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Eldslandet och södra Chile 

Bilder från en resa med kamera, av Reinhold Skoglund 

Resan startade och slutade i Chiles sydligaste stad, Punta Arenas. Den var uppdelad i 

två delar. Först en veckas resa med bil på Chiles allra sydligaste fastland. Vi 

fotograferade kondorer, besökte Chiles mest sevärda nationalpark, Torres del Paine, 

där vi kunde fotografera kondorer, rävar, guanacos med mera från nära håll. Vi 

besökte också en koloni med kungspingviner på den chilenska delen av Eldslandet. 

Patagonien har ett fascinerande landskap med enorma vidder i öster och ett kuperat 

landskap med höga, vilda berg i väster. Det är till stora delar nästan obebott.  

Efter en vecka bytte vi färdmedel, till en 26-metersbåt med namnet M/N Forrest, en 

båt som totalrenoverats och som man nu gör resor med i Eldslandets fjordar och 

Magellans sunds farvatten. Under veckan på båten kunde vi komma helt nära och 

fotografera knölvalar, albatrosser, sjölejon, pälssälar, ett antal olika fåglar och mycket 

mera. Dessutom besökte vi några vackra glaciärer långt inne i fjordarna. Det som 

fascinerar mig mest i Eldslandets fjordlandskap är dess osannolika färgprakt, den helt 

orörda naturen, rikedomen av de djur vi kom i kontakt med, tystnaden och ensam-

heten. Det bästa och kanske det enda praktiska sättet att ta sig till fjordlandskapet är 

naturligtvis med båt och då med en arrangerad resa. Att själv hyra en båt med 

skeppare under en vecka skulle förstås bli mycket dyrt. Jag anlitade den svenska 

arrangören ”Eldslandet.com” vars innehavare verkligen kan området. Det är ett helt 

väglöst landskap, till största delen täckt av höga branta berg, som delvis är täckta av 

snö och glaciärer. Mobiltäckning finns inte.  

Detta var min fjortonde resa till Sydamerika. Patagonien är fantastiskt, särskilt när 

det gäller djur och natur. Alla dessa resor utom tre har gått till Chile och/eller 

Argentina och ofta till Patagonien. Förutom att jag rest i stora delar av både Chile och 

Argentina har jag också besökt Påskön, Falklandsöarna, Sydgeorgien och Antarktis.  

Boken innehåller drygt hundra bilder på djur och natur från detta storartade 

landskap.  Jag tror att boken kan fungera som en inspiration till andra att göra 

liknande resor i södra Patagonien, i Chile eller Argentina och upptäcka vilken 

spännande världsdel Sydamerika är.  

Sist i boken finns en karta över området. 

Reinhold Skoglund 

  

 


