
”Kan vi dela upp oss i en snabbare och 
långsammare grupp?” Vi var några passager-
are från kryssningsfartyget som skulle paddla 
i Magellans sund. Vi hade rundat Kap Horn 
med fartyget och kommit till Puntas Arenas. 
En utfärd några dagar tidigare i nationalparken 
Tierra del Fuego hade varit närmast katastrofal. 
Gruppen hade bestått av deltagare med mycket 
skiftande erfarenhet av kanoter och lika skif-
tande förväntningar på upplevelser.
Så vi frågade alltså guiden medan vi skumpade 
i den lilla bussen till Magellans sund, om ny-
börjarna kunde plaska för sig och vi andra fick 
sticka iväg i högre fart.
Svaret blev nej. Det fanns en oändlighet av 
säkerhetsbestämmelser som tvingade ar-
rangören att hålla ihop gruppen. Men det fanns 
en strimma av ihop. Våra ledare var proffs och 
entusiaster, som verkligen ville dela med sig av 
upplevelser. Den sortens människor har ofta 
en pragmatisk inställning till säkerhetsbestäm-
melser. Man paddlar för att ha så roligt som 
möjligt.
En ganska fallfärdig kåk vid stranden var vår 
startplats. Inomhus värmde en sprakande 
kamin och en allmän känsla av gästfrihet. Vi 
utrustades med overaller, vantar och skor, fick 
en enkel genomgång på stranden och knuf-
fades ut i dubbelkajaker. Jag hade tur. Framför 
mig i kajaken satt en kvinnlig advokat från 
Kanada, som aldrig hade paddlat, men var 
utrustad med tre goda egenskaper. Hon var 
extremt läraktig och hanterade snart paddeln 
med god teknik. Hon hade en outtömlig styrka i 
armarna och för det tredje fanns det en kom-
promisslös vinnarskalle under fleece-mössan.
Det visade sig nämligen, att ledarna ganska sn-
art såg att några kajaker kunde släppas iväg på 
egen hand. Advokaten satte högsta fart för att 
ta täten och förhoppningsvis komma så långt ut 
i sundet att vi kunde se sjölejon och pingviner. 
Jag tänkte ganska snart att jag aldrig skulle 
vilja möta henne i rätten eller bryta arm. Det 
är möjligt att sjölejonen och pingvinerna greps 
av samma respekt och drog sig ut till havs. Vi 
följde stranden. Följebåten kom farande genom 
fältet som var utspritt över en ganska stor yta. 
Det var dags att vända tillbaka. Advokaten och 
jag låt nu sist. Men bara en kort stund. 

Med virvlar kring paddlarna, skum kring stäven 
och blodsmak i munnen var vi snart ikapp och 
förbi. Vi passerade klubbhuset i sprinterfart. 
Och fortsatte. Advokaten hade en fjärde egen-
skap. Hon hade extremt god syn och hade 
spanat in några skarvar på en förfallen brygga 
långt bort i fjärran. När hennes ornitologiska 
intresse hade stillats vände vi ännu en gång 
och genomled hennes brinnande ambition att 
vara först i hamn.
Jag hade ett par dagar på mig för återhämt-
ning, medan vårt fartyg stävade norrut genom 
södra Chiles majestätiskt ödsliga fjordlands-
kap. Där hade jag gärna sjösatt en kajak och 
paddlat förbi glaciärer och branta bergssidor. Vi 
kom till Puerto Montt vid foten av en snöklädd 
vulkan. Advokaten hade uppenbarligen val att 
testa krafterna på något annat. Vi var nu bara 
sex deltagare i paddelutflykten. Jag snodde 
en enmanskajak. I den andra hamnade en 
balettdansös från fartygets underhållningstrup-
per. Vi hade säkert haft roligt tillsammans, men 
helt olika uppfattning om hastighet.
Kontrasten till det karga Magellan-sundet 
kunde knappast ha varit större. Vi fick uppleva 
en långsmal sjö med närmast tropiskt yppiga 
stränder. I de smalaste sunden hängde veg-
etationen över från bägge håll. Vi paddlade 
genom tunnlar av grönska i sällskap med stora, 
färggranna kungsfiskare och vita hägrar. Sjön 
var inte bredare än att vår ledare Taylor lät 
oss fara fram som vi ville, så länge vi höll oss 
inom ”shouting distance”. Jag bedömde att hon 
kunde höras på ganska långt håll.
Under kryssningen från Buenos Aires ner till 
Kap Horn och upp till Santiago var nog de fyra 
dagarna i full storm på Sydatlanten den mest 
storslagna upplevelsen, i all synnerhet som vi 
fick oväntat vindstilla precis vid Kap Horn och 
kunde gå runt den 400 meter höga klippan på 
nära håll. Men de tre paddelturerna förde oss 
närmare havet och naturen än man kommer 
från det bekväma däcket på ett stort kryss-
ningsfartyget. Nu undrar jag bara om advoka-
ten blev biten av paddlingens tjusning eller om 
hon vaknade dagen därpå med träningsvärk i 
armarna. Kanske sade hon: Aldrig mera, i varje 
fall inte med den där galna svensken som satt 
bakom mig och aldrig vilade en sekund.
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