
Narsalsuaqtól  Gronnedalig 

Az eddig Grönlandon látott települések közül Narsalsuaq a legkisebb, azonban kicsiny mérete dacára  

nemzetközi repülőtérrel büszkélkedhet. Persze a kákán is csomót keresők erre azt mondhatnák: nem 

nagy dolog, hisz ezt még az amerikaiak építették katonai bázisnak, ám ez a tényeknek csak részleges, 

elferdítő  bemutatása lenne.  A nemzetközi repülőtérhez ugyanis tartozik egy reptéri épület is, ami 

akkoriban valószínűleg nem volt még repülőtéri épület.  Dénes, -aki felfedező típus- rögtön elment 

megnézni a „várost”. Később így jellemezte a repteret: egy nagyobb családi ház. A homlokzatán kb. 5 

méterre egymástól két bejárat Arrival és Departures felirattal. A két bejárat ugyanabba a helyiségbe 

vezet. Ott azonban van egy nagy eligazító tábla nyíllal: Gate 1.  Gate 2. ugyan nincs, de gondoltak a 

fejlesztés lehetőségére.  Az igazsághoz azonban hozzátartozik az is, hogy az épület a jelen igényeket 

teljes mértékben kiszolgálja. Bennünk például a mozgássérült WC meleg vizes kézmosója régi 

emlékeket idézett fel, egy lassan halványuló emlékű másik világból.  

Erre a reptérre érkezett meg 2013. július 25-én Orsi, Csenge és Kristóf. A találkozás nagyon megható 

volt. Mindkét gyermekem sírva fakadt. Kristófból feltört a: „Nagyon hiányoztál Apa !” Csengének  

pedig előcsalta a könnyeit a frissen szedett grönlandi virágcsokor.  Azonnal előjött a pollen allergiája.  

Így azután Ő is könnyek között mondta: „Nekem is nagyon hiányoztál Apa !”  

Érkezésükkel egy időben megjött a rossz, esős idő is, így a következő napon nem indultunk tovább. 

Még délelőtt engedtem a csábításnak és megkérdeztem a dán hadihajón posztoló katonát: 

Megnézhetnénk-e a hajójukat? 

 

 

Ahh… hát persze, de csak az esti tűzriadó után – hangzott az ígéretes válasz. Vártuk az este 7 órára 

kitűzött tűzriadót, s arról beszélgettünk, hogy majd mi is kiszaladunk két vödörrel locsolni….  A 

beígért szirénázás és szaladgálás azonban elmaradt, csak a délelőttről ismert posztoló katona jött 

bennünket invitálni. A hajóbemutató minden várakozásunkat felülmúlta! A tiszthelyettes olyan 

alapossággal mutatta meg a hajót, a tiszti kabintól a lőszer adagoló berendezésen át, a fitnesz 



termüktől a motorokig, a vontatott szonártól a radargömb alatti hídig, a helikopteren át a kapitányi 

hídig, hogy erre bizony nem számítottunk. Kíváncsi lennék, hasonló esetben nálunk mit mutatnának 

az arra tévedt turistának. Talán ajtót.  Nem untatnálak benneteket számadatokkal, de azt röviden  

elmesélem, hogy a hajó hatótávolsága egy feltankolással nagyjából az egyenlítő hosszának a harmada 

és amikor megmutatták a három, együtt 12.000,-LE teljesítményű motort, akkor  azért 

megjegyeztem, hogy nekünk is van ám motorunk a hajón. Az 27 lóerős.  

Kristóf nagyon büszkén ült a kormányosi székben, és érdeklődve tekergette a cipőkrémes doboz 

méretű pótmétert vagyis a kormányt.  

Mondjuk amikor Kristóf – a Tőle elvárható módon – elkezdte a gombokat is nyomogatni, no akkor 

bennem némi riadalom támadt s aggódva néztem az előttünk tornyosuló ágyúra, amiről már tudtuk, 

hogy másodpercenként kettőt lő. Szerencsére ezt a rendszert gyerek biztosra építették a dánok, így 

sem az ágyút, sem a hadihajót nem hoztuk működésbe. 

       



 

 

Így történt első ismerkedésünk a dán haditengerészettel. Persze azt többször kihangsúlyozta a 

katona, hogy ez nem hadihajó, csak „Patrol” amelyik a parti vizeket ellenőrzi és van rajta némi 

fegyverzet. Egyszóval tudatta, hogy nem ez a haditechnika csúcsa. Mi azonban nagyon elégedettek 

voltunk a látottakkal és egyikünk sem gondolta, hogy ilyen alapos ismertetőt kapunk.  

Július 27-re a szél és a rosszidő is elmúlt, így reggel beindítottuk a motort, és eloldottuk a köteleket. 

Elsőként megpróbáltunk felhajózni a szomszédos, gleccserben végződő Qoroq fjordon. 



Igyekezetünket siker koronázta, bár a jégtörmelék és jéghegyek közötti szlalomozás komoly 

koncentrációt igényelt. Végül egészen jól meg tudtuk közelíteni a gleccsert amelyikről le-leválnak a 

körülöttünk úszkáló és egyre aprózódó jégtömbök. 

 

 



  

 

 



Nem mi voltunk az egyedüli érdeklődők. Egy 

gyorsjárású motorcsónakkal turistákat hoztak. 

  

A jég persze legtöbbször fehér, ám nem mindig. 

Gyakran találkozunk kék jegekkel, valamint  

olyanokkal, amelyeket az alulról lecsiszolt kőzet 

pora, illetve a felülről, a hegyekből vagy az égből 

rárakódott por illetve hamu színezett át. Formái pedig minden egyes robajjal kísért széthasadáskor, a 

tenger hullámai által elcsábított darab elvesztésekor, majd az ezekből következő egyensúlyvesztés 

miatt kialakuló átfordulás alkalmával megváltoznak. Képzeletünknek így nyújtva alkalmat, hogy új 

sárkányokat, hajókat, megfagyott madarakat és egyéb érdekességeket vehessünk észre. 

 

 



  

 

Estére Narsaq-ba értünk ahol ezúttal harmadikként kötöttünk rá egy halászhajó oldalára. 

  

Dénes másnap reggel elbúcsúzott tőlünk, az Ő terveiben még szerepelt egy túra és egy kajakozás is. 

Jó volt az együtt töltött közel egy hónap. 

Mi ezen a napon tovább hajóztunk így délutánra elértük „Tunulliatsiaap Nunaa” öblét, amit a 

tapasztalatok alapján mi csak a szúnyogok öblének neveztünk el. A hajót lehorgonyoztuk, majd 

következett a legutóbb ismét megragasztott aljú csónakunk főpróbája. Kieveztünk a partra és egy 

kellemes kis túrát tettünk a helyi dombok és tavacskák között, megnézve a térképen is jelzett 

hajóroncsot. 

 

 



 

Július 29–én hosszú útnak néztünk elébe és ezért korai indulást terveztünk. Ezekben a szűk 

fjordokban  ha van szél akkor az a tapasztalatunk szerint mindig szemből fúj, így a vitorlázás helyett 

ismét a motort brummogtattuk. A mai utunk második fele már a fjordokon kívül, ezen a nagyon 

bonyolult, sok kis szigetel és megannyi zátonnyal telehintett tengerrészen haladt. Mire ide értünk 

addigra a köd is megérkezett, ezért nem maradt más választásunk, mint vakon bízni a térképeinkben. 

A látótávolság itt mindössze 100-150 méterre csökkent, így nem egyszer sokkolt bennünket egy-egy a 

semmiből kibukkanó, mondjuk operaház méretű jéghegy.  A radar hasznos eszköz ugyan, ám a 

sugárzása miatt, ha Kristóf is a hajón van, csak végszükség esetén kapcsoljuk be. Így történt, hogy 

amikor feloszlott a köd, mögöttünk feltűnt egy 5-600 méteres meredek, a tengerből emelkedő szikla 

fal amelyik mellett legfeljebb 200 méterre hajózhattunk el. Ebből a hatalmas sziklafalból előtte 

semmit nem láttunk, csak persze a szigetet a térképen. Ezen a részen sokszor nem marad több hajózó 

út a sziget és a zátonyok, sziklák, no meg a jéghegyek között.  

Így haladtunk nagy várakozással Gronnedal felé, ahol a Pilot könyv szerint katonai bázis van, de 

szívesen látják az ide tévedőket. Az Arsuk fjordban egyre feljebb haladtunk, és közben a nap is 

kisütött.   

   

 

 



 

 

Hogy mit is találtunk Gronnedalban, a katonai bázison……… meglátjátok, arról érdemes lesz külön 

írnom.  Olvassátok majd el a következő fejezetet is.  Megéri ! 


