Dette er Yette Trentemøllers
personlige rapport fra Natur-Østs
stortur til GrØnland i 2002.

Bringes med hendes tilladelse og som et
eksempel på, hvordan en deltager har oplevet
en af vores storture.

NB: Rapporten er en scannlng.
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5/6 - 1216 2002
Onsdøs, S,iuni. Endelig oprandt dagen, da vi skulle ud på d6t, som vi forventede ville blive alle
tiders store oplevelse, helt anderledes fra, hvad vi før havde prøvet. Meget vidste vi ikke om
Grønland, andet end at det lå langt væk, at der nok var hundekoldt, selv om sommeren, sikkert også
mange myg!. Men isbjerge, ddt måtte der være, og hvis jeg bare kunne ft dem at se, så var turen for
mig vellykket! I kufferterne var der udover personligt udstyr: vandrestøvler, specielle sokker, købt i
dyre domme i en specialforretning i Køge, varmt og langt undertøj, vind- og vandtæt tøj, myggenet,
ulden hue, halstørklæde og vanter, så vi skulle være helgarderede og forberedt på lidt af hvert.
Vækkeuret ringede 04.30, men vi vør oppe! Benny havde lovet at hente os kl. 6. For en sikkerheds
skyld sendte jeg en SMS lørdag aften, og han kom også til tiden. Flyveren til København gik
planmæssigt 7.05, vi nød et godt rundstykke og brændte os på kaffen, det skulle sluges i expresfart,
vi lægger an til landing næsten lige så snart vi er kommet op! Kufferterne var checket ind helt til
Narsarsuaq, så vi gzfr ned til terminal 2 og fandt skranke 107 og de 28 andre, der skulle med på tur.
Vi kendte et par stykker, hilste på, og gik så på jagt i den tax-frie. Det varede lidt, inden vi åndt
hylden med Fernet Branca, og der var en værre bytten rundt på øllerne, inden vi bestemte os for en
karton Z4-då.ser Faxe til 103 kr., så billigt er det ikke. (179 kr. for I I F.B.), det kan bedre gå.
Der blev også tid til en kop kaffe, en basse og "l enkelt" (115 kr!) inden vi gik om bord i
Grønlandsflyet med afgang 9.55. Vi havde fine vinduespladser, men det var skyet, så vi hverken så
Shetlandsøerne, Færøerne eller Island. En lille smule Sydnorge kunne det blive til. (Vi fløj lige hen
over Aalborg, så han kunne godt have taget os på der, så havde vi sparet tid og 2000 kr!!!) Efter 4
timers fin flyvetur med dejlig mad (laks), drinks og drikkevarer efter ønske (gratis) landede vi
endelig i Narsarsuaq. Kl. var da 14.30, lokal 10.30, så vi stillede ure. Blev kørt til hotellet, det lå 5
min. væk, blev modtaget i cafeteriet med sandwich, te og kaffe, Det var bestilt i forvejen, 40 kr. pr.
næse. Informationsmøde bagefter i baren, (den var lukket). Der var uddeling af værelses-nøgler fra
kl. 13. Æle blev enige om at mødes kl. 14 til en lille slentretur op på signalhøjen. Vi fik nr.220 på
2.etage helt ude i enden, men fik først nøglen 73.45, så vi meldte fra til slentreturen. (det viste sig
senere, at det havde været en drøj tur på 2-3 timer, og mange var stoppet på halwejen.) Vi tog det
med ro, pakkede lidt ud og gik en tur ned til havnen, ca. Vz time hver vej. Det småregnede, men der
var udsigt til flotte fielde med sne på toppen, vi gik langs {orden og så de første isbjerge, der
desværre lå ovre ved den anden kyst. Kristian syntes, de var små, men ved siden af en speedbåd, der
sejlede forbi, var de nu ikke szi små igen.

Det klarede op i løbet af eftermiddagen, vi fik en lille middagssøvn, lavede kaffe på vores lille
maskine, den er u-undværlig, og kl. 19 mødtes alle i cafeteriet til middagsmad. Der var valgfrit
mellem grillkylling m/ pommes fritter og kogt lammehoved med grøntsager! Det var 7z hoved med
øje og tænder! Men er man kommet til Grønland for at spise pommes fritter?? Vi var 2, siger og
skriver to, der turde binde an med hovedet. Det smagte godt, kødet var mørt, men der var ikke
meget kød på, Frugtsalat til dessert, kaffe og små kager, lækre Sarah Bernard. Vi drak is-vand, en øl
koster 38 kr! Vi drak en dåse-Faxe inden vi gik i seng kL.21.30, efter dansk tid 01.30, så vi er trætte.

-2Torsdag, 6juni. Op halv 6, det er gode senge? og (frost?)-luften er frisk. Badeværelset er lækkert, vi
har det for os selv, trods forudsigelser om at skulle dele med et andet par. Til gengæld virker
fiernsynet ikke, skidt med det, selvom der er verdensmesterskaber i fodbold! Lækkert morgenta'selv bord. Kl. 7.25 busafgang til havnen og 7.30 med Jackies båd PUTTUT over til den anden
side af fiorden, en lille bygd, QASSIARSUK, eller Brattahlid, Erik den Rødes boplads. Vi blev delt i
2 hold, båden kan max. tage 15 passagerer, det er en gammel fiskekutter!. Det var en meget flot
sejltur mellem isbjergene (isskosser), men turen blev lidt forstyrret af, at jeg havde tabt mine briller,
de var faldet ud af brillesnoren!! Jackie ringede til hotellet, og der var ikke andet for end at afvente
resultatet, de kunne være tabt i bussen. Det var de ikke, kom der besked om. Jeg ville med tilbage og
lede på havnen, men Jackie sagde, at var de tabt ddr, ville de blive fundet!!
En lokal guide fortalte meget spændende om den gamle boplads, og inde i kirken skete der et under Jon fortalte, at mine briller var fundet! og ville komme med 2.hold. Ganske rigtigt, Svend-Erik kom
med dem, resten af ferien var reddet! De var flot pakket ind i boblepapir og en kuvert fra hotellet!

Efter rundvisningen travede vi opad, 146 m. over havets overflade, en flot tur mellem fiireholdernes
marker. De gode madpakker fra hotellet blev nydt i den flotte natur, inden de seje vandrede videre op
for at få et glimt af indlandsisen. Vi var ikke de eneste, der begyndte nedturen, vi tog den med ro,
dyppede fingrene i den iskolde elv, og havde god tid -.for god - til at kigge på bygden, den er hurtigt
overset, men hyggelig med alle de pastelfarvede træhuse. Også et kig ind i den lokale brugs, ret
velassorteret, men tingene er dyre. Alle er meget flinke, smiler og vinker overalt, hvor man møder
dem, uanset om de er gående, cyklende eller kørende i bil. Fårehundene løber frit omkring og er
meget kælne, men sin rygsæk skal man ikke stille fra sig, tisser de på den, har man alle Sydgrønlands
hunde efter sig!
15.30 sejlede båden tilbage, nu var de store isskosser væk, andre var kommet til (et par stykker
havde været heldige og se een af dem kælve) Faconer og farver er fantastiske, fra kridvide til alle
nuancer af blåt, nogle helt glasklare, de ligner de flotteste kunstværker i krystal, og så kan man fil
dem til at ligne alverdens ting - luxuxliner, svaner, krokodiller, is-slotte, det skal opleves!
Jeg kom til at fryse på hjemvejen, vi sidder udendørs, og det er is-vand, vi sejler på! Et godt varmt
bad, ned under dynen og en god lur, så er man frisk igen til middag kl. 18.30. Cordon Bleu (Kristian
fik oksehaleragout med kartoffelmos), hindbærgrød og kaffe. Aftenmøde, hvor vi så dagens fotos fra
Jon og Pouls video, det var en oplevelse, at gense dagens oplevelser. Fik lidt grønlandssnak med Jon
og Jette, der skal være vores guide i morgen. Hun vil prøve at arrangere helikoptertur til
indlandsisen!

Fik at vide af den altvidende Kirsten i receptionen, at chefen for hotellet i sin lille røde lastbil havde
været med på havnen om morgenen, så han vidste lige nøjagtigt, hvor bussen havde sat os afl Han
var selv kørt på havnen og havde ledt efter mine briller. De havde været meget svære at finde, havde
ligget lige op ad kanten, hvor vi gik ombord. !
Sikken service - så det er pinligt, at jeg ufrivilligt gjorde mig til tyv!
Et smut ind i butikken overbeviste mig om, at ddr kunne jeg købe mig fattig. Der var prisskilte på alt,
men nederst i reolen lå nogle "brochurer", de kostede ingenting. Jeg tog een. Oppe på værelset så
jeg, at det var et knaldgodt kort over området. Kristian opdagede, at prisen - 30 kr. - stod bagpå!!!
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Fredag, 7juni. Afg. 8.00 med 2 både. Svend Erik havde hurtigt set, at der var uldtæpper på Jackies
båd, så hold 2 fra i går skulle være hold 1 i dagl Vi kom med motorbåden, men det giorde absolut
ingenting. Ca. lYztimes sejladstil ltileq, der betyder "overgangssted". Jeg var helt vild med at
foiografere "isbjerge", indtil Bodil prikkede mig på skulderen og sagde: "Vi ffir mange flere isbjerge
at se på vores sejltur ind i is{orden Qoroq." Så holdt jeg lidt igen!. Jette var med som guide og
fortalte meget interessant om fund efter nordboerne.

Travetur ad "kongevejen, der hedder således, fordiKong Frederik kørte ad den vej til lgaliko,hvot
vi også skulle hen. Det er om at være i form, når man begiver sig ud på slige strabadser! Vi kom også
frem, selvom vi ikke var blandt de første. Alle skulle mødes oppe på de "store sten" - og nået derop
tog udsigten helt pusten fra mig - jeg vidste jo ikke, hvad jeg fik at se - og så lå Igaliko langt nede i
dalen med de pastelfarvede træhuse spredt ud over det grønne græs, ibaggrunden den blå fiord og
de sneklædte f,elde, et betagende syn? der næsten bragte tårerne frem i øjnene, så smukt var det.

Vi

sad rundt omkring på de store sten og hørte Jette fortælle om det gamle bispesæde

"()ardar", og

blev overbevist om, at det ikke var slemt at gå ned ad den stejle skraning, vejen udenom var meget
længere! Vi kom ned, jeg "slalommede", det vør stejlt. Jeg misundte dem, der havde vandrestok
med, sådan een må jeg også ha'! Jeg nåede dog at ffi et billede af kirkegården, vist nok som den
eneste. Den ligger ikke nede ved kirken, men efter grønlandsk tradition højt oppe, "de døde skal ha'
en

flot udsigt!"

Det snuskede lidt, selvom Jette havde bedyret, at når hun kom til Igaliko, så skinnede solen altid!
Hun havde alligevel arrangeret, at vi kunne spise vores madpakker inde i forsamlingshuset. Det var
vældig hyggeligt, der var en masse fotografier, der fortalte, hvad der var sket i Igaliko og hvilke
berømtheder, der havde besøgt stedet. (Niels Bohr, Kong Frederik). Skipper fortalte en meget sød
historie, fra Kong Frederiks besøg hos kongen af lgaliko. Inde i forsamlingshuset flyttede man det
store bord og to stole hen foran vinduet, en flaske snaps blev sat på bordet, man skålede, og så
kunne alle udenfor se, at Igaliko havde 2 konger!
"Byrundtur" til ruiner af det gamle bispesæde, et par flotte kampestenshuse dominerede: da man i sin
tid rev den gamle bispegård ned, gik man simpelthen ind for genbrug! Der blev trængsel i den lille
butik, tiden var knap, vi skulle også se den lille kirke, vejen hjem over til båden var lang! Yivar 7
svæklinge, der formedelst gode ord og 50 kr. pr. næse blev kørt op over bakken til båden! Nu var vi
glade for at skulle med hurtigbåden! Vi sad lunt inde i styrerummet og var hjemme kl. 16. Det
regnede lidt undervejs, men hjemme var vejret fint. Der blev tid til kaffe og afslapning, inden middag
kl. 18.30. Friturestegte krabbeklør, frikadeller med stuvede grønærter, det er nogle store poltioner
og meget veltillavet. Vi flottede os med en lille karaffel rødvin (2 glas) til hver (30 kr)
Om aftenen hyggemøde med planer for de næste dage, Jons fotos og Pouls video af dagens
oplevelser, og listerne over fugle og blomster skulle å- jour føres!!

Efter flere kig i forretningen kunne jeg ikke dy mig for at købe en sweat-shirt, 2 små vedhæng lavet
af narhvals-tand og t-shirts med grønlands-motiver til Julie og Christofler.
Jon anbefalede 3-binds romanen "slægten fra Gunnarsgård" af James Smiley, den må jeg se at ffi fat i.

Narsarsuaq
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have god tid til det overdådige morgenbord. Det er herligt at komme ud i den friske luft om
morgenen, nu er vejret fint, solen skinner på bjerge, fielde, fiord og isbjerge, man kniber sig selv i
arrnen for ikke at tro, det hele er en drøm. Vi skal på en "afslapningstur", men nu kender vi Jon,
hans "lige rundt om hjørnet" og "bare lige" - god morgen min hat, der er vi altså svæklinge. De par
småture vi har trænet i Lundby Krat og Rebild Bakker forslår som en skrædder i helvede.

Ud forbi lufthavnen, vandrehjemmet, skulle "lige" ind til klippen og se den arktiske alperose, op til
elven, kun Anders sprang over, så fulge Poul og Ejnar med. Vi andre gik ned til "grusgraven" og op
til udsigtspunktet, en rigtig varm tur - der blev brug for myggenettet. Vi nød madpakkerne med en
fantastisk udsigt, Jon sagde, han så en polarræv! Fortsatte ned mod hospitalsdalen, vi var 6
svæklinge, der opgav lige før og gik ad landevejen hjem. Ved lufthavnen faldt vi om på en bænk,
godt brugte. Tilfældigvis var der landet en flyver, der var passagerer til hotellet, vi kom med hjem!
En afslapningstur på 4 timer! En middagslur gjorde underværker. Til middag frk vi gravad laks med
rævedressing og T-bone steak med grøntsager, bagt kanoffel og salat. Det halve af min steak var
uspiselig, så hellere et lammehoved!l
Hygge-komsammen med snak, fotos og video, vi kunne næsten ikke holde os vågne - kl. 23 gik vi i
seng, dodtrættel
Søndag, 9juni. Vi sov længe - til 6.301 God tid til morgenmaden, så vejrstationen sende ballonen op
kl. 9. Det er dansk'lilde blomsters dag", Jon tog en anden kasket på og alle var velkomne til at
følge med på tur kl. 10. Der var nogle enkelte fremmede med. Turen varede til kl. 12.30, gik ned til
havnen, op over højen med masten, der blev set på vilde blomster og planter, det var hundehamrende koldt for dem, der ikke havde hue, halstørklæde og vanter på, da vi stod slille meget
længe ad gangen, de er fanatikere, (eg var een af dem, der hundefrøs!)

Til frokost var der lækkert smørrebrød, d.v.s. nogle er mere vakse end andre til at hamstre; da der
kun var spegepølsemadder tilbage, valgte nogle i stedet en ordentlig gang pommes fritter! Det blev
også til lidt mere snold ibutikken: et par tupilakker til Jane og mig, et spil kort og en sød lille
pusleklods.
Solen skinner herligt, vi havde en fin tur til museet, der ligger ved Blue Ice Bar (det er der Jackie har
sit kontor, han er vist gift med jordemoderen i Bratahlid). Det var spændende at se alle de gamle
fotos og genstande fra dengang, amerikanerne havde base i Narsarsuaq, (1941 - 1958) at se
billederne fra hospitalet i hospitalsdalen, 32 pavilloner med 250 sengepladser, nu er kun
fundamenterne og en ensom kamin tilbage derude. Også mange spændende billeder og tegninger fra
nordboernes tid. Entre 20 kr., de lægges i en bøtte i et rum langt fra indgangen, de har stor tiltro til
deres medmennesker heroppe. (Pengekassen i butikken står oven på disken, selv om ekspedienten
render efter andre gøremål)

Middagen er rykket frem til kl. 17.45, flæskesteg med rØdkel, is med chokoladesauce. Fra 19-22 er
der sejltur ind i Qoroq-fiorden for at se isbjerge! Vi har fået at vide, at vi skal iføre os alt det tøj vi
har! Vi ligner Michelin-mænd, da vi samles foran bussetr, der skal køre os ned til bådene.

stKoRsKY S-61N
Længde m. (excl. rotor): 19,00
Max. antal sæder: 25
Rotordiameter m: 18,9
Marchhastighed kmlt: 2ZO Motorer: 2 stk. General Electric CTS8-1,
Max. flWehøjde m: 3.650
Effekt på motorerne HK: 3.000 i alt
Max. startvægt kg; 9.300
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Max, rækkevidde km: 600

De fleste vil med Jackies båd, vi kommer med hurtigbåden, men han sejler stille og roligt, og for os
er det mere romantisk at følge Jackies båd, det ser fantastisk ud, den lille røde'tøffer" mellem alt
det hvide på det blå, blå vand med alle de mange hvide skosser. Vi er 3, der sidder i læ ude i
agterstavnen på hvide havestole, de andre fryser med anstand ude foran. Rejser vi os op, har vi det
flotteste udsyn. Vejret er fantastisk, vi mærker ikke kulden, det er lyst endnu, solen bryder frem
gennem skyerne og da vi drejer ind i fiorden, skinner den på de høje hvide tinder i baggrunden, Det
er som et fata morgana, havblik, og så al den is!

Vi

sejler langt ind i {orden, så ligger begge både stille, kobler sig sammen, ligger bare og driver lige
så stille, stilheden er total. Jette banker isklumper, flere tusinde år gammel is, ferskvands-is, vi får alle
et glas martini og kan høre, hvordan det "knalder". Det er et ef livets højdepunkter. Et andet var, da
jeg snorklede ved de vestindiske øer, det er nok de mest fantastiske naturoplevelser, jeg har haft. Vi
ser på indlandsisen i kikkerten, kan ikke forstå, han ikke sejler helt ind, men der ligger nogle
"isklumper", bådene er nok for små!. Vi fiir at vide, at der er 9 km ind til bræen!!. Ingen vil tro det.
Den synes så nær. Da vi sejler hjem, er vi bare så stille, man bliver så lille, når man fornemmer
naturens kræfter og storslåethed. (Da vi på helikopterturen kommer nær indlandsisen, forstår vi,
hvorfor vi ikke skulle nærrnere ind til bræen, brækker der en "klump " af, bliver der søgang!!!

Mandag. 10. juni, Tidligt oppe, busafgang 7 .75, afgang med "havørnen" kl. 8.15 til indlandsisen.
Der er plads til25 passagerer, og fyldte vi maskinen, ville han flyve for 1400 kr. pr. næse!! Sikken
flyvetur, først hen over Eriksfiorden, store vandfald, søer, løbende får, den "eneste" skov, aldrig
havde vi forestillet os, at indlandsisen så sådan ud - enorm stor, med dybe, dybe spalter, den er 5 km
bred, d6r, hvor hvor vi fløj over et par gange. Vi havde 3 kvarters ophold, ikke nede på isen, det er
umuligt, men der var en fantastisk udsigt udover hele den mægtige bræ. Hjemover vendte han lige
over Bratahli, det var sjovt at se den lille bygd fra luften, Vi var "høje" da vi igen landede i
Narsarsuaq. 5 var blevet hjemme og tog imod os: Jon og Bodil, der havde prøvet flere gange, Lise
Skans, der synes, det var for mange penge at ofre, og nordmanden og hans kone. De vinkede til os!
Bussen ventede og kørte os ud til hospitalsdalen, nu skulle vi gå ud til indlandsisen! Der er program
på! men man skal også benytte sig af vejret, og i dag mandag er den dag, der er lovet bedst vejr. Det
kan hurtigt skifte til tåge, regn, storm, så alt lukker og bliver umuligt. (et hold fra Tørring skulle på
3 dages krydstogt fra Julianehåb men var strandet i Narsarsuaq på grund af is, der helt havde lukket
rundt om kap farvel og op langs vestkysten!!

Og hvordan gik så turen til indlandsisen?
7 Svæklinge nåede ikke engang ned i blomsterdalen
Jette, Kristian, Aase, Ib, Anne, Henny og

John

:

blev hentet af bussen kl. 15.00

8 bløde nåede til'!æggen" og20 m op:
Svend-Erik, Birthe, Karen Margrethe, Lise Skands, Mary, Randi, Karin og Janne, hentet kl. 17.00
5 seje nåede op på toppen, ad den 300 m. stejle klippevæg ved hjælp af et tov
Bodil, Lise Meyer, Ingeborg, Tom og Asta

hentet kl. 18.30

-610 hårde nåede helt op på toppen og helt ned til Isen, 300 m ned og op igen,
Jon, Gert, Poul, Anders, Ejnar, Bjarne, Ulla, Kirsten, Jannie og

Rasmus

hentet 18.30

Anders (vores yngste deltager, 13 år, gik som den eneste ud på isen (det er forbudt og farligt!)

Vi 6 svæklinge (John kom først frem kl. 3 til busafgangen) spiste vores gode madpakker og drev lidt
rundt i hospitalsdalen, gik lidt ned til søen, tiden var lang,.fttr lang, Kristian og jeg skulle have
prøvet at gå bare lidt ned i blomsterdalen. På den anden side havde vi en "slapper", og det var nok
alligevel ikke så dårligt. Til middag marinerede jomfruhummer og forloren hare med grøntsager. Et
kort møde med fotos og film, folk var trætte! Vi hyggede videre på værelset til kl. 23.
Tirsdag. I I juni. Vi vagnede kl. 6, der er 5 grader udenfor! (I Aalborg har der været hedebølge,27
grader!) Efter at have set ballonopstigning kl. 9, kørte bussen til vejrstationen med os, der ikke var
mødt kl. 8 til rundvisningen. Snakkede lidt med meteorologen, der boede alene med sin lille hund og
havde været i Narsarsuaqi 25 år! Det er ikke alle og enhver, der kan skabe sig en tilværelse på den
måde. Og så var det tiden til een af Jons slentreture, den varede SVztimel
Startede hen over landingsbanen, ned til fiorden, det var rulllesten og ikke nemt at gå på. Op over
lossepladsen, ikke noget kønt syn med alt det gamle skrot, men udsigten til fiord og fielde var flot og
vi så da også et par havørne kredse i det fierne, dog var de selv med kikkert svære at fr øje på, men
vi er heller ikke eksperter - vi lod de andre skræppe op - deres stemmer gik helt i overgang af
begejstring, hver gang der var noget'{lyvende" i sigte. Aase og Karin gik hjem, Aase er ringe gående
og Karin med sin arm i slynge efter at have brækket kravebenet på cykel for små 14 dage siden,
havde det heller ikke for godt.

Vi fulgte elven oppe fra skrænten og fik endelig lossepladsen i ryggen. Der blev tid til en god pause i
solen og så gik v'i gennem "skoven" og kom ud på en dejlig rasteplads med borde og bænke, sågar
et sofabord, der blev vendt rundt og blev til en god spiseplads. Madpakkerne var som sædvanlig bare
helt i top, dog var vores lidt fladtrykte, skrænten skred under mig, og jeg var nok endt nede i elven,
hvis ikke Astrids ben havde stoppet mig. Fladtrykte madder generede dog ikke myggene, eller
rettere sagt den specielle slags stik-fluer, der bider! At spise og drikke med myggenet på, er svært og når man så glemmer, at man har det på, og giver et ordenligt trut i trompeten, så er det ikke så
lækken!

Det var virkelig blevet sommer med sol fra en knaldblå himmel og alle slængede sig i græsset med
hattene over hovedet og fik en god middagslur. Bodil lærte mig at spise kvan, en slags blegselleri
men blidere og sødere i smagen. Den er god hvis man er varm og tørstig. Så fortsatte vi hjemad, men
der var dog nogle der ikke kunne få nok, de fulgte efter Jon, han lokkede med, at de muligvis kunne
finde polarræven fra den anden dag! Vi lod os ikke lokke men gik hjem og fandt en herlig krog bag
hotellet, hvor vi kunne nyde solen og vaffnen i skjorteærmer, inden vi skulle i bad og gøre os fine til
festmiddagen i restauranten

'7
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18.30 var der stort ta'selv bord, det var meget, meget flot med alle mulige lækkerier og

grønlandske specialiteter. Røget laks, gravad laks, store pil-selv rejer, lammerullepølse, hvalrosroastbeefl tunmousse, 2 slags pat6, søkonge-bryst, røget lammekølle, tørret fisk (klipfisk), noget
andet tørfisk og spækterninger og råt hvalkød, tror jeg, også i tern, men jeg havde smagt
lammehoved, det måtte være nok, jeg holdt mig til det kendte! 3 lune retter: noget fisk med
grøntsager, dem smagte jeg, lammekølle og rensdyrsteg, jeg har nok glemt en masse. Flot oste- og
frugtanretning, men ostene var raseret, inden jeg nåede så langt, og frugten var der ikke meget ved,
men flot så det ud! Jeg tog et stk. melon.
Pludselig opdagede een, at der var jordbær, vi fløj op, jeg var heldig at fii en pæn portion, Kristian fik
ingen, der var kun een skål! Meningen var nok, at man bare skulle have taget et par stykker, ikke
fulde tallerkenen som man gør i Danmark, når man skal have jordbær med fløde.

Til sidst kaffe og almindelig hygge og snakken - stor moro, da Gert overrakte Jon, Svend-Erik og
Karen Margrethe 3 fint indpakkede gaver. Han havde tusket papir og bånd i kiosken. Det var 3
"fine" halssmykker i lædersnøre - fundet på lossepladsen - han er ikke uden evner, der var ikke et øje
tørt! Jon og Bodil fik hver en Natur-Øst trøje, de så glade ud!.
Kl. var efterhånden blevet 22.30, festen var ved at slutte. Vi var nogle stykker, der så småt tænkte på
at slutte af i baren med en grønlandsk kaffe, (Kalua og Whisky varmes over ild i glasset, kaffe og
flødeskum kommes i og til sidst flamberet Grand Marnier) men da vi hørte, den kostede 145 kr., gik
vi lige så stille hver til sit.
havde pakket det meste om eftermiddagen, nu var det bare at få plads til det fine tøj, og så sidde
stille og roligt og nyde alle indtrykkene inden den sidste nattesøvn i den klare fieldluft.

Vi

Onsdag- 12. juni. Kl. 03.00 (7.00 dansk tid) bibbede min telefon - en SMS besked - men jeg vendte
mig om på den anden side og sov videre. Kl. 05.00 (9.00 dansk tid) ringede Kristians telefon, det
var hestehandleren fraNorge! (Ikke engang iGrønland er der fred for heste!!). Så ku' jeg lige så
godt læse SMS'en. Det var en frisk morgenhilsen fra Lene med ønske om en god tur hjemad og vi
skulle bare nyde de sidste timer! Det gjorde vi så.
Startede med det sidste store morgenbord, gik i butikken og købte honning fra blomsterdalen, små
kamikker og - jeg kunne ikke dy mig, vidste at jeg ville fortryde det, hvis jeg kom hjem uden det
smukke fedstens-grønlænderhoved !

Kl. l0 afgik bussen til lufthavnen, bagagen kunne checkes ind helt til Aalborg. Tilbage til

hotellet

med bus (nogle gik) og vi havde så en times tid i mødelokalet, hvor Jon gav den sidste opfølgning på
blomster- og fuglelisterne! Igen bus til lufthavnen, og der var heldigvis tid nok til at drikke en Faxe
og købe 2 T-shirts!! Een med hvaler og een med slædehunde.

12.30 gik vi i luften, flot, flot vejr, jeg fik et par gode billeder af 'trores" fiord, vi havde fine pladser
lige foran motoren. Vi fløj i 10 km. højde, 860 km/t og minus 52 grader udenfor!! Vi startede med
campari/juice, rødvin/øl til maden, (kylling), kaffe med grand marnier, juice igen senere, uden at have
pungen oppe (den er også ved at være tom!!)

-8f)et var en flot flyrretur, god plads til benene. På nedturen blev Kristian snydt for ost, denne gang
havde naboen ffiet - og spist 2, inden vi opdagede det. h,{en ellers var alt perfekt. Kristian var ikke
bleg for at gå på Nanok-klassen og døren til toilettet blev åbnet for ham. Ddr er fine forhold!
Vi tandede 20.30 (16.30 grønlandsk tid)" hurtig afsked med nogle ffi fra "sjakket", over i indenrigs
og så bare vente til 22.40. Landede i Aalborg 23.45, Benny hentede os. Vi sluttede af med en
rugbrødsmad, 1 øl CIg en snaps, det var vore$ middagsmad, klokken er kun 19 45!! Kristian drak te
.

01.30 gik vi i seng {21.30) nu skal vi omstille os igen.

(Lille hund blev glad for at

se

os.)

Blomster og fuglejeg harssli: Arktisk alperose (plukkede een ved indlkandsisen, tabte den desværre)
field-birk, {eld-ene, sne-enzian, storblomstret gederams (nationalblomst), polar-kæruld, tue-limurt,
guld.potentil, rosenrod, arktisk siv, vibefedt, sæten'iol, rypelyng ({eld-simmer), kvan
jagtfalk, havørn, sæl {næsten) laplands-værling, snespurv, gråsisken, ravne.
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