
Vandretur med telt i Grønland 2002

Grønland er et fantastisk land. Vi fik lov til at opleve en meget lille del af Grønland gennem en vandretur i ødemarken
i en uges tid med telt og proviant i rygsækken. Luften var fantastisk klar. De bageste bjerge ligger ca. 80 km. væk.



Vi fløj fra Kastrup til Narsarsuaq. Herfra sejlede vi til Narsaq ca. 100 km mod vest. Men desværre var vejret herude ikke
til vandring i fjeldet, så vi skyndte os tilbage med båden igen til en lille bygd, Qassiarsuk, hvor Erik den Røde i sin tid
grundlagde et vikingsamfund. Her var lidt "turistpræget", så vi skyndte os videre.



Ikke så langt fra bygden passerede vi en fårefarm. det eneste de dyrkede var græs til fårene om vinteren. Det var rigtig
blåbærsæson, så det blev til en noget længere pause end beregnet. Alt vores mad blev tilberedt på det lille spritapparat. 



Landskabet blev mere og mere øde. Ved en fjord, med isklumper på vandet, slog vi lejr, hvor der var et lille fladt plateau.
Vi "forstærkede" alle pløkkene med store sten. Vi havde hørt, at der pludselig kunne komme kraftige kastevinde. 
Alt mad blev tilberedt uden for. For at spare vægt havde vi kun tynde liggeunderlag med. Det er vi bestemt for gamle til.



Udsigten fra teltet fejlede ikke noget. Ferskvand blev hentet i elven tæt ved. Vi kunne godt smelte is, men det kostede  
den dobbelte mængde sprit, så gør det ikke noget med en ekstra gåtur. Solen skinnede, og det var op til 10 grader om 
dagen, men ca. på frysepunktet om natten. For at holde varmen i soveposerne havde vi nogle gange alt tøjet på.



En dag kom vi tæt forbi indlandsisen. Det er nogle ordentlige brag, der kommer, når der brækker stykker af.



Vi kunne finde tørrede trærødder alle vegne. En aften lavede vi en bålplads. Rygsækkene er vores vigtigste redskab,
næst efter vandrestøvlerne. Vi bar på tilsammen lidt over 45 kg., men vi havde jo heller ikke noget sted, vi kunne fylde 
depoterne op, så alt skulle være der. Vi var advaret mod myg i store mængder, men her i slutningen af august så vi ikke én.



For at komme tilbage lufthavnen i Narsarsuaq skulle vi tilbage til Erik den Rødes bygd, Qassiarsuk, som vi skulle sejle fra.
Det er regnvejr, så undskyld den forringede billedkvalitet.



Leif den Lykkelige (Erik den Rødes søn) spejder mod horisonten.



I denne bygd, Qassiarsuk, vil man meget gerne have flere turister. Derfor er der rundt i bygden lavet forskellige mindes-
mærker om vikingernes tilstedeværelse for 1000 år siden. Her er et stykke jernholdig klippe udsmykket med kobberting.
Apropos jernklipper, vi kunne ikke bruge kompas, da misvisningen er meget stor og svingende, så vi brugte GPS og kort.



Narsarsuaq's landingsbane var ikke meget længere end nødvendig(den lyse stribe ned mod vandet). Vi havde lavet et 
depot med rent tøj på turistkontoret. En uge i stort set det samme tøj ville givet ikke gøre sig i et tætpakket fly.
Vi havde fået en rigtig god oplevelse med naturen, men vi synes nok, at bygderne var lidt for turistpræget. 


