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Gronland er et ufatteligt smukt, bjeryta-
gende land med masser af fartastisk natur.
Her er en blanding af natur og kultu! som
enhver bor opleve. Sydgonlard er mildt og
venligt med masser a.f godt {ieldorfedfiskeri.
Man kan hurtigt fe fat i en fiks og fardig pak-
kerejse, eller man kar lave sin egen tur og
kombinere turen med f.eks. vandring.

Rygterne
Hvor kan tilfaldigheder dog engang imellem
spille ind. Min kone er til varding, og jeg er
til fiskeri. Det har sommetider gAet op i en
hojere enhed blandt andet i Sverige, Norge
og Skotland. Jeg havde, modsat min kone,
tidligere veret i Gronland. Min kone ville
gerne derop, ogjeg vile geme tilbage. Tilfel-
digt havde jeg hort om en fexefa-rm, hvor der
6n til to time$ vanddng derfra skulle li8ge
en lille god elv med udlob i en so. Iser soen
skulle vEre ryldt med store, smaldfede arc-
tic char, som vi pA dansk kalder roding eller
{jeldorred.

Sbedet, hvor fexefaxmen E, hed lpiutaq. En
frarsk kvinde ved na\.n Agathe og en gron-
landsk mard ved navn IGlista ikke alene
drev ferefarm, men kunne ogse tilbyde logi
til nogle fa gaster i et g€stevarelse og et
gestehus og tilned en helt speciel madop-
levelse.

lpiutaq
Farcfarmen Ipiutaq ligger pe krsten ud til
Ttnulliaxfik-fiorden sadan omtrent midt
imellem byeme Narsarsuaq og Naxsaq. Vi
ankom med fly fra Kobenhavn til Narsarsuaq
og blev nesten med det samme sejlet ud til
ferefarmen. En sejltur pa ca. 1% time. Hele
scene et omlaing faxmen var som taget ud
af en turistbrochure. Bldt vand, drivende is.
bjerye, sneklEdte {elde ogjagende havome.

Kalista hentede os i vandkanten med en stor
rendegraver Da vi var sprunget i land med
vores rygsakke og owige oppalaring, og li-
gese snaxt jeg havde hilst pA ham, rOg det
narmest ud af munden pA mig: "Hvordan i
alverden har du feet det der rnonstmm herud
og i land?" Kalista grinede og svarede: "Den
kom med en landgangsbed fra 2. vedenskrig
fra Naxsaq. "

Vi blev installeret igastevarelset iho-
vedhuset. De naste fem dage flk en nesten
ensartet rytme. Opholdet pe ferefannen
inkluderer en god morgenmad og et aftens-
miiltid i s@rklasse. Vi havde selv bragt noget
rugbrod og deEeleverpostej med og regnede
med at spise masser af frisldanget {eldorred
de konmende dage.

Hvis man fra ferefarmen kigger mod vest,
ser man et bjerg, som mest af alt ligner et
strygejem. Bjerget kaldes Nunasamaq. Bag
dette ligger en smuk lille elv, der hedder
llu4 og som fo6t tommer sit vand ud i en 2r4
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ikke si meget vand i
elven, ogvi bestemmer
os derfor fol at koncen-
trere voles fiskeri omkring
llua's udlsb issen.

lxn lang so, inden vardet via en 200 meter
lang elv render ud i en tord. Man skal hel-
digvis ikke op over Nunasamaq-{ieldet, men
kar folge en rimeligt afm@rket sti rundt om
det. Hvis man pe vejen moder et nedstlrtet
jagerfly fra 2. verdenslaig, er man pa rette
vej. Vandreturen tager 6n til to timer afhan-
gigt a,f, hvor mange gange man taber stien af
s5me, men ellers byder turen ikke pe de store
strabadser

tMen hvilken smuk ode dal man kommer ind
i. Og med den smukke llua elv, der tar tart
adskillige steder a.f storre eller mindre vand-
fald. Elven er bare nogle fe kilometerlang og
meget raskflydende med marge flotte pools.
Visse pools hax ligefrem navne som fx "The
Ninety", efteFom elven her sH.r et 90 $a-
ders sving. "The Waterfall" setter en effektiv
stopper for orredernes vandring, og poolen
kan vere se fyldt med fisk, at man bor und-
lade at fiske den eller kun fske med torflue,
da der er stor sands)'nlighed for at fejllaoge
fsk. Denbedste fiskeperiode ersom regel fra
midben afjuli til midten af august. glledeme
er i deme periode varvittigt flotte, dybe solv-
blanke og kan ne s@rrelser pe op til 3 kg! I
den storrelse er de som eksplosive soh,tor-
pedoer, der laver vilde udlob.

Da vi ankonrmer midt i juli, er der ikke se
meget vand i elven, og vi bestemmer os der-
for for at koncenhere vores fiskeri omkring
llua's udlob i soen. FO$te gang spimeren
rammer vandet ude foran elmundingen, si-
ger det smask, og en flot roding er kroget Ef-
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ter en forrygende fight kan den forste smuk-
ke gronlardske orred kanes r land. Det bliver
hurtigt til flere. Det er sjo!'t, men nasten for
nemt. Gar fiskeriet i sLi, skilter jeg baxe til
en anden spinner med en anden farve og lidt
rendret form.

Min kone vil pludselig ogse fiske, selvom
dct kniber med at fe lengde pe kastene.
Snart er der tandt op i belet, og se blver det
varm orred pe dansk rugbrod nedskylletnled
velsmagende vand fra elven. Flere gange de
neste dage besoger vi derure paxadisiske dal
og fanger masser af offedex De er pane i
stonelsen. En enkelt i kempestoEelse und-
slipper til sidst efter en lang nght med vildt
lange udlob. Vi spiser orreder ved elunun-
dingen, men hver gang renser jeg 4 orleder,
som jeg stikker pe en lang pind og barer
Hem til Agathe. De vrekker gl@de hver gang-

Om aflenen kraser Agathe virkelig for os.
Hendes franske aner lader sig ikke fomagte.
Det er nEsten som at v@rc pe en Michelin-
stiemet restaurant i Paxis, men vi befinder os
langt fra alfarvej pA en fArefarm i Sydgron-
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land. Menueme er tre retteE og en blarding
af ftarsk kokken med $onlardsk islet. Man
kan se mere pe wwwipiutaq.gl

lgaliko
Pa den anden side af Tirnulliark-fjorden slaet
over for Ipiutaq ligger vejen, der forer til det
ganle bispesede lgaliko. Vejen er nogle
kilometer lang, og der forudsettes, at man
vardrer den, mens bagagen bliver hentet i bil
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hel mined l<oster 500l<r.

af vandre\emmet i Igaliko. Vandre\iemrnet
hax bede vErelser og nogle udmarkede hyt-
ter I Igaliko er der lel'n fra det garnle bispe-
s@de. Her regerede og levede nordboeme
tusinde ar tilbage.Igaliko er et udmerkel ud
gangspunkt for vandreture rundt i omredeL
Lige over for byen ligger en elv, der a.fvander
den sekaldte So 90 (ligger ca. 90 meter over
havet), og bede i soen og i elven er der til
tider et godt fiskeri efter field@rred Endnu
bede er kystfiskeriet omkring mundingcn af
elven. J4 og faktisk kan der fanges offed helt
inde ved den lille ha\ryI i lgaliko!

Gear og grej
Sommerklimaet i Gronlard er mildt, og tem-
peraturer pA t8 til 20 grader er ikke noget
s€ns,'n- I de uger, vi var af sted, var vejrgu-
derne absolut i det ga\.rnikle hjorne Sol og
16 til 18 grader med cn lcl. hriso. Mcn sclvfr,l
gelig kan man rende in(l i noglc dages regn-
vejr og temperaturer pA barc 5 l.il l0 gradex
Og det er selvfolgclig (lcl, man bor pakke
efter. Gode vardtette vandrestovler, fleece
kojer og rigtigt regntOj er et musl En anden
meget vigtig ting er en god sovepose.

Tll de solbeskinnede dage bgr man ikke
glemme solcreme og ordentlige solbriller
Myggemidler som fx. "Mygga' eller "Autan"
kan vEre godt at have, men vi havde feet at
vide, at pA grund af at fa,rene tissede i vand-
huller m.m., ville der ikke vare ret mange
myg. Jeg hoede, det var en skrone, nlcn det
viste sig at holde stik. Pa trods af perfeld
myggevejr se vi nasten ikke en myg pA vo-
res tur. Derimod kan der vare mange knots

og smefluer - is@r hvis der vandres igennem
llIat og buskads.

Da turen var tihettelagt som en kombine-
rct vardre- og fisketur, havde jeg af hensl'n
til bagagemEngden valgt fluegrejet fta. Jeg
kobte et Shimano Exage rejses@t til turen,
bestaende af en let og handy rejserygsrek og
en Gdelt spinnestarg med rejseetui, der kun-
ne klikkes p5 rejserygsakken. Med et par
sma fastspoleNul og et par Esker med diver-
se spinnere va.r det et perfekt udstlr til turen.
De sydgror andske elve er dog som skabt til
flueflskeri. Med et let udstyr i AFTM klasse
5 eller 6 og fluer i form af torfluer, nyrnfer
(geme goldheads) og diverce vidfluer som
f.eks. sheamers, er mai godt korende. No-
get, der kan vEre rart at have, er en vandre-
stav - geme en, der kan sHs sanunen. Det
kan v@re en stor hjalp, nar man skal passere
vandlob uden at ie en vedsokl

Reisemider
Den letteste mede at komme til at nske i Syd-
gronland ved llua elven er at booke en fer-
digpakket tur hos Atlantik Tlavel. De har en

fardigpakket tur under navnet "Camp Char".
Her er alt timet og tihettelagt pe bedste vis.
Man skal faldisk bare mode op i luftha\,nen
og have pakket efter den pakkeliste. man fdr
ved boolcringen. T[ren koster ca 15.000 la.
for 8 dages godt fiskeri, og det ma siges at
\Ere rimeligt, ner alt - selv fsketegn - er
inkluderet. Man kan ikke selv gore det bil-
ligere. Se mere pe www.atlantildravel.com

Vores tur var en kombineret fiske- og van-
dretur, og derfor havde vi selv tilrettelagt
den. Allerede om vinteren havde vi kontak-
tet Gronlands Turistbureau og feet foretaget
boolqinger aJ fly, sejlads fra NarsaGuaq til
Ipiutaq, fra Ipiutaq til Igaliko og fra Igaliko
tilbage til Naxsaxsuaq.

Vi bestilte selv logi hos Agathe og Kalista
i lpiutaq, medens resten af turen dvs. fly, sej-
ladser og ophold blev bestilt gennem Gr6n-
lards Rejsebureau wwv.greenlandtravel.
dk SjEldent har vi feet se god information
og service. Den help og information, vi f-k
fra Lars Thoming fra Greenland Tlavel, vax
bare super!

Flyveturen foregik nonstop fra Kobenhalar
til NarsaEuaq og retur med Air Greenlard.

Man kan godt nok fu've billigere via Island,
men hvorfor ikke stotte gr@nlandeme og se
flyve direkte? Al sejlads mellem steder fore-
gAr med firmaet Blue Ice Explorer, og her
er det igen en franskmand, der er pa spil,
nemlig Jacky Simoud. Der er sttr pe sej-
ladser og afhentninger, men Jacky hax ogse
varet her i marge dr. Fisketegn sorgedejeg
selv for ved at ge ind pe nettet under www.
visitgreenland.dk - her er en vejledning. En
uges fisketegn koster 200 kr., og en hel mA-
ned koster 500 kr

Pa min tur rundt i Sydgronland tmJ jeg
flere garge pe en ir,r.ig fraruk fluefsker Sid-
ste gang jeg se ham vax, da min kone og jeg
vandrede ind igemem den smukke Blom-
sterdal ved Narsaxsuaq for at konme ind til
gletcheren. Elven i Blomsterdalen se rigtig
god ud, og jeg kunne se, at den franske flue-
nsker fiskede nogle rigtig fine holler Her var
alba atter en nskemulighed i vidunderlige
Sydgronland. a.

Flotte gqn|andske fieldg edet "Vond ngogfiske et en he ig kombinotion".


