
2012. augusztus 16. csütörtök 

A tegnapi inforációgyűjtés eredményeként ma autós kirándulást terveztünk. Első uticélunk a Dynjandi 

vízesés volt. Aszfaltozott út csak a városokban, meg a nagyobb települések között van, a képeken 

látható földút bizony fő közlekedési útvonal, ami a fjordokat köti össze.Megtapasztaltuk azt is, amiről 

eddig azt hittük, azért biztos van benne némi túlzás. Birkák tényleg ácsorognak az út mellett, sőt néha 

még az út közepén is. Az autók láttán pedig nem kezdenek fejvesztett menekülésbe, jó esetben is 

csak komótosan mennek arrébb.  Egyébként ha semmi más programot nem terveztünk volna csak az 

autózást akkor is nagyon elégedett lennék, mert olyan részeit láttuk az országnak amilyeneket eddig 

nem.  A partvidék után nagyon érdekes volt felmenni a hegyek közé. Hihetetlen formagazdagsággal 

találkoztunk. 

 

A vízesés igazán impozáns, egy nagy és sok kis részből áll. A tetejénél a hangja inkább már robaj, és 

úgy száll a vízpermet, hogy Kristóf azt hitte,  esik az eső.  

 

 



 

 

 

 

A következő állomás Bíldudalur volt, ahol rácsodálkoztunk néhány érdekes dologra. Első élményünk a 

helyi fagyi volt. Eleinte úgy tűnt semmiben nem különbözik az itthoni gépi társaitól, de aztán jött a 

meglepetés: kívánságra fejjel lefelé olvadt csokiba mártották, ami a hidegtől rögtön rá is dermedt. 

Irtó jól nézett ki, bár enni kicsit nehéz volt, mert a fagyi hamar kiolvadt a csokiréteg alól. 



 

Érdekes volt még látni a kikötőben, hogy mennyire fontos a biztonság. A bejárat mellett ott lógtak a 

mentőmellények (még gyerek méretben is). Bárki használhatta őket. A lényeg: biztosan ne menj vízre 

ezek nélkül. A hulladékszigettől pedig szemünk, szánk elállt. Ilyen kulturált kivitelezéssel még soha 

nem volt dolgunk. Ha ezek után úgy gondolnátok, hogy valami nagy városba érkeztünk, hát nagyon 

tévedtek. A legoptimistább becsléseink szerint sem élhet itt több, mint 300 ember. 

És csak ezután következett amiért éppen ide jöttünk: a „Vizi Szörny Múzeum”. Elsőre talán némiképp 

komolytalannak tűnhet, de nagyon jól megcsinálták. Olyan multimédiás rész van benne  ami igazán 

párját ritkítja. 

 



A nap utolsó programja a halsimogatás volt Sudureyriben, bár ez  igazából csak Csengének sikerült. 

Mi többiek sem elég lelkesek, sem elég bátrak nem voltunk.  A helyi benzinkútnál lehetett venni kis 

fagyasztott halakat, ezzel lehetett etetni a nagyokat. Jól voltak „tanítva”, már a puszta látványunkra is 

odajöttek. 

 

 

2012. augusztus 17-től 23-ig 

Először tartottunk egy pihenőnapot. Zoli és Csenge társadalmi életet élt: interjút adtak egy kedves 

fiúnak, aki a helyi egyetem megbízásából érdeklődött, és vendégeskedtek kicsit a szomszéd francia 

hajón. A mosoda jóvoltából a ruháink is tiszták lettek, és izlandi zázlót is szereztünk az elvesztett 

helyett. Nagyon trükkös, tele van lyukkal, így átfúj rajta  a szél. Állítólag ez a tartósabb fajta. Hát, 

majd kiderül. Mondjuk elvesztés ellen ez se véd. Következő elgondolásunk az volt, hogy átmegyünk a 

szemben lévő fjordba és ott alszunk valamelyik öbölben. Ember tervez, időjárás végez. A napi menet 

vitorlázási szempontból pont olyan volt, mint az a bizonyos állatorvosi ló. Motorral indultunk még 

gyengécske szélben. Kicsit több lett a szél hát vitorlát húztunk. Még több lett a szél hát reffelni 

kellett, rögtön 2. reffre a diztonság kedvéért. Az öbölben ahová beértünk  már 28 csomós volt a szél, 

és néhol fehér tajtékok voltak a hullámok tetején, így Zoli úgy döntött talán mégsem kellene itt 

horgonyon aludnunk. Szóval irány vissza Isafjördur. A hegyek takarásában aztán annyira legyengült a 

szél, hogy már nem volt elég a vitorla, motort kellett indítani. Később aztán tényleg elfogyott még az 

a kis fuvallat is, így a kis sziget amit még meg akartunk kerülni sehogy sem akart közeledni. Mikor már 

úgy tűnt estig sem érünk oda a szél magára talált, először szolídan, később pedig olyannyira, hogy a le 

nem rögzített dolgain megint kicsit átrendeződtek a kabinban. A nap két nagy tanulsága: 1. a 

pillanatnyi időjárásból semmiféle következtetést nem lehet levonni arra vonatkozóan, hogy milyen 

lesz majd fél óra múlva, 2. Izlandnak ezen a részén az időjárás előrejelzés nem több, mint egy 

kiszínezett kép, akár Kristóf is rajzolhatná. A  többi részen azért nagyobb volt a találati arány. Az éjjel 

aztán bebizonyosodott, hogy jó döntés volt kikötőbe jönni, mert még a mólónál is rángatott minket a 

szél rendesen. Így  még a másnapi  öböllátogatást is városnézésre cseréltük. A múzeumban például   

sok más érdekesség mellett nagyon jól követhető volt hogyan fejlődött a halászok ruházata az elmúlt 

időben.  



 

   

Az emeleten harmonikakiállítás volt, az udvaron pedig bálnakopnyákat is találtunk. Kristófot ez 

utóbbi kötötte le jobban, mert sajnos a hangszereket nem lehetett kipróbálni. 

 

 

 



Azért végül a vágyott fjordot is elértük, és két éjszakát töltöttünk horgonyon. Mint látszik a 

fedélzeten menetben nagyon komoly munka folyik: Zoli navigál, Kristóf csomókat készít. 

 

Kikötés után viszont édes a pihenés. Akár fürdőruha nélkülis lehet napozni, igaz sapka meg 

viharkabát azért kell. 

  

A horgony mellé Zoliék egyébként mindig leteszik az angyalt is, így kicsit nyugodtabbak az éjszakáink. 

Olyannyira, hogy az augusztus 20-i ünnepre való tekintettel még az István, a király című rockoperát is 

meg tudtuk nézni, és az enyhe időre való tekintettel a horgonyőrséget sem vettük nagyon komolyan. 

 



Következő megállónak azt az öblöt választottuk, amelyik a gleccser lábánál található, gondoltuk 

közelebbről is megnézünk már valami havat, jeget, ne csak mindig messziről lássuk. A horgonyzás 

csak másodszorra sikerült megnyugtatóan, és bizony folyamatosan figyelni kellett nem sodródunk-e 

el valamerre. A boci segítségével sikeresen partra jutottunk, bár a kis külmotor nagyon ellenállt a 

beindításnak. Zolinak komoly kitartásra volt szüksége amíg rábeszélte. 

A terep hol könnyebbnek, hol nehezebbnek bizonyult, a legtöbb részen pedig inkább mocsárra 

hasonlított, mint útra. Mondjuk az utat nem is mindenhol találtuk meg. 

 

  



A gleccser igazából kicsit messzebb volt, mint amilyennek a  hajóról látszott, így bár elég jól 

megközelítettük elérni azért nem sikerült. Szóval a hósimogatásra még várni kell. Az éjszakánk ugyan 

nem volt olyan nyugalmas, mint az előző, de hála az angyal által biztosított plussz súlynak semmi 

gond nem volt. A kirándulás alatt viszont az is kiderült, hogy valami probléma van a VHF rádiónkkal, 

így ismét Isafjördur felé vettük az irányt, hogy megjavítassuk. 

 

                      


