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A Breiddalsvik-ben töltött délutánon úgy tűnt, számunkra jó idő várható a következő napon, így a 

tovább indulás mellett döntöttünk. Tettük ezt azért is, mert a mólón lévő házikóban megtalált 

kikötőmester tagadta, hogy itt akár Customer, akár Police lenne, nekünk pedig ugye illett volna 

belépnünk ebbe az országba is, ha már megérkeztünk. A szabályok e tekintetben egyébként 

szigorúak, csak nem mindenhol és nem mindenki tartja be őket. Az, hogy mi felvontuk az izlandi  

mellé az előírt sárga lobogót is, mondhatnám csak tájékoztató jellegű. (Mondjuk annyi derül ki belőle, 

hogy a saját bevallásunk szerint nem vagyunk kolerások.) Ezzel együtt a reggeli indulást nem 

kapkodtuk el – ez 8.00-át jelentett - , így mire kifutottunk a kikötőből, addigra rajtunk kívül ott más 

hajó már nem árválkodott. Mindenki elment halászni. Mivel sok szelünk nem volt, így motorral 

haladtunk, élvezve az ilyenkor működő kabinfűtés melegét. Igyekeztünk a sziklák és a zázonyok 

között a rövidebb utat választani, és figyelmesen navigáltunk. Az áramlás ellenünk dolgozott, ez néha 

akár 40 fokkal is elfordította a hajó orrát. A ködből lassacskán kibontakozott Skrúdur szigete, amit 

eleinte csak az őt körülvevő zátonyokkal együtt elkerülendő veszélyes pontnak tekintetünk. 

Alaposabban szemügyrevéve azonban kiderült, rendkívül népes madárkolónia lakja, akik szárny 

nyújtásnyi távolságban fészkelnek a sziklapárkányokon. Nosza rajta, figyelmesen ugyan, de közel 

hajóztunk a szigethez. A madarak egy része – alighanem a haderő – elriasztás képp vadul kezdett 

körözni a hajónk felett. Kisebb termetű puffinok és nagyobb sirályok egyaránt. Percek alatt szinte 

félelmetes hitchkocki kép alakult ki. 

 

 Mi bátran álltuk a sarat, ámultunk és próbáltunk fényképezni. Az előző kijelentésem azonban csak        

részben igaz, ugyanis a „sarat”, azt már nem álltuk igazán. Amikor a légierő egyik jeles pilótája 



pontosan betalált a kapitány kabátjának hajtókája és annak nyaka közé, akkor bizony 

megfutamodtunk. Maradt az ámulat, no meg a hajómosás. Egy dolog bizonyos, ilyen élményben 

eddig még sosem volt részünk, ám legközelebb esernyőt is kell hozunk a madárnéző  kalandhoz. 

 

 
Mai napi uticélunk a keleti part leghosszabb fjordjában lévő Eiskifjordur település volt. Köd volt, így a  

behajózásnál a fjord szépségeiből nem sokat láttunk, de a szűk csatorna 150 méternél nagyobb 

vízmélysége meglepő volt. Amikor a kikötőbejárathoz értünk, ott már láthatóan várt bennünket 

valaki, jelesül a Harbour Master, aki ezt követően igazán sokat segített nekünk. A halászkikötőbe 

álltunk be, oda, ahová a nagy hajók is. Nemsoká megérkezett a Customer is, akinek tételesen 

bevallottuk megmaradt három doboz sörünket és a régóta magunkkal hordozott két üveg Sangriát, 

valamint mind a 24 tojásunkat. Szokásunk szerint eleinte nem tudtuk megmondani, hogy holnap itt 

maradunk-e, avagy tovább megyünk, ám a délutáni séta meggyőzött és maradtunk még egy napot.  

 



Reggel verőfényes napsütésre ébredtünk, kellemes tavaszi idővel, szóval ez egyáltalán nem olyan 

volt, mint amilyet mi Izlandról korábban elképzeltünk. Így az is kiderült, hogy mekkora hegy 

magasodik a kikötővel szemben, amiről tegnap elképzelésünk se volt, hiszen köd takarta. Igaz, 

Feroeren az egyik öreg azt mondta: meglátjuk Izlandon sokkal jobb lesz az idő, ott meleg van és sokat 

süt a nap, de akkor ezt a kijelentést még csak gyenge angol tudásunkkal magyaráztuk, hogy tuti 

félreértettünk valamit.  Eiskifjordurrol kiderült, jó hely ez nagyon, gyönyörű természeti környezettel, 

szuper uszodával, segítőkész emberekkel. Olyan városka , ahová szívesen visszajönnénk ismét. A mai 

napra beterveztünk egy hegyi futást, levezetésként pedig elmentünk az uszodába ahol a termálvízben 

üldögélve néztük a 

hegyeken még 

meglévő hófoltokat.   

 Usziba sajnos csak két 

részletben jutottunk 

el, fiúk-lányok 

felosztásban, ugyanis  

míg Zoli futni volt 

Csenge felfedezte, 

hogy -ismét- dugulás 

van a wc-ben. Elégszer 

segített már az 

apjának ahhoz, hogy 

tudja mi a teendő, így 

hozzá is látott a 

javításhoz. Én 

próbáltam segíteni, de 

igazából semmi  szüksége nem volt rá. Csak a takarítás maradt nekem, a szerelést mind ő csinálta 

egyedül. És a  wc azóta is jól működik:) 

 Szerencsére a  térkép adataival ellentétben a kis kikötőben is van elegendő vízmélység, mert 

kotorják, és ha úgy alakul akár ott is hagyhatnánk télire a hajót. A H.M. állította, itt télen sem fagy be 

a tenger.  Az itt töltött napon megismerkedtünk a helyi elektromos szerviz tulajdonosával is, aki 

készített nekünk egy csatlakozó átalakítót. Mint kiderült szabadidejében  szenvedélyes statisztikus is, 

mert Izland gazdaságáról, népességéről, és minden egyébről csípőből sorolta a százalékos értékeket. 

Bennünk az ragadt meg, hogy itt a nők átlagosan 2,2 – 2,3 gyereket szülnek, s ezzel ők a csúcstartók 

Európában. Ehhez csak gratulálhatunk.  

2012. augusztus 3. 

Reggel időben – azaz 5.30-kor – keltek a „fiúk”, hogy  6,00-kor el tudjuk hagyni a kikötőt. Indulás után 

a megtudott regulának megfelelően felhívtuk a Coast Guard-ot és bediktáltuk kik vagyunk, honnan és 

hová megyünk. Ez izlandi helyi szabály, és nyilván nem véletlenül alakították ki az idők során. A 

tegnapi napsütésnek minden esetre nyoma sem volt már, s ha jól számoljuk akkor így augusztus 

harmadikán ezzel  megvan 2 ködös nap, szóval a statisztika szerint már csak 6 várható.  A szinte 

szélcsendben eleinte csak motorral, majd motorral és vitorlával együtt haladtunk. Kihajózva a 



fjordból olyan sok medúzát láttunk, mintha valaki a tiszteletünkre, -vagy éppen elrettentésként- 

teleszórta volna a tengert. Kicsi, nagy, áttetsző, vörös, volt mindenféle. 

Nem sokkal múlt délelőtt 11-óra amikor nagy esemény történt. Előbb egy alacsony kifújást vettem 

észre, azt hittem valami nagyobb delfin…. azután  feltűnt egy hatalmas hát is.  Egyszínű, nagy hát,  

horgasan  ívelt hátúszóval. Körülbelül akkora méretű lehetett, mint a mi hajónk. A nagy hát 

határozottan és nem lustán, különösebb hullámkeltés nélkül jött fel a felszínre majd tűnt el ismét a 

tengerben. Összesen négyszer bukkant fel, mi pedig döbbenten néztük. Mire Zoli kihozta a 

fényképezőgépet, addigra őkelme megunta  a közeledő látogatásunk és hosszasabban alámerült. 

Szívünk szerint kerestük volna, hogy  még egy kicsit láthassuk életünk első igazi bálnáját, de az 

óvatosság ez esetben visszatartott.  A skóciai Hebridákon kapott határozó alapján ez egy „Long-

finned pilot whale” volt,amit mi púpos fejű bálnaként ismerünk.  Ez volt a nagy találkozás.  

A mai nap másik érdekes eseménye az volt, amikor a szinte semmi szélben haladva motorunk néhány 

hörgés után megállt. Addig a felismerésig eljutottunk, hogy az üzemanyagrendszerben van a hiba, de 

az alapvető próbálkozások nem hoztak sikert. Maradt a semmi szeles vitorlázás a kikötő felé. Közben 

a sirályok úgy gyűltek körülöttünk, mint valami dögkeselyűk a konc körül, és ahogy vitt bennünket a 

szél, úgy tepóztak velünk a vízen. A kapott Handbook fényképe és mindkét digitális térképünk egy 

nyitott mólós kikötőt jelölt, igaz elég vázlatosan, s a pikantéria kedvéért a megközelítési oldalon a 

mólótól 100 méterre egy szikát. Sok helyünk nem lesz a vitorlával való manőverezésre ezt láttuk, de 

legalább már közeledtünk a felélénkülő szélben. Zoli mindenkinek elmondta a feladatait: Kristófnak 

játszani kellett a kabinban, Csenge elpróbálta a horgonyon egyensúlyozást is, én még kormányoztam 

egy kicsit mielőtt a precíziós résznél átveszi a 

kapitány, szóval készültünk a feladatra. A 

meglepetés ezek után már csak az volt, hogy 

bár a GPS alapján immár a mólón – azaz a 

szárazföldön – lettünk volna, mi több, a nyitott 

mólón, előttünk mégis egy zárt, 

visszakanyarodó bejáratú és beláthatatlan, de 

szemre igen szűk szájú kikötőcske volt. Nem 

sok idő maradt a tétovázásra, gyorsan 

horgonyt dobtunk, s Zoli elindult a dingivel 

felfedezni az előttünk álló lehetőségeket. A 

mólón álldogáló nagydarab emberről kiderült, 

hogy ő a Harbour Master. Zoli terve az volt, 

hogy Csenge beül a dingibe s szépen 

lassacskán behúzza a hajót a kikötőbe az első 

mólóhoz. E tervünket a régen nem járatott 

külmotor rakoncátlankodásait látva a 

kikötőmester keresztül húzta, mert megjelent 

saját viking csónakján, hogy behúzzon 

bennünket a kikötőbe. Nagydarab és jóravaló 

ember volt a Harbour Master. Óvatosan húzta 

a hajónkat, mégis úgy neki motorozott az első 

kikötőmólónak, hogy fejjel előre beesett a 

csónakja padjai alá. Mi igyekeztünk 



rezzenéstelen arccal szurkolni neki, még szerencse, hogy  nem esett baja. Nekünk sem. Később már a 

parton elbeszélgettünk, s mondta, ez a mi motor gondunk a legrosszabbkor jött, mert most épp 

festival van a városban, az öböl túloldalán úgy 8 kilóméterre innen, s most motorszerelőt találni nem 

lehet. Hmmm…. Gondoltuk, akkor magad Uram, ha szolgád nincsen, s  holnap  Zoli hódolhat kedvenc 

időtöltésének, szerelheti a hajót, mi pedig megnézzük a nagy madárles sziklát, meg az ott lakó 

sirályokat és puffinokat.  

 

 

 Egy kis délutáni  körülnézés és a vacsora után épp vackolódtunk, mikor kopogtak a hajó oldalán. No, 

itt van a hajó gazdája, akinek a csatlakozójába bedugtuk a kábelünket, mondta Zoli, s igaza is lett. 

Csak nem úgy. Megjelent három, magát halásznak mondó vidám fickó és kedves feleségeik. Mondták, 

nekik a Harbour Master szólt, hogy nekünk motor gondunk van, s segítenének, ha nem zavarnak e 

kései órán. (este 11-kor) No persze visszajöhetnek holnap délelőtt is, ha nekünk  most nem alkalmas. 

Már, hogyne lenne alkalmas ? Ők rögvest nekifogtak a motor üzemanyagrendszere szétszedésének, 

mi pedig megbontottuk az egyik  üveg otthonról hozott Sangriánkat, ami nemtől függetlenül 

mindenkinek ízlett.  Így telt a következő két és fél óra, mely végülis új napot hozott, de eredményt azt 



nem.  A motor makacs volt, két segítőnk pedig már kicsit kevésbé lelkes, Csenge pedig néhányszor 

majdnem leesett az ülésről ahogy elnyomta az álom. Végül megszületett az ítélet: ide a specialista 

kell. Van a városban egy, aki nagyon ért ezekhez a motorokhoz –mondták- reggel felhívják és itt lesz 

dél körül. Így is lett, azaz majdnem, mert másnap ismét a mi két segítőnk érkezett meg, újult erővel, 

és újult bizakodással. A kitartás szerencsére -mint a mesében- most is elnyerte  méltó jutalmát, s a 

motorunk újra elindult. Közben persze az is kiderült, hogy aki jött nekünk segíteni, azé az a legszebb 

halászhajó, amelyiknek a 220-as csatlakozójába mi bedugtuk a hosszabbítónkat. Persze, nyugodtan- 

mondta. Meg azt is, hogy az Ő hajóján is Yanmar motor van, s nagyon elégedett vele. Hány lovas is a 

miénk ? 27 ? Hmmm… az övé 550, de tényleg nincs vele gond. No persze dugulás és levegősödés 

minden motornál lehet. Kérdeztük kifizetődik-e a halászat, mert látjuk most sem futottak ki. Óóóó 

igen -mondta- szerdán voltak kinn a tengeren és 4000 kilónyi halat fogtak. Szerdán vagy csütörtökön 

mennek ki ismét. Amíg a nagy motorszerelés tartott mi Csengével és Kristóffal azért megnéztük a 

madarakat, és Csengének végre sikerült puffint fényképeznie. Ez korántsem olyan könnyü dolog, 

mert nagyon félénkek, ha pedig a vizen zavarják meg őket –mint ahogy mi a hajóval általában 

tesszük- rögtön alábuknak. A szárazföldön azért sokkal több az esély. 

  

2012. augusztus 5. 

Reggel közelítőleg a magunk idejében indultunk, s így 6.20-kor már brummogott a motor. Zene 

füleinknek. Ezekkel az északi nevekkel azonban valahogy hadilábon állunk. Nemrég voltunk 

Breiddalsvikben, ma Borgarfjordurben ébredtünk, ami Bakkagerdihez tartozik, uticélunk Bakkafjördur 

lett, de előtte még megálltunk Byrtjófur-nél.  Szó mi szó, nem mindig vagyunk a helyzet magaslatán, s 

ha hozzászámoljuk azt, hogy a különböző térképeken gyakran más neve van ugyanannak a 

településnek – talán valamikor átnevezték – akkor a kép még szürreálisabb.  

Ja igen, ha már a térképeknél tartunk….. A Navionics-tól  letöltött térképünknek – ami egész idáig 

kiváló volt - erről a részről már nincs részletezése és ezt mutatja is. Az itteni partok  csak  körvonalak, 

mondjuk tervezgetés szintjén meg egy öböl áthajózásánál ez is segítség, de a partközelben nem sokat 

ér. A másik térképünk a Garmin pedig elavult és elnagyolt. Itt-ott hiányzik róla egy-egy szigetecske a 

part mellett, (pedig tuti nem tegnap került oda), és például az 1990-ben épült kikötő még nincs rajta  

csak egy mólóként. Ezek sajnos eléggé általánosak. Persze bizonyára van mindkét térképcsaládban 

ennél jobb, frissebb megvásárolható és letölthető változat is – bár mi mindkettőt idén nyáron vettük. 

A mai nap látványosságát néhány nagyobb delfin jelentette, amelyikeknek a hátán - a hátúszó után -

nagyobb fehér folt volt. Ezeket Csenge és Zoli látták, és valószínűleg „Atlanti fehér oldalú” delfinek 



lehettek. Az itteni delfinekről általánosságban elmondható, hogy nem oly kíváncsi típusok, mint 

délebben élő rokonaik. Talán rossz tapasztalatokat gyűjtöttek anno és még őrzik annak az emlékét ?  

Mint fennebb írtam sikeresen kikötöttünk egy igen elvásott mólónál. Alakra pont olyan volt,mint amit 

a GPS térképe jelzett, így elsőre nem is fogtunk gyanút. No jó, az, hogy be volt szakadva a móló 

közepe az rendellenesnek tűnt, de pont ott volt a falu is…. Látván az állapotokat, megállapítottam: 

ma hidegben alszunk, hacsak a kályhát be nem fűtjük, mert itt bizony nincs elektromos csatlakozás.  

Talán tíz percbe sem telt míg felfedeztük, hogy egy mérfölddel arrébb van egy kőszórás, s alighanem 

ott lehet a jobbik kikötő. Másodszorra már nem tévedtünk. Jól megépített, keskeny bejáratú, védett 

kikötő volt, s mi a nagy fekete gumikkal ékesített rakodó részen kötöttünk ki. Két helyi ember rögtön 

jött segíteni, kerítettek nekünk elektromos csatlakozást, s később az egyikőjük még az otthonába is 

meginvitálta Zolit, az időjárás előrejelzések letöltése miatt. Állítólag 80-an laknak ebben a faluban, a 

régi kikötőt már nem használja senki amióta 1990-ben megépítették az újat. Khmmm…Garmin…    

Szerény kis halászkikötő volt, ám Csenge felfedezett egy fűtött konténert, meleg vízzel és tusolóval. 

Szóval semmiben nem szenvedtünk hiányt. 

 

2012. augusztus 6. 

Ma Zoli vekkere 4,45-kor csörgött, így 5,30-kor már úton voltunk. Míg ő odakinn tette a dolgát, mi 

benn a hajóban úgy tettünk, mint aki alszik. Volt, hogy motorral, máskor vitorlával, de leginkább e 

kettővel együtt haladtunk. 11-óra volt mire megkerültük a Langanes fokot, majd nyugatra vettük az 

irányt Raufarhöfn kikötője felé. A gyenge szél miatt a tenger sima felülete jó lehetőséget nyújtott a 

delfinek  megfigyelésére, de azért ahhoz elég hűvös volt, hogy ne túl sokat nézelődjünk. Így is 

négyszer  láttunk delfineket. A második csapat a távolban akrobatikus kiugrásokkal hívta fel magára a 

figyelmünket. Égnek álló farokuszonyaik  természetellenes pózát alighanem valamely delfináriumból 

szökött társuktól leshették el. Ők tettek egy rövid látogatást a hajónk felé - a hangsúly itt sajnos a 

rövid szón van – majd mentek tovább, mint akiknek halaszthatatlan dolga akadt. 

 

A gyenge szél a delfinek megfigyelése mellett arra is lehetőséget nyújtott, hogy Csenge legújabb 

szenvedélyének hódoljon. Ez pedig –ha hiszitek, ha nem- a kötés. Már az Orkney szigetek  óta nagyon 

tetszenek neki a helyi kötött dolgok, addig mondogatta, míg Feroeren beadtuk a derekunkat és 

kapott kötőtűt meg fonalat. Szerencsére a nagymamámtól annakidején –bőven a múlt évezredben- 

tanultam egy kicsit kötni, így legalább egy-két dolgot meg tudtam neki mutatni. Most ezeket 

gyakorolja lelkesen. Cél egy sál a kedvenc macijának amit Tomitól kapott ajándékba.  



 

Raufarhöfnben a kikötés után sétáltunk egy nagyot. Ezek után történt meg az az eset, ami miatt Zoli 

még mindig olyan furcsán tekintget….. Elmesélem, mert tanulságos, s mindenki vesse össze szabadon 

a saját tapasztalataival. 

Zoli már mondogatta, hogy kellene tankolnunk, de ezeken a részeken a kútfejek egy olyan pendrive 

szerű chipes szerkezettel aktiválhatók amilyen nekünk sosem volt. (Szerintem nem is lesz:) Megörült 

hát amikor látta, hogy az egyik halász épp tankolni készül. Gondolta, áthozza a kannát, megtöltik s 

egyszerűen kifizeti az embernek. A halász valami ok folytán nem állt kötélnek, de készségesen 

felhívta a kútkezelőt, s azt mondta az mindjárt eljön. Ez este fél kilenckor történt. Nem tudni, hogy a 

kútkezelő vacsorázott-e épp, avagy tévét nézett otthon, esetleg a haverokkal múlatta az időt, de, 

hogy a munkaideje rég lejárt, az biztos. Nemsoká valóban megjelent, s rövidesen kiderült, hogy nincs 

olyan pendrive szerű kulcsunk, sőt nem is akarunk 300 vagy 400 litert tankolni, mint egy átlagos 

halász, legfeljebb 40-60 litert, hisz ez ez egy vitorlás hajó. Ekkor a kutas azt találta ki, ne álljunk át a 

kútoszlophoz a hajóval, eljön ő a tankolós autójával, bár nem biztos, hogy beér a tömlő a mólóra. 

Ezek után valóban megjelent egy kamionnal, annak a végéből kihúzott egy vastag, koszos és nehéz 

csövet, a végén a töltő pisztollyal. A pisztoly csöve vastag volt, a mi betöltő nyílásunk szűk, szóval 

csak egy szűrős tölcséren keresztül lehetett szépen lassan belecsorgatni a tartályunkba a hiányzó 

dízelolajat. Cső visszahúzás, feltekerés….. már fél tíz van.  No de mire is gondol ilyenkor a magyar 

lélek, negyven méterre a kamiontól, egy töltőpisztollyal a kezében ? Hát ugye arra, hogy majd 

nagyjából annyi litert mondanak,  amennyit akarnak. A mi mennyiségünk valóban meglepetés szerű 

volt: 31 liter lett.  No de mennyi lesz az ára ? Gyors fejszámolás, mennyi is lenne ez otthon, ez 

átváltva hány izlandi korona… szóval az ár  nem lehet több mint  kb. 7500 Korona. Háromezer kétszáz 

mondja a kamionos kutas. Furcsa. Ezek szerint mondjuk 200 Ft lenne egy liter dizel ? Jaaa…… persze, 

biztosan van egy speciális ár a halászoknak és mi most azon az áron… ez jó. Hoppá, azonban a kutas – 

mint mondja - nem tud pénzt váltani. Ugye mindannyian hallottunk már ilyet ?  Nekünk pedig 

balszerencsésen csak 5000 koronásaink vannak, meg egy darab ezer koronás. Zoli adná az ötezrest – 



mi mást lehet tenni ilyenkor ? A Kutas tiltakozik: Az túl sok.- mondja. Összetépi a számlát és azt 

mondja: legyen ezer. Nyújtja a nagy lapát kezét és mosolyogva megy el, Zoli pedig még sokáig nem 

érti: mi is történt itt ma este, és hogyan is van ez.  Sok rendes emberrel találkoztunk már az utunk 

során, de ez a kamionos-benzinkutas még mindig meg tudott bennünket döbbenteni.  

 

Az este egyébként gyönyörű fényekkel is megajándékozott minket. 

 

 

 


