Rowena og vores foretrukne bar  

 
Vi går et dæk op til niende dæk, Riviere deck med større kabiner. 
 
Videre op til tiende dæk, Penthou-se deck, med SPA, Fitness center, 
Beauty salon, Shuffle board og kabiner med balkon. Heroppe lig-ger Cafe 
Italia, hvorfra der i godt vejr serveres barbecue på dækket foran de to 
Jacusier, hot tubs. Det mest populære soldæk omkring den mest popu-
lære bar. 
 
11. dæk, Horizon Deck, med Pasta Cafe´ restauranten med det bedste 
udsyn og hvortil det er nødvendigt at reservere bord. Her ligger også Top 
of The Crown, en danserestaurant med karaooke bar. Resten af dækket 
er for soldyrkere. Solvogne og brusebade. 
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Vi tager elevatoren ned til sjette dæk, vores dæk og finder tilbage til 
vores kabine 6008. 

 
Kabine med panorama vin-
due, dobbelt seng, skrive-
bord, to lænestole, sofa-
bord, telefon og TV. Entre 
med god skabsplads og toi-
let med karbad og bruser. 
Intet køleskab. 
 
Før man går ombord afle-
verer man sit pas og bliver 
registreret med foto og får 
udleveret ID kort. 
Dette skal forevises hver 
gang man går fra borde og 
når man vender tilbage ef-
ter en landgang. Kortet er 
også kreditkort for alt hvad 
man køber ombord. Afreg-
ning når skibet forlades 
ved rejsens ende.  

 
 

 

 
 
To døgn på havet i varmt og roligt vejr. Jeg blev skoldet på mindre end 
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en time, Lone havde tyvstartet og kunne tage mere sol. Et herligt driver-
liv med en god bog på soldæk. 
Det er kaptajnens aften, så frem med roberne. Champagne på syvende. 
Dæk, og derefter præsenterede han sig selv og sine nærmeste chefer i 
Show Loungen. Vi fik krabbesalat og hummer i Seven Seas restauranten 
og så, hvordan et lokalt uvejr trak op foran for tværs om bagbord. 
Himlen formørkedes væsentlig og det begyndte at lyne. Så kom regnen. 
Vi hørte ingen torden, men det lynede kraftigt i horisonten, og så var det 
overstået. Endnu lidt blå himmel før solnedgangen. Vi nåede lige det 
sidste af aftenens show før sengetid. 
 

 
 

Puerto madryn 
 
Vi er nu på vej ind i Arctisk vejrzone og kan forvente omskiftning i vej-
ret. Foreløbig har vi været meget heldige med det flade vand og det 
gode vejr. Også i dag ventes temperaturen over 32 grader, men her luf-
ter godt, så luftfugtigheden synes behagelig. Mine myg stik klør stadig 
men er i bedring. De udvikler sig til noget der ligner skoldkopper.  
 
Vi er gået ind i bugten ved Puerto Madryn. Hvalernes breeding sted, men 
ikke nu, hvor de er taget syd på til Antarctica. 
Landet omkring os er meget fladt og falder over høje skrænter mod ha-
vet.  
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Vi skal på en udflugt i dag, se søløver, måske pingviner - men i hvert 
fald et walisisk bosted, der skulle være noget helt for selv. 
Udflugten går ad stærkt hullede grusveje hvor støvskyer kan blive gene-
rende for vejrtrækningen. Den lange tur til pingvin kolonien har vi valgt 
fra, til fordel for en kort, der så måske ikke viser nogen af de kjoleklædte 
sjove og tillidsfulde dyr, der gerne kommer helt hen til dig, men ikke 
tillader at du kommer for tæt til dem.  
 

 
 
Først kørte vi ned til Punta Loma for at se en lokal koloni af søløver. 
 
Denne del af Patagonien er tør steppe med scrubs hele horisonten rundt, 
ikke et træ, ikke noget som helst andet end forskellige arter af tørre bu-
ske godt støvet af sandet under dem og fra vejen, hvor vores bus sender 
små støvstorme ud i terrænet.  
Vores bus har set bedre dage, men af sted går det, og vi når efter halv-
anden time dalen, hvor en gruppe walisere slog sig ned omkring 1865 og 
i modsætning til mange andre setlere opnåede god kontakt og samvær 
med indianerne, der gav floden, der løber gennem provinsen, navnet 
Chubut, transparent vand, som også er provinsens navn. Et glemt 
område hvad økonomisk støtte fra regeringen angår, men nu på vej op 
da naturgassen ligger i Patagonien, monstrenes land. 
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I dalen har waliserne bygget byen Gaiman. Der var ikke meget at se 
undervejs, men i byen bød walisernes efterkommere på te og kage og 
deres kor, der på bedste vis sang en række sange for os på det sprog, 
som deres forfædre sammen med indianerne havde udviklet, men som 
nu igen er glemt.  
 

 
 
Uden for kahytsvinduet sejler en Albatros forbi. Bølgerne viser tænder og 
vi er netop vendt hjem efter en lang og støvet køretur gennem Patago-
niens ørken.  
 
Det er blæst godt op og lidt sommerregn får vi oven i købet. Der er skum 
på toppen af bølgerne og Lone synes skibet vipper lidt for meget. Vi spi-
ser i Chop Stick restauranten, en udmærket sushi anretning med en fla-
ske god Cotes du Rhone. 
Aftenens show er en meget dygtig jonglør med en uheldig skabet optræ-
den, synd.   
Kursen er SSE stedet Islas Malvinas eller Falklandsøerne, afhængig af de 
aktuelle besættere, undskyld bosættere.   
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Falklandsøerne  

- Kap horn 

& Ildlandet 
 

 
 
Vi befinder os på Atlanten, vinden er omkring syv Beaufort, vejret skyfrit 
og skibet kører bare derud af.  
I nat da jeg var oppe så jeg den utrolig betagende stjernehimmel, hvor 
alt står på hovedet i forhold til hjemme i Danmark. 
Efter morgenmaden anbragte vi os med vore bøger i dækstole i solen på 
niende dæk, jeg med min kikkert og snart fik jeg øje på den første hval. 
Blåset røber hvalernes nærvær. Jeg så vel en fem, seks stykker og hale-
partiet på to, lige som de dykkede. Pukkelhvaler tror jeg. 
Vi bliver på havet hele døgnet. Først i morgen vil vi anløbe Falklands-
øerne.  
Fra Cafe' Italia serverede de barbecue på soldækket, en rigtig god bøf, 
og Vanessa fra Filippinerne serverede en kold Heineken.  
 
Den danske gruppe samledes denne aften i The Seven Seas restauran-
ten, ni om det runde bord, hvor Jørn gav et glas vin. Efter middagen 
forlod Lone og jeg bordet for tobakken. Det blæste hårdt og med 18 
knob stampede vi pæle hele natten. 
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Vi havde sørget for vækning, men var allerede oppe da telefonen ringe-
de. Gråvejr med nogen sol. For 90$ per næse skulle vi på udflugt til 
Lagoon Bluff. The Norwegian Crown havde kastet anker ud for Port 
Stanley og sat fire både i søen. Efter morgenmad blev vi sejlet i land.  
 

 

90 passagerer pr. tender  

Det blæste hårdt men solen kom ofte frem gennem skyerne og gav lidt 
varme fra sig. Klædt i vindtøj tog vi plads sammen med en franskmand 
og en amerikaner i en Landrover.  
Port Stanley er med sine 2000 indbyggere hurtigt overstået. Vi kørte 
forbi verdens sydligste katedral med blåhvalens kæber som sideportal, 
ud af byen, og efter nogen tid offroad gennem et tørvelag med fede dybe 
hjulspor og sumpet terræn til vi nåede en flod. 
  

 

Stenflod, aflejring fra istiden.  
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Falklandsøerne ser noget forblæste ud. Klippetoppe rager flere steder op 
som små bjerge og de karakteristiske stenfloder løber fra toppene ud i 
terrænet. Vi kørte over floden og op over flodbredden, her er 4x4 biler et 
must. Vi så mange gæs, men omsider nåede vi ud til en sandtunge Bluff 
Cove der skærmer lagunen fra Atlanten, og her stod flere hundrede 
pingviner på rede. Nogle med deres nu store unger mellem benene. Vi 
kunne komme dem ganske nær uden at de flyttede sig fra rede stedet, 
som blot er en fordybning i sandet. En regnbyge, iskold slog os for en tid 
i læ bag landroveren.  

 
Jeg får tilladelse til at betræde området. 

 
Pingvinerne er Gentoo men også et par kongepingviner holdt til der.  
Vor guide fortalte dygtigt om øerne og om krigen i 82 men også den i 
1914,  hvor den danske Hans Christiansen var den første, der så og var-
slede en tysk flåde med kurs mod øerne. I tide til at en engelsk flåde 
enhed nåede frem og nedkæmpede den tyske i et søslag, *det første i 1. 
verdenskrig. Danskeren fejres hvert år næsten som en helgen for sin 
dåd, og hans efterkommere lever stadig på øerne. 
Et stort mineret område er blokeret for fremtiden. Og selv om man 
måske kan rydde 95% af minerne, hvem går så ind i området for at 
snuble over en af de sidste 5% ?           
 
Vi så selvfølgelig en del får, men også mange gæs og forskellige fugle. 
Tilbage i Stanley gik vi til Upland Goose Hotel hvor vi spiste en udmær-
ket lammestuvning til et glas godt øl Caffas. Særpræget øl, - men 
smagte godt, lidt efter Guinnees - mente Lone.  
 
 

 32 



 
 

Christ Church i Port Stanley 
 
Før vi gik ombord på tenderne, der gik i pendulfart til skibet, måtte vi 
lige have en kop kaffe til den lokale whisky, begge dele ok.  
 
Tilbage på skibet bestilte vi bord i Bistro restauranten for den aften. 
Søen har rejst sig og det har blæsten gjort.   
Vi er på vej mod hornet. 
 

Skibets gourmet restaurant, Bistroen levede ikke op til det, som jeg 
havde ventet. 12.5 $ oven i pensionen for hver kuvert. Vi bestilte grønne 
asparges i Hollandaise sovs og Beef Mignon, dertil Chateauneuf du Pape. 
Kaffen tog vi i baren og tobakken på dækket. Udmærket men ikke bedre 
end hvad de andre restauranter ombord kunne præstere. 
 
Først lignede kysten Færøerne en hel del, men snart blev bjergene godt 
takkede og toppen delvis skjult af lavt hængende skyer. Så kom vi fri af 
Isla de los Estrados og søerne blev igen store, som når Storebælt er 
værst. For dette store skib, hvor der alene fra vor kahyt er over ti meter 
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til vandfladen, betyder det kun, at der er en del pæle, der skal bankes på 
plads. Vi bor i stævnen, så vi mærker det mere voldsomt end andre og 
får med lussingerne ofte et skvæt vand op ad panoramavinduet. 
 
Vi skal tage lods ombord når vi sejler ind i Chiles farvand hvor Kap Horn 
ligger.  
 

 
 
Majestætisk står hornet, furet og uvenligt op ad havet, det sydligste 
punkt før Antarctic. 
 
Senere når vi har været rundt om hornet sætter vi lodsen af og tager 
lodsen fra Argentina ombord, da vi skal til Ushuaia, Usiaja, verdens 
sydligste by og hovedstad i nationalparken Tierra del Fuego, Ildlandet. 
 
Solen skinner, der er ni graders varme, spredte byger - og søerne er nu 
hushøje. Kaskaderne fra boven når op over ottende dæk og slører 
udsigten, og Hornet kommer nærmere.  
 
En fantastisk oplevelse - nu hagler det, nu skinner solen. Havet er hvidt 
af skum fra de brækkede søer, og kysten med hornet i syd løber jævnt 
over et par toppe til de lodrette skrænter ned i havet. Vinden hyler i 
stående og løbende rig og på en af bakkerne ses fyrtårnet - og kort før, 
den store rustfrie stål albatros, der er rejst som monument over de 
mange søfolk, der lod livet, i forsøget på at komme rundt. 
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Kaptajn Emil Holthe døber Lone 
 
å agterdækket blev de af os der ikke før havde været rundt, døbt af 

t og ned ad nakken, to gange til mig og 

enne aften spiste vi sammen med Jørn. 

P
Neptun i kaptajnens skikkelse. 
Havvandet løb os gennem håre
så gløg til alle, der ville betale 4½ $ per krus. Det ville vi ikke, vi klædte  
om til aftenens show, tryllekunst. 
 
D
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Terra del fuego 

 
 

 
Ildlandet eller verdens ende 

 
Flot solskin og stærk blæst. Ushuaia ligger i læ af sneklædte skarpe 
bjerge, der minder meget om Grønland. Vi kørte gennem byen medens 
guiden fortalte om historien, huse og steder vi kom forbi. Omgivelserne 
er landskabsmæssigt meget smukke. Skove, enge, vandløb, heste og 
masser idyl. Terra del Fuego. Magellan opfandt navnet Ildlandet på 
grund af de mange bål indianerne havde tændt langs kysten første gang 
han besøgte landet. 
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Port Ushuaya 

 
Omsider nåede vi nationalparken, hvor vi stod af ved en sø, hvori 
bjergene spejlede sig. Vi så kaniner Opland Geese med kone og børn 
spadserende langs søen, hørte om Old mans bear og de vækstknuder 
der sikrede værtstræet mod sygdomme og insekter. Længere fremme et 
aktivt bæverområde, vand, dæmning, ænder og ællinger. Men bæveren 
så vi ikke. 
 

  
 
Tilbageturen i katamaran ad Beagle Strædet gav stop ved fugle øen med 
hundreder af alkelignende fugle, store som pingviner, og søløvernes ø, 
hvor også den lidt mindre pelssæl holder til. 
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En koloni af søløver og pelssæler 
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Punta Arenas 

Patagoniens hovedstad. 

 
Det blæste efterhånden en halv storm, 15 sek./m men nu er det 
indenskærs for en tid. Kl. 13:00 gik vi fra kaj og sejler nu ad Beagle-
strædet forbi de store gletchere ind i Chile til Punta Arenas.  
 
Vi sejler forbi Andesbjergenes sydligste del hvorfra vældige gletchere 
søger mod Beaglestræet. Seks i alt, først den hollandske, så den fanta-
stisk flotte Italienske, der trods den sparsomme sol og de lavthængende 
skyer lyste tyrkis fra de mange lodrette sprækker ved foden af gletche-
ren. Så kom den tyske og endelig den romantiske med det store vand-
fald, som en mægtig pensel fra gletcherens rand. Et betagende skue.  
 
Vi søger nu op mod Magellan Strædet mod Punta Arenas Det er den 1. 
februar 2004, klokken er 18:30 og det er stadig lyst. 

 
Den romantiske gletcher og vandfaldet 

 
Vi nåede morgenmaden, landgang fra femte dæk. 
Busserne stod på kajen og vi steg ombord i nummer fire, en helt ny 
Volvo. Der er ikke meget at se på i Punta Arenas. Byen virker fattig og er 
da også opført af straffefanger som i stort tal blev sendt til Terra del 
Fuego. Det er den sydligste region af Chiles 12 regioner, Arctic Patago-
nien, et koldt og blæsende område med hurtige vejrskift og regn. 
Hovedindtægten er naturgas, fisk, uld og turister. Her er ingen fremtid 
for ungdommen, der da også flytter nordpå.  
Vi kørte forbi dårlig ved ligeholdte huse og kom snart ud på Patagoniens 
pampas, her mellem to have.  
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Denne uendeligt store flade pampas med spredte flokke af Guanacoer, 
Nanduer og vi mødte også en ræv i gang med en kanin. To Condorer 
sejlede højt over steppen. En Gaucho gennede med sine tre hunde rundt 
på en flok køer fra den fjerntliggende hacienda, hvortil en stor del af 
steppen hørte.  
Efter halvanden time nåede vi strandstykket på Magellanstrædet hvor 
titusinde Magellan pingviner har deres koloni. 
 

Magellan pingviner 
Vor guide fortalte at vi var 
utrolig heldige med vejret. solen 
skinnede, det luftede lidt og var 
også blevet kendeligt varmere. 
En 2,5 km. sti førte os gennem 
kolonien, hvor vi så pingvinerne 
deres jordhuler og unger på 
nært hold. 
Tilbage i byen fandt vi en 
hyggelig lille restaurant på 

Avenida Colon, Los Patiperros hvor vi fik fikesuppe til Lone, muslinge 
suppe til mig og King Crabs, det lokale øl Austria og den i den sammen-
hæng næsten profane Nes kaffe, alt sammen prima. 
 

På Plaza de Armas  står sta-
tuen af Hernandez Magellan 
og skuer opad med hatten i 
hånden. Ved soklen sidder en 
indianer af bronze, hvis ene 
fod skinner af de mange 
hænder der har berørt den. 
Det skal betyde lykke, - så 
også vi rørte hans fod.  
Her er et stort marked hvor 
indianerne kan omsætte de-
res produkter. Vi købte en 
Lapus Lasuli sten, deres na-
tional sten,  og en trøje af 
gualama uld til mig. Gualama 
er en krydsning mellem en 
Guanaco og en Lama som 
derved giver endnu bedre uld  
 
Nu er vi tilbage ombord. det 
er blevet overskyet og de 
næste to døgn skal vi sejle 

inden skærs gennem Magellanstrædet og de Chilenske fjorde til næste 
havn. 
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Efter middagen gik vi op på 11. dæk til en dans og en cocktail. Karaooke, 
Lone prøvede at få mig til mikrofonen, men jeg synes, at der var nok af 
idioter, der hver især bildte sig ind at de var gemte Carusoer... 
Der var især en, som jeg synes var klam, senere fandt jeg ud af, at han 
var ansat af skibet til at byde enlige damer op, og til at melde sig 
frivilligt til den type underholdning der kræver sit offer. 

 
Skyerne hænger lavt og tåge nedsætter udsigten så kun den nære kyst 
af nøgne klipper når os. Det har regnet men klarer hurtigt op. Efter 
morgenmaden går vi på dækket, finder et par liggestole og løser kryds-
ord. Igen er vejret med os. I klart vejr med strejf fra solen sejler vi ind i 
en blind fjord for at se Amalie gletcheren. 
 
Landskabet ligner den norske vestkyst, men her er der mange klippeøer 
der stejler op af fjorden med lodne sider af laver og med skov på toppen. 
Til tider er det som om at vi sejler på en stor sø. 
Langt ude toner gletcheren frem og langsomt flyder løse isskosser imod 
os. Som vi når frem pakker isskosserne tæt, nogle store som biler. Den 
enorme gletcher stråler her og der, hvor der nylig er brækket stykker i 
havet, tydeligt med türkise farver. Helt inde stopper skibet og svajer 
rundt i en time så gletcheren kan nydes fra alle vinkler. Et betagende 
syn der overrasker de fleste, men vi, der har besøgt Jakobshavn i 
Grønland og set Mount Cook gletcheren m.fl. på New Zealand er mere 
beherskede, blaserte. 
 

 
 
Skibet vender og fortsætter sejladsen mellem et arkipelag, nu af mere 
skovklædte klippeøer. Langt bag dem lyser de sneklædte tinder fra 
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Andesbjergene. Himlen er igen blevet blå og solen varmer luften. 
Klokken er 19:30 og mørket venter under horisonten. Vi er på vej ud i 
Stillehavet. 
 
Ingen Karaooke i aften men Stillehavet fik skibet til at rulle, så det var 
svært at holde balancen på dansegulvet. 

 
04/02/2004 

 
Det er så tåget at vi ikke ser mere end et par hundrede meter frem. 
Havet er roligt og vi satte os op på Rowenas Lido cafe, hvor vi spillede 
kort. Ved elleve tiden løsnedes tågen og snart sejlede vi under en blå 
himmel hvorfra solen bagte og løftede temperaturen til omkring 25 
grader. Vi reserverede os et par dækstole og fulgte sejladsen ind i 
Darwin Strædet, en skærgård der står mål med de flotteste i verden. Vi 
fik godt med sol i dag og skal, også pga udflugten til Patagoniens hjerte i 
morgen, tidligt i seng. 
 

 
 
 

Chacabuco/Aisen del sur 
 

Skibet kastede anker ud for Chacabuco og vi kom i land med tenderen 
kl. 7:30, hvor bussen ventede på os. Chacabuco er med sine godt 1000 
indbyggere ikke meget andet end et landingssted før den store national-
park Aisen del Sur. En kold jungle med alt hvad der hører til. Flot falder 
skovene ned ad Patagoniens bjerge hvor pumaen råder. En kold regn-
skov er en jungle uden de krybdyr, der ikke klarer den kolde vinter. 
Først i det norligste Chile møder man igen giftige slanger. 
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Vi blev sat af ved et informationscenter og vandrede så ad stier til et 
vandløb og et lille vandfald. Buske af Løjtnants hjerter, andre blomster, 
ukendte træer og fugle, 
med stemmer der lød som 
klokker eller vanddryp.  
Herfra kørte vi til et sted, 
hvor der stod oplined fem 
slags drinks til hver, hvis  
man ønskede det.  
Chiles svar på en Marga- 
rita, Pisco Sour,- en Kah- 
lua lignende drik, - rødvin, 
hvidvin, - og sherry.  
Chilenere spillede op til  
ballade med guitare og 
harmonika, - og karle og 
piger dansede karakte- 
ristiske danse, meget  
underholdende.  
Små canape'er med egnens specialiteter, og så var det vores tur til at 
træde dansen med de glade chilenere. Det var varmt, op mod 30 grader.  
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Tilbage på skibet gik vi straks ombord i den ventende tender. Jeg blev 
godt brændt i går, så vi satte os i skyggen ved jacusierne, og fik lidt godt 
fra barbecuen inden middagsluren. Kl. 18 møde med gruppen og bagef-
ter happy hours på 11. dæk.  
Showet kunne kun holde os fanget da tryllekunstneren duperede med 
sine fantastiske tricks, så vi gik til middagen med Jørn og Kirsten og 
sluttede af hos Rowena med tobak.   
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Puerto Montt 
 
Igen en flot dag og god tid til morgenmad før vi går ned til busserne, der 
venter på os i Puerto Mont, en by med 180.000 indbyggere og omgivet 
af en fantastisk flot natur med hele fire vulkaner i baggrunden. Den ene 
så flot som Fujii Jama, og den anden kaldte de deres svar på Mt. Cervina 
bedre kendt som Matterhorn, ligesom hvad side man nu ser det fra.  
 

 
 
Vi kørte ud af byen der overvejende består af blik huse, fiskeskæls huse 
med plastiktage temmelig fattigt, men masser af sol og sommer. 
Temperaturen nåede hurtigt op på 30 grader. Vi kørte en times tid til 
national-parken og gik få meter til den rivende flod og det storslåede 
vandfald. Jorden her er sort af lava og flodsengen størknet lava. Frodigt 
og storslået. Fra Vandfaldet gik turen tilbage til Pto. Varas hvor der blev 
tid til en lille spadseretur i den ferie-mættede by med strand til Syda-
merikas mægtigste sø Llanquihue Lake hvor ferieglade chilenere boltrede 
sig i det krystalklare vand. 
 
På byens plaza var der marked, og her købte vi rosenparfume til moren 
og en håndskåret maske som vi handlede ned til fra 30 til 20 $. Et styk-
ke fremme ligger den restaurant hvor vi skal spise frokost. Vi fik en 
glimrende laks, fire retter med vin ad libitum og kaffe med kage. Før vi 
vendte tilbage til skibet, slog vi et slag om en gammel tysk koloni, 
Frutillar, med et museum for turister og en terrasse for øl - til os.  
 
Vi sejlede umiddelbart efter tilbagekomsten, og vi gik ret omkuld til et 
nap før vi skulle mødes med den danske rejsegruppe for bl. a. at få 
udleveret vores pas. 
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Jeg blev godt solskoldet den foregående dag og lider under mit hummer 
røde skind, men myg stikkene klør ikke mere. Besætningen takkede far-
vel ved aftenens show, der var arrangeret som en fransk rhapsodi med 
cancan mm.  
 
Vi spiste i Seven Seas hvor vi var vidne til hvordan havet løftede gusen 
af sig til en tåge, der snart indhyllede hele skibet. Vi lukkede af med 
dans på Top of the Crown. 

 

 

Valparaiso / santiago 
(Fra dagbogen) 

 
07/02 

 
Pakkedag. Stillehavet bærer sit navn med rette, næsten havblik og diset. 
Efter morgenmad pakkede vi, tog et par billeder af skibets interiør og 
sidder nu hos Rowena til en formiddags øl og kortspil. Vi skal være på 
havet hele dagen. Jeg har lige taget et Yoghourt bad, ikke fordi jeg tror 
det hjælper, men jeg tror nu heller ikke at det skader, så måske! 
 
Vi har sejlet 4875 sømil og er 245 sømil syd for Valparaiso. Min Psion er 
pludselig så svag at læse, at jeg må opgive at bruge den indtil årsagen 
er udbedret….16 a4 sider dagbog! Nå, happy hour på 11. dæk, så her 
sidder vi igen, pæne i tøjet, klar til sidste show, middag med gruppen og 
så skal kufferterne ud på gangen foran vor cabine inden midnat. 
 

08/02 
 

Jons fødselsdag. Lone vækkede mig allerede klokken syv.  
1 – 2 – 3 – og sidste morgenmad ombord, og nu venter vi ved poolen på 
at vore bagagetags råbes op. Det er et bragende solskinsvejr og forelø-
big er temperaturen behagelig. Småfisk jages af store blæksprutter, 
store som små sæler og hundredevis af dem. Lynhurtigt manøvrerer de 
rundt i havnens krystalklare vand. 
 
Det gik smertefrit med at komme fra borde, ud i shutlen og gennem 
tolden. En lille bus ventede på os for en kort sightseeing til Vino del Mar 
og så videre, små tre timer til Santiago. 
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Valparaiso gror med farvede små træhuse op ad bjergene. Huse med blik 
eller plasttage, små haver og masser af blomster og sommer. Præsiden-
ten var hjemme i sit sommerslot. 
Turen til Santiago er meget flot og går gennem små bjerge, her og der 
som i Østrig, senere som i Arizona og så kommer vinbjergene med de 
kendte vinhuse Undurado osv. 
 
Vi holdt inde et sted for toiletbrug, fik en herlig fadøl og så på 1frække 
tissemænd.  
Vort ophold de næste par nætter er på Hotel Regal Pacific. et fem stjer-
net hotel, bedste i Chile, velkomstdrik og halvpension. Og 30º. 
Fra et shopping center tæt ved hotellet tog vi en taxa til Centro, 
Santiagos downtown. Her myldrede det med mennesker i et netværk af 
gågader, og markeder overalt, men ingen fortovs cafe’ er.  
Vi trængte ind på et hotel, og ved pølen på sjette sal fik vi en iskold øl. 
Senere spadserede vi over Plazaen og fulgte floden til Pio Nono. Vi fandt 
restaurant Don Augusto i Mercado Central, men da mercadoet var lukket 
blev vi snydt for den fiskerestaurant, der var blevet os anbefalet. 
 
I stedet endte vi på første sal på gaden op til Zoo, fyldt med småboder 
og flere restauranter, masser af mennesker og larmende musik fra 
barerne. Maden var rigelig men ikke god, det var vinen og espressoen. Vi 
betalte og tog en taxa hjem til en Pisco Sour før natten.  
 

                                                 
1 Små træfigurer, der når de løftes afslører en løftet stemning. 

 47 



 
 

09/02 
 

Flot vejr. Vi kunne være i en minibus alle otte + Jørn og chaufføren. Det 
blev stort set en gentagelse af vor private excursion i går, + at vi så 
regeringsbygningen, både udefra som fra gårdene, her hvor Alliende blev 
skudt. Vi gjorde holdt ved Plaza del Armes og denne gang var Katedralen 
åben. Vi gjorde holdt ved Mercado Centrale og denne gang var Don 
Augusto åben, men vi valgte en ydmyg beverding som ramme om 
dagens første øl.  
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Senere kørte vi ad Pio Nono op og videre forbi Zoo, op ad Monte Christo 
til madonnaen på toppen, en 16 meter høj statue som skuer ud over 
Santiago, ligesom Jesus skuer ud over Rio de Janeiro. Turen sluttede 
efter et kort ophold i en geskæftig Lapus Lazuli shop, specialist i at vride 
næsen rundt på naive turister,  -  på den store Mall tæt ved vort hotel.  
 
Det er varmt, 30º og klokken er 17:15. Vi sidder over en øl på hotellets 
terrasse, sidste dag før hjemrejsen. Vi har begge fået en forkølelse på 
halsen, al den aircondition. Så fryser vi, så drypper vi af varme, så 
blæser det omkring os.  
 
Vi har købt et par flasker Pisco, Chiles Marc  eller Grappa, og har sat os 
til bords for det sidste aftensmåltid i Santiago, - kaffe og brandy. 

 
10/02 

 
Vi sov ikke helt godt i nat, skiftedes til at hoste. En flot morgen ikke en 
sky på himlen. Alt er klart og om en halv time bliver vi hentet til luft-
havnen. 
 

 
 
Turen over Andesbjergene blev det sidste fascinerende højdepunkt før 
den lange flyvetur på fjorten timer til Frankfurt am Main. Lone havde det 
skidt med sin forkølelse. Ja jeg havde det heller ikke for godt. 
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11/02/2004 
 

Flyveturen forløb uden overraskelser, trætte og matte venter vi i Frank-
furt et par timer på flyet før det sidste stykke vej hjem til flot vejr og 3º 
C.  
 
PS. Min Psion fejler ikke noget, det gør fumlegøjen. 
 
 

 
 
PjTh 
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