Vandretur i Sydgrønland i forlængelse af besøget i Narsaq 2013
af Yvonne Dietz
Narsaq:

Vi havde planlagt at vandre fra Narsaq til Qassiarsuk. Da den første sne på fjeldet,
allerede faldt d. 29. aug. og mere fulgte, blev vi opfordret til at ændre plan. Det ville
være for farligt at vandre hen over fjeldtoppene, fordi underlaget ville være glat og
fordi afmærkningen var mangelfuld og svær at finde pga. sne. Vores tur blev i stedet
til følgende:

Dag 1:

Sejltur fra Narsaq til Itilleq, herefter vandretur mod Igaliku, hvor vi slog lejr på
fjeldtoppen med en storslået udsigt over Igaliku og Illerfissalik (1752 m.o.h.) med sin
sneklædte top. Herefter gik turen til vandfaldene og videre op til søen. På afstand tror
man, at det grønne bare er en græsmark man lige kan skrå ind over. Det kan man
ikke, for den består af græstotter og vandkanaler. Heldigvis lå de tunge rygsække i
teltene, så som en anden flok Duracel kaniner hoppede vi fra top til top. Turen bød på
heste, får, klatring, vandfald og ikke mindst storslået natur. Vegetationen er ikke
særlig høj, men ikke desto mindre kan den være svært fremkommelig.
Når solen var gået ned, blev det hurtigt koldt. Heldigvis havde vi gode soveposer. Det
eneste problem var, hvis man skulle tisse midt om natten og måtte kravle ud i kulden.
Men hvilken udsigt fra ”toilettet”,- millioner af stjerner og det flotteste grønne nordlys.
Selvfølgelig vækkede jeg de andre!

Dag 2.

Vandretur til byen og se på nordboruiner og proviantere hos den lokale købmand.
Herefter tilbage til Itilleq, hvor vi havde bestilt bådtransfer til Qassiarsuk. Efter godt en
times sejllads ankom vi og begyndte at vandre til vores næste lejrplads ved Nunataaq.
Turen var utrolig smuk og kuperet,- det var som at gå i et eventyrlandskab med søer,
får og utrolig grønne fjelde. Efter at have slået lejr med en storslået udsigt til drivende

isbjerge og indlandsisen, spiste vi vores tørkost og nød endnu en nat med formidabelt
nordlys.
Dag 3:

Så gik turen videre til Tasiusaq og derefter Qassiarsuk. På turen kunne vi bl.a. nyde
synet af 6 havørne som var ude at fouragere. I Qassiarsuk slog vi lejr oppe på
plateauet ved Leif den Lykkeliges statue og havde endnu engang en blændende
udsigt til byen, fjeldene og Narsarsuaq.

Dag 4:

Bådtransfer med Blue Ice til Narsarsuaq. Herefter vandretur gennem Hospitalsdalen
og Blomsterdalen. Lige inden opstigningen til plateauet slog vi lejr med udsigt til elven.
Her var masser af fisk, så mændene ”fangede lige aftensmaden”!

Herefter begyndte opstigningen på de ca. 300 m. Det foregik mellem løse sten og
klipper og via tove, som man skulle trække sig op over fjeldsiden med. Det var sjovt,
gav sved på panden og morsomme billeder. (Godt vi ikke havde de tunge rygsække
på!). Vel oppe fortsatte vi ud til indlandsisen. Vi fik desværre ikke brug for vores
medbragte issko, da det ikke var muligt at komme ud på isen, men bare synet lige
foran os var utroligt. Så gik turen tilbage ned over klipperne og hjem til en velfortjent
grillet fisk.
Dag 5:

Kiggede ud af teltet og opdagede, at elven var kommet temmelig tæt på. Den sti, vi
havde benyttet dagen før, lå nu 1 m. ude i elven. Efter morgenmaden pakkede vi
sammen og begav os tilbage mod Narsarsuaq. Den første del af turen blev lidt
udfordrende, fordi vandstanden var steget, og vi var nødt til at springe over elven med
vores rygsække på. I Narsarsuaq indkvarterede vi os på vandrehjemmet,- og det var
skønt med et bad!

Dag 6:

Dagen gik med at hygge, pakke og følge først Niklas og derefter Lene til lufthavnen.

Dag 7:

Hjemrejse til København.
Endnu en super oplevelse rigere og en afprøvning af fysikken og ikke mindst sove i
telt i minusgrader bl.a. iført hue. Vi mødte overhovedet ingen mennesker på vores
ture og kunne bare lade naturens skønhed glide ind på nethinden. Et vandrekort er et
must, da mobilsignalet oftest ikke virkede og en thermokande med varm saft er en
rigtig god ide.

Tak for denne gang!
Skulle nogen blive inspireret og vil have et par gode råd med på vejen, så kontakt mig på
tlf. 39573190 eller mail: klubben@gladsaxe.dk
Hjemmesiden: www.blueice.gl er også et besøg værd, og kontakten til Jacky Simoud er næsten
uundværlig, når man har brug for bådtransport.

