
Havner og farvann
Tekst : Andreas B. Heide. Foto: «Memento Mori».

R eiseruten ville bringe oss innom tre land på veien, og 
det endelige målet ville ligge på det Nordamerikanske 

kontinentet, befolket av inuitter og isbjørn. Syv uker ble satt 
av til gjennomføringen av ekspedisjonen, som ble ledet av 
Andreas B. Heide og Ketil Christensen.
Midnatt 10. juli var båten omsider klar, etter utallige timer 
med planlegging og organisering. «Memento Mori» var 
lastet med alt fra våpen og dykkerutstyr til gitarer. Et håpe-
fullt mannskap på fem skulle tilbakelegge første etappe fra 
Bergen til Island. Et stykke ut i mørket slo værmeldingen 
til; kuling og tungt regnvær markerte starten på eventyret. 

Gjensyn med Island
Etter omtrentlig åtte dagers seilas var Reykjavik en kjent 
og kjær destinasjon å komme frem til. Som vanlig når vi 
kommer til en havn, går mye av tiden med til innhenting 
av informasjon for neste etappe. Denne gangen var det 
ukjent farvann som lå foran oss, og nøye planlegging var 

nødvendig. Vi snakket med alt fra andre seilere til fiskere 
med erfaring fra Grønlandsisen og Den danske kystvakten. 
Sistnevnte gav oss iskart og værkart samt råd om ikke å syn-
ke, da hjelpen var langt unna og vannet kaldt. Under 
påskudd av at dette kanskje var siste gang vi så sivilisasjonen 
på tre uker, og kanskje aldri mer, tok vi oss og tid til noe av 
det Reykjavik er best kjent for. Inspirert av ubåt-filmen «Das 
Boot» festet vi langt inn i de sene nattetimer, helt i tråd med 
lokal etikette. Godt restituert etter besøk i Den blå lagune, 
med delvis nytt mannskap og planker for staking av is, var vi 

Ekspedisjon Grønland

Over et par planleggingsøl en reintung høstnatt i 
2009 kom vi frem til at vår nyinnkjøpte seilbåt 
«Memento Mori» måtte utvide horisonten fra en 
seilas gjennom Den engelske kanal og til 
Færøyene tidligere på året. Etter å ha studert 
Google Earth kom vi frem til at Grønland så ut 
som en utfordrende og givende destinasjon.
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Skipsbesetningen tilbake i Reykjavik. Fra venstre: Dan, Ketil, Andreas, Glenn og Nikolai.



klare. Vi forlot Reykjavik ved godt mot, og seilte på lett slør  
vestover. Vår opprinnelige plan om å seile inn på 68 grader 
nord måtte forkastes på grunn av store isforekomster. Tasilaq 
ble peilet ut som det nye reisemålet. Med sine 1800 innbyg-
gere er dette den største byen på østkysten. På 65. bredde-
grad, med lite is og et omfattende fjordsystem, fremstod det 
som et godt alternativ.

Det perfekte mannskap
For turen var det valgt mannskap fra øverste hylle. Den alltid 
strålende og underholdende Glenn Kvernmo hadde debutert 
i sin seilkarriere året før med «Memento Mori» fra 
Portsmouth til Bergen. Han hadde lagt utelivsjobben i 
Bergen på hyllen for anledningen. Dan O’Brien hadde 
omtrent aldri sett en seilbåt før og enda mindre seilt i en. 
Med en mastergrad i lingvistikk fra Oxford og til vanlig 
bosatt i Beijing var han et særegent førstevalg for en heller 
strabasiøs seiltur. Sist, men ikke minst var Nikolai 
Frisak rekruttert med som matros og kokk. Med 
én ukes erfaring på seilbåt og 18 års livserfa-
ring var han et ungdommelig og godt 
bidrag til mannskapet
Etter ca. et døgn ble vi tatt imot som 
seg hør og bør i 
Danmarkstredet. Med 
opp til 15 meter i 

sekundet 

på lens holdt vi over seks knop i snitt over tre dager. Det ble 
gradvis kaldere, og stemningen tok seg opp da vi seilte inn i 
det som etter kartet var farvann med fare for å møte isfjell. 
Omsider, tidlig på morgenen den fjerde dagen, kunne vi 
skimte massive fjell i horisonten. Vinden stilnet, og i strålen-
de sol nærmet vi oss eventyrland. Synet som møtte oss, vil 
aldri bli glemt. Isfjell på størrelse med containerskip 
lå strødd i horisonten, knølhvaler på 15 meter pas-
serte båten, og blåsten fra sistnevnte var til sta-
dighet å se på alle kanter. Fem barn satt på 
dekk med store øyne, målet var nådd, vi 
var kommet til Grønland. De to før-
ste dagene ble tilbrakt i Tasilaq. 
Her fikk vi proviantert, 
kjøpt landkart 
for «sikker 
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Ketil og Dan på dekk ved ankomst, 
iført sommerantrekk for Grønland.
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Spekkhugger-eskorte ved avreise Grønland.

En god sjømann hviler når han kan. Glenn demonstrerer korrekt sove-teknikk i dårlig vær.



navigering» i det nærliggende området, samt 
innhentet lokal kunnskap om alt fra gode fis-
keplasser til interessante områder å utforske. 
Grønland er ut over storslagen natur kjent 
for en lokalbefolkning som liker å ta seg en 
god fest. Dette fikk vi bekreftet etter en fuktig 
og trivelig kveld på den lokale puben.

Tatt av vind og is
Da vi forlot Tasilaq, var det med et nytt beset-
ningsmedlem om bord i form av den tyske 
filmskaperen Anni Seitz. Anni var løselig 
blitt lovet plass kvelden før på den lokale 
puben, og tok oss vel mye på ordet da hun 
møtte opp neste dag klar til avreise. Men et 
løfte var et løfte. I ettertid var vi alle enige om 
at det var et av høydepunktene ved turen. 
Med et nytt besetningsmedlem fikk vi ny 
gruppedynamikk, og vi var alle fulle av 
beundring for denne damen som uten beten-
keligheter ble med fem ukjente i en liten og 
etter hvert illeluktende båt. Vi fikk siden vite 
at hun som filmskaper blant annet hadde til-
brakt fem måneder med fjellnomader i 
Mongolia. 
 Etter møysommelige navigering mellom 
isfjell og grunner følte vi omsider at vi var 
kommet dit vi ville med turen, der vi lå for 
anker utenfor den forlatte fangstbyen Ikateq. 
Omgitt av is på alle kanter var vi mer enn 
normalt stolte over oss selv, der vi lå i vår før-
ste naturhavn. Men oppankringen kunne lett 
blitt den siste for båten og ekspedisjonen 
med det passende navnet «Memento Mori» 

(= Husk du er dødelig). Morgenen etter kun-
ne vi konstatere at vinden hadde snudd og 
blåste rett inn i det som dagens før hadde 
vært Grønlands fineste havn. Om så bare en 
lett bris, førte den med seg utallige tonn med 
is, som faretruende kom inn i det som dagen 
før var isfritt farvann. Båten ble presset inn 
mot land, og alle mann måtte på dekk, mens 
vår egen filmskaper Anni dokumenterte dra-
matikken. Det som berget oss fra den sikre 
undergang, var enkle forkunnskaper som 
man kanskje ikke umiddelbart tenker på. 
Når man ankrer opp isfylt farvann, bør man 
velge en bukt som er så grunn at de større 
isfjellene ikke når inn. Med to meter under 
kjølen var vi sikret mot den verste isen, men 
fortsatt stod det blokker på størrelse med vår 
egen båt og presset imot. Problemet ble løst 
ved å svømme inn et nytt fortøyningstau til 
land, samt ved å flytte ankeret med lettbåten, 
slik at vi fikk lagt oss bak en liten fjellforma-
sjon som skjermet for isen. Etter en times 
intens innsats kunne vi stolt konstatere at vi, 
som mang en polaroppdager før oss, var 
isfaste, men dog i trygghet. Resten av dagen 
gikk med til ekspedisjoner med lettbåten, 
dykking rundt isfjell og utforsking av den 
forlatte bosetningen. 

Skitt fiske
Neste dag var vinden stilnet, og ved høyvann 
kunne vi bane oss vei ut av det vi i ettertid 
fikk vite er en av de mest isrike fjordene på 
Grønland. Anni ble satt av i Tasilaq, og med 

fornyet selvtillit seilte vi innover 
Ammassalik-fjorden mot naturhavnen 
Mariehavn. Innledende frykt for kollisjoner 
med isfjell og grunnstøting var lagt bak oss. 
Vi fikk etterhvert en forståelse for hvor det 
var trygt og ferdes, dårlige kart til tross. 
Fjordlandskapet kunne minne om Norge. 
Med bratte fjell og trygt plassert midt i en 
fjord kunne man med stor grad av sikkerhet 
anta at vannet var mer enn dypt nok. Store 
isfjell stikker dypt, og synet av disse sammen 
med et våkent blikk på ekkoloddet gav oss og 
indikasjoner på at vi var i trygt farvann. I 
Mariehavn skulle vi etter planen fiske røye til 
den store gullmedalje. Tross det mest sofisti-
kerte utstyr måtte vi slukøret konstatere at de 
eneste ishavsrøyene som ble halt i land den 
dagen, var det tre lokale grønlendere som 
stod for. Til hjelp for dem som en heldig dag 
står ved en elv i Grønland for å fiske, kan føl-
gende info være til hjelp: Elver med klart 
vann (dvs. uten smeltevann) er å foretrekke, 
og det som tilsynelatende fungerer beste, er å 
kaste sluken for hånd i elvemunningen, gjer-
ne med en liten flik hvis plast festet på kro-
ken ... 

Lunefulle isfjell
Dagene som fulgte, gikk med på å tråkle oss 
rundt i de dype fjordene. Sansene ble etter-
hvert bedøvet av storslagen natur. Kunsten å 
kravle rundt på isfjell med livet som innsats 
ble perfeksjonert av vår matros Glenn. Hvor 
trygt dette var, vites ikke, men det var trygt 
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 «Memento Mori» til kai i byen Tasiilaq på 65 grader Nord.
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nok til at vi kom fra det uten 
mén. Faren med isfjell er at de 
smelter fra undersiden. På et 
tidspunkt blir de overtunge og 
flipper rundt. Da bør man helst 
være tre ganger høyden av isfjel-
let unna for å være på den sikre 
siden. Som de lokale lærte oss, 
så vi isfjellene litt an. Desto lave-
re fjell, jo tryggere er det, og med 
litt skjønn ser man an hvor sta-
bilt fjellet ser ut. 
 Av alle høydepunktene på 
turen fortjener Ikateq litt opp-
merksomhet. Ikateq ble bygget 
av de allierte under krigen som 
en flyplass for støtte til konvoi-
trafikken i Nordatlanteren, for så 
å bli avviklet noen år ut i den kal-
de krigen. I dag finner man store 
mengder med rustne biler, paraf-
infat og rester av infrastrukturen 

til en flyplass. Området er 
bebodd av fjellrev og ryper, og 
det var relativt kurant å ankre 
opp på svai på grunt vann uten-
for flyplassen. Andre severdighe-
ter som bør oppsøkes er en kal-
vende isbre. 40 meter høye tårn 
av is som braker i havet er intet 
annet enn spektakulært. Det 
påfølgende drønnet etterfulgt av 
en liten tsunami skapte lettere 
panikk om bord. At vi befant oss 
litt for nær begivenheten, hører 
med til et av de mange uforglem-
melige minner fra isen. 

Ingen velkomstkomité
Med tolv dager bak oss fylt av 
oppdagelser provianterte vi for 
siste gang i byen Kûngmiut. Tatt 
i betraktning at et fåtall seilbåter 
beveger seg inn i disse område-

ne, var det til vår overraskelse 
liten interesse å spore fra lokal-
befolkningen. Folk flest var hel-
ler uinteresserte, men ved nær-
mere ettertanke hadde de sikkert 
bedre ting å ta seg til. Vi var vel 
mer spesielle i våre egne øyne en 
i deres, og til syvende og sist 
hadde vi gjort lite annet enn å 
seile fra Norge mot vest i sam-
menlagt tre uker. 
 Etter en siste natt på svai ved 
Erik den Rødes Ø og med en 
avsluttende fjelltur med utsikt 
over den massive fjellkjeden som 
strekker seg langs østkysten av 
verdens største øy, satte vi kursen 
ut i havet mot øst tidlig neste 
morgen. 

Tilbake i kuling
Noe vemodige, men så absolutt 

klare for en reprise av å oppleve 
Reykjavik, gikk vi for motor inn i 
tåken. Tre spekkhuggere passer-
te båten i honnør, fem barn var 
igjen oppe på dekk. Rolig hav 
ble, som to uker tidligere, erstat-
tet av stiv kuling. Fint seilevær, 
men slitsomt under dekk. Glenn 
døpte tilstanden «krigen», hvor 
selv de enkleste gjøremål som å 
ta på seg et par strømper kan 
være en stor utfordring. Under 
en av de pågående krigshandlin-
gene ble Glenn selv offer for en 
brottsjø. I det ene øyeblikket var 
han sulten og fornøyd i ferd med 
å koke suppe, og i det neste fløy 
han på tvers av båten i beste 
Matrix-stil gjennom dodøren. 
Heldigvis for båten landet det 
meste av suppen på Glenn, og 
dodøren lot seg reparere med 

 «Memento Mori»-familien rundt frokostbordet.
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Andreas utforsker isfjell 
under vann.



Valg av båt  
Ikke la båten din stoppe deg. Vi seilte 
med en Jeanneau Sun Fast 37 som er 
konstruert for behagelig seiling i 
Middelhavet. Behagelig var det så vel 
på Grønland med en godt fungerende 
Webasto-ovn om bord. Av utstyr så er 
det lite som skiller seg ut fra vanlig 
langturseiling. Vi hadde ikke radar, og 
klarte oss fint uten. Hadde vært kjekt å 
ha, men hvis man begynner med 
«kjekt og ha»- utstyr så blir det fort 
dyrt og lite plass i båten. 

Kart og avvik
Østkysten av Grønland er svært dårlig 
kartlagt. I tilegg er det avvik fra GPS-
posisjon til faktisk posisjon på kartet. 
De elektroniske CMAP-sjøkartene 
inneholder den samme informasjonen 
som de beste papirkartene. Det kartet 
vi fikk mest bruk for var landkart over 
området. Disse kartene gir viktig infor-
masjon om hvilke fjorder som har is, 
det vil si fjorder med kalvende isbreer, 
samt oversikt over fjell for turgåing og 
elver for fiske. Med sunn fornuft og 
noe redusert hastighet følte vi at det 
var trygt å navigere. Pilot guideboken: 
«Faroe, Iceland and Greenland» av 
Willy Kerr og Christopher Thornhill var 
til stor hjelp og anbefales for seilas til 
Grønland.  

Is 
Det blir publisert iskart på Danmarks 
meteorologiske institutts nettsider. 
Strøm eller sterk vind kan gi enorme 
krefter som ingen båt kan stå i mot. Vi 
var for det meste av tiden i farvann 
med spredte forekomster av is, og 
holdt oss unna områder med høy tett-
het.
 Isen er og med på å bestemme når 
på året man kan seile til Grønland. 
Kort fortalt, jo lengre nord man skal, jo 
kortere er tidsvinduet. Som en hoved-
regel er slutten av juli og ut september 
den tiden på året det er minst is. 
 
Kommunikasjon 
Vi brukte en Iridium 9555 satellittele-
fon. Denne har global dekning og med 
et abonnement fra USA (www.us21.
com) kunne vi ringe for ca åtte kroner 
minuttet. Fordelen med denne siste 
utgaven av er at den kan kobles opp 
mot en PC og få tilgang på internett. 
Oppkoblingen er treg og begrenser 
kommunikasjonen til sending av tekst-
filer og mindre værefiler.  
 Av sikkerhetsmessige hensyn vil vi 
på det sterkeste anbefale at man har 
med en satellittelefon. Den ble og 
brukt til å laste ned værdata 
(saildocs.com) og for å melde inn 
posisjon til den danske kystvakten hver 
6. time under overfarten til og fra 
Grønland. For mer info se Greenpos 

under Forsvarets Grønlands-
kommando. 

Tilgang til internett
I Tasilaq har man internettilgang på 
noen få utvalgte plasser. Hastigheten 
er noe begrenset ettersom all trafikk 
skjer over satellitt. Den norske nettle-
seren Opera har en turbofunksjon som 
firedobler hastigheten og anbefales 
spesielt i denne sammenheng. 
I praksis var det kun mulig å laste opp 
bilder og tekst. 

Bunkring og proviantering
Det var god tilgang på mat og diesel i 
Tasilaq og Kûngmiut. Ferskvannet i 
Tasilaq var angivelig ikke av beste kvali-
tet. Vi fikk fylt på fiskefabrikken i 
Kûngmiut for noen få hundrelapper. 

Nyttig utstyr 
Man bør ta i betraktning at man kan 
havne i situasjoner hvor man er over-
latt til seg selv, og at risikoen for ska-
der på skrog er større en vanlig på 
grunn av drivis og dårlige kart. Vi had-
de med lappesaker for skrog og nød-
vendig utstyr for bytte av propell. En 
lettbåt er en nødvendighet for natur-
havner. Et par treplanker for staking av 
is er definitivt å anbefale. 
 Det er lite sannsynlig at man tref-
fer på Isbjørn i Tasilaq-området på 
sommeren, og man kan vurdere nød-
vendigheten av våpen. Som et alterna-
tiv kan man ta med knallskudd eller lik-
nende. Har man med våpen må man 
informere tollvesenet om dette i de 
havnene man seiler til på vei til 
Grønland. Stegjern for klatring på min-
dre isfjell for underholdningen sin del 
er smart. Isfjell var til vår overraskelse 
veldig glatte å gå på. 

Forsikring 
Ingen norske selskap var villige til å 
forsikre oss. Løsningen ble å kontakte 
den danske filialen til Pantaenius som 
var ytterst velvillige og hjelpsomme i 
denne sammenheng.

Valg av destinasjon
Selv om det ikke var folksomt i Tasilaq-
området, fikk man sjelden følelsen av å 
være helt alene, og man så til stadighet 
spor etter menneskelig aktivitet når 
man gikk i land. Skulle vi gjort turen en 
gang til ville vi vurdert sterkt å seile til 
Scoresbysund som et alternativ. Etter 
det vi har hørt så er det her enda mer 
øde, og reelle mulighet for å treffe på 
isbjørn. Det er flyplasser både i 
Scoresbysund og Kulusuk ved Tasilaq,  
for eventuelle mannskapsbytter. 

Avstander
Vestlandet – Reykjavik, ca 900 n mil. 
Reykjavik – Angmagssalik, 420 n mil.  

Tips og etterklokskap etter endt seiltur

 «Memento Mori» forlater naturhavnen Ikateq.

skruer og lim noen dager senere 
da vi nok en gang seilte inn i 
smult farvann ved Reykjavik. 
Det var et illeluktende og skjeg-
gete, men tilsvarende stolt 
mannskap som gikk i land i 
Reykjavik. Grønlandsetappen var 
gjennomført, og drømmen fra 
høstkvelden året før var realisert. 
Andreas seilte båten hjem til 
Norge med nytt mannskap, og 
etter to uker og noen dager med 
kulingjuling i Atlanteren klappet 
båten til kai i Bergen. En avstand 
tilsvarende Norge – New-York 
var tilbakelagt, og en syv uker 
lang uforglemmelig og vellykket 
ekspedisjon var over. 
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