
2012. augusztus 29. 

Szokásunkhoz híven a korai indulást választottuk, így pár perccel öt óra után már motoroztunk ki a 

kikötőből. Ez így leírva egyszerűnek tűnik, de nekünk ott, beszorulva két nagy hajó közé és erősen a 

partra fújó szélben -  természetesen orrsugár propeller nélkül – nem volt könnyű feladat.  Egy dugába 

dőlt  kísérlet után inkább a tolatást választottuk, és ez eredményre is vezetett, igaz, ereinkben 

jegesen csörgedezett a vér amíg jókora horgonyunk elfordult a nagy kék halászhajó oldala mellett. De 

minden jó ha a vége jó, s mi nem soká már a kikötőn kívül küzdöttünk az elkeskenyedő fjordban 

feltornyosuló hullámokkal. Természetesen szembe szélben haladtunk. No jó, a haladtunk egy kicsit 

nagyképű kijelentés, eleinte inkább csak  araszoltunk.  Jobbára föl-le, s kicsit előre is.  Bár a meteo 

mára nem ígért nagy szeleket, mi mégis soknak éreztük.  Ahogy szélesedett a fjord, úgy vált egyre  

egyenletesebbé  a tenger felszíne,  de nyugtalanok voltunk a fésziget sarkához beígért, a szelek és az 

áramlás által korbácsolt hullámokra gondolva.  No, és hogy a zabszem jobban szoruljon, megreccsent 

a rádió,  a Coast Guard a 16-os csatornán közzétett egy „Gale Warnings” üzenetet. Mire 

feleszméltünk természetesen véget ért az angol szöveg, az izlandiból pedig egy kukkot se értettünk. 

Mit tehettünk volna, visszahívtuk a Coast Guardot és pontosítottunk. Szerencsére nem a mi 

térségünket érintette, ez kissé megnyugtatta zilált lelkivilágunkat. Istennek hála a foknál  a szél már 

nem volt nagy, s talán ezért, talán,  mert jó pillanatban érkeztünk, de különösebb kellemetlenség 

nélkül suhantunk át ezeken a részeken. Az ezt követő szakasz  igazi élmény hajózás volt. Igaz, ha előre 

tekintettünk, ha hátra, mindkét irányban sűrű esőfüggöny szaladt a víz fölött, de ránk sütött a nap. 

Elég sokáig tartott ez az állapot, míg végül nálunk is megvolt a hajómosás, kombinálva Zoli 

tusolásával. Ennek ő nem örült annyira, de míg lehúzta és elcsomagolta a nagyvitorlát majdnem annyi 

időt töltött a felhőszakadásban, mint amennyit odahaza élvezkedik a melegvíz alatt. Állítólag ez nem 

volt annyira nagy élmény, de ezt mi kétkedve fogadtuk.   Mire a Grundarfjördur előtti vizekre értünk 

ismét ragyogó napsütésben hajóztunk. Látva a városkát a tenger felől őrző monumentális hegyet, 

valamint a hátteret adó havas, sziklás, csipkés hegygerinceket, megértettük a kapitány miért ezt a 

kikötőt  választotta.  

   



 

Úgy tűnik, lassan szokásunkká válik, hogy egymás után kétszer is kikötünk. Miután behajóztunk a kis 

hajók kikötőjébe, ott betolatva tip-top módon rákötöttünk egy halászhajóra. Ezt követően a Harbour 

Master rádiótelefonon felhívta az egyik ott tevékenykedő halász legényt, és azt kérte, álljunk át 

inkább a másik kikötőrészben lévő úszó mólóhoz, mert az közelebb van a városhoz és az jobb lesz 

nekünk. Láttuk mi azt a mólót a behajózásnál, de nem is gondoltunk rá, hogy oda álljunk. Biztosak 

voltunk benne, hogy az jó hely valakinek a sajátja. Kiderült, az a vendéghely. Természetesen itt is 

találtunk 220-as csatlakozást, és mindez ingyenes. Nem tudom írtam-e már, de itt Izlandon eddig 

mindenhol volt elektromos áram, a többségében édesvíz is, és eddig még egyetlen kikötőben sem 

kellett fizetnünk. Vendégek voltunk. 

2012. augusztus 30- szeptember 1. 

Ezekben a napokban bőven jutott időnk a  kisváros megismerésére, amit el is neveztünk a 

„szivárványok városának”. A szemerkélő eső és a napsütés jóvoltából ugyanis naponta többször volt 

részünk ebben az élményben. 

 



 Volt alkalmunk a település fölött magasodó gyönyörű hegyekben való gyönyörködésre is. Egyik 

kedvencünk a „Farkas szikla”. Ez ugyan Csenge elnevezése, de az a fok élethűen mintázza a 

hegygerincen ordító farkast. (Ezt a Farkas családnak küldi Csenge  ) 

 

 

 



Az időjárás vendégmarasztalóan esősre váltott, így sok időt töltöttünk a hajóban és a turista irodában 

ahol volt internet. Megnéztük a helyi templomot is, ahol arra a kérdésre, hogy mikor lesz mise, 

augusztus végén azt válaszolták, hogy szeptember 9-én. Ez csak azért furcsa, mert a templom jó 

állapotú, szemben lakik a lelkész, tehát minden adott. 

 

 

2012. szeptember 2. 

Reggelre elcsendesedett a hajót egész éjjel ráncigáló szél – egész éjjel úgy dőltünk, mintha 

negyedszeleztünk volna, pedig ez egy betonmólóhoz kötve nem kis teljesítmény - és a Nap is kisütött.  

Míg Kristóf a múzeum előtt kiállított traktort bűvölte, Zoli a Harbour Masterrel gyors konzultációt 

tartott arról, hogyan is érdemes nekünk áthajózni Stykkisholmurba. Ugyanis arrafelé igen sok a szikla, 

a zátony és a sekélyvíz. Korábban egy helyi öregúr elmesélte nekünk, hogy amikor a dagály 

visszavonul a Stykkisholmur fölötti fjordból, ott a bejáratnál 18 csomós áramlás alakul ki. 

Hitetlenkedtünk, de ha ennek csak a fele igaz az is a háromszorosa annak amivel mi szembe tudnánk 

menni. Szóval jobb az óvatosság.  A Harbour Master megkérdezte milyen térképünk van, s amikor 

bevallottuk, hogy Garmin, azt mondta, menjünk inkább a kerülő úton. Megfogadtuk a tanácsát. Igaz 

csak délben indultunk, de mindössze 26 mérföldet kellett megtennünk. A felhőtlen eget kéken 

visszatükröző, nyárias napsütéssel kényeztető tengerszakaszon élmény volt  ez a délutáni menet. 

Stykkisholmur kikötőjébe érve a Pilot könyv leírása alapján nem számítottunk sok jóra, ám ismét 

meglepetés ért. Ahogy kikötőhelyet keresve nézelődtünk egy férfi integetett a szélső úszómólóról, 

hogy álljunk oda. Eközben sebtiben egyedül átkötött egy halászhajót. Ő volt a Harbour Master. 



Kedves, szolgálatkész ember, egyszerű ruhában aki teszi a dolgát, a végén pedig szerényen bevallja, 

hogy ő a Harbour Master, s ha bármire szükségünk van, amott van az irodája. És ez a sokadik ilyen 

tapasztalatunk. Mármint ebben az országban.  Micsoda ellenpontzása ez az adriai Lucka 

Kapitányoknak, illetve a pénzszedő segédeiknek. A délután maradékában még elmentünk felfedezni a 

városkát, s persze a játszóteret meg az uszodát. Éjjelre bejött az immár menetrendszerinti erős szél, 

így ismét egész éjjel negyedszeleztünk a mólónál. 

 

 

2012. szeptember 3. 

Most már értjük miért vonogatták a vállukat a helyiek amikor a szeptemberi időjárásról kérdeztük 

őket. Pedig többektől is érdeklődtünk az út során, de egyöntetűen nem mondtak semmi konkrétat, 

bár ezt akkor még nem vettük komolyan. Most már látjuk, itt a szeptember valóban kutya vacsorája. 

Van, hogy esik, és van, hogy fúj. Persze főként a kettő együtt. Ma napközben az eső dominált, így 

elsőnek a Vulkán Múzeumot néztük meg, ahol sok más érdekesség mellett még egy eredeti Andy 

Warhol kép is van.  A kultúrát követte a sport, vagyis meglátogattuk az uszodát.  

  

Míg Patreksfjordürben a hivatalos adat szerint 663-an laktak, itt a lélekszám már 1000 fő, így nem 

csak egy feszített víztükrű kinti medencéjük van, plussz napozó vagy gyermek medence és a két jó 

melegvizes üldögélő, hanem helyet kapott egy feszített víztükrű fedett medence is, valamint egy nagy 

kék csúszda a hozzá kapcsolódó külön medencével. Kellett a fejlesztés, hisz itt végül is már ezer fő 

lakik, nem igaz ? Egyébként az egész uszoda tip-top, szinte új. A melegvízben üldögélve azon 



gondolkodtam, hogy a kétmilliós Budapest állítólag  a fürdők városa - ezt még értem -, de milyen 

messze van a háromezer fős Iváncsa attól, hogy ott bármi hasonló legyen ! Míg ezen méláztam 

elolvasgattam az uszoda falára kifüggesztett táblát. E szerint a melegvízforrást a városkától távolabb, 

1996-ban fedezték fel. Kicsit vakaróztak, tervezgettek majd 1998-ban megkezdték a fúrásokat, a 

hőszivattyú telepítést és a városba vezető csővezeték építését. 1999-decemberében ezzel elkészültek 

és bekötötték az uszodát. Hmmmm… A következő évben, azaz 2000-ben pedig rákötötték a házak 

fűtését. Zoli - aki odahaza közművek építésével foglalkozik – ennél a résznél egy nagyot sóhajtott és 

üveges szemekkel  nézett bele a medence fölötti gőzbe. Nálunk ilyesmi csak a mesékben lehetséges. 

 

2012. szeptember 4. 

Ez a nap színesre és változatosra sikeredett. Az immár szokásos éjjeli negyedszelezés után bár 

lélekben némileg kételkedtünk, tudatunkban mégis bizakodtunk az időjósok mai előrejelzésében. Tíz 

óra után elindultunk, hogy visszahajózunk Grundarsfjördurba. A kikötő utáni sekély szakaszokon még 

tarajos hullámok habja csapkodta a hajót, de ez a nyitottabb részeken elcsendesedett. Ma végre 

igazuk lett a meteorológusoknak. Az út további része a megígért szép időben folytatódott, így Zoli ma 

a rövidebb és a szilák közötti csatornán át vezető utat választotta. Így aztán a navigálást is 

gyakoroltuk rendesen. A Coast Guardnak -mint mindig- most is bejelentkeztünk induláskor, de ma 3,5 

óra múltán történő visszajelzést kértek.  Ki tudja, lehet, hogy ez egyén vagy helyszín, esetleg időjárás 

vagy évszak függő ? Mi minden esetre látjuk a dolgok értelmét, és betartjuk a szabályokat. A 

rövidebb útnak és a kezdetinél jóval csendesebb tengernek köszönhetően elég korán megérkeztünk  

Grundarsfjördurba, így gyorsan átöltöztünk és elmentünk egy kirándulásra a behajózásnál észrevett 

jókora vízesés felé. A túra első részét az úton rollerrel tettük meg, majd tovább a legelőkön, át a 

zsombékos részeken, később mezítlábas átkelés a hegyi patakon. Mondjuk Csenge és Zoli előbb a 

gázlóépítéssel próbálkoztak, de végül mégis maradt a lábmosás.  

Ez után újabb hegyi legelők következtek. Közben egy darabon társainká szegődtek a helyi farmokról 

érkező kutyák, akik játékosságukkal és hatalmas ugrásaikkal kápráztattak el bennünket. Át kellett 

tornáznunk magunkat néhány nem túl magas, de villanypásztorral ellátott kerítésen is, de végül csak 

megérkeztünk a vízeséshez.  Jó kis túra volt, szép időben, azaz megérte eljönni.   

Estére értünk vissza, épp a rossz idő előtt. Éjjel a negyven csomó feletti szelek szinte vízszintesen 

hordták az esőt és a kikötőben tarajos és magas hullámok csapkodták a mólót. 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

2012. szeptember 5. 

A mai napra az időjósok esőt jövendöltek s ebben sajnos nem is tévedtek, így  lehetőségünk nyílt a 

Hajónapló megírására, a takarításra és egyéb,a hajó belsejében végezhető dolgokra.  Fantasztikus 

felfedezést tettünk és a kontakt grillen mesés melegszendvicseket készítettünk. Jutott idő az 

olvasásra, Zolinak a szakáll és bajusz igazításra, Csenge és Kristóf pedig indiánosat és tűzoltósat 

játszottak.  

 

 

 

 

 


