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1. oktober 1992-imi KBngerlussuaq amerikkamiut kingulliit qimassavaat. (Ass.: Louise-Inger Lyberth)

Den 1. oktober 1992 forlader den sidste amerikaner KBngerlussuaq. (Foto: Loiuse-Inger Lyberth)

Pa tirsdag overtager hjemmestyret
den civile side af Kangerlussuaq

»Lettere brugt
lufthavn i
naturskonne
omgivelser«

Overtagelsen

KBngerlussuup tiguneqarnissaa pillugu isumaqatigiissut
Lars Vesterbirkipisumaqatigiinniutigisimav88. (Ass.: Knud
Josefsen)
Lars Vesterbirk har forhandlet af1;B1en med amerikanerne
om overtagelsen sfKangerlussuaq. (Foto: Knud Josefsen)

KJokken 15.30 lander
deltagerne fra Danmark.
Lars Emil Johansen,
som har deltaget ved Fol
ketingets Aiming samme
formiddag, er med flyet.

Den ofHcielie reception
fmder sted i ankomstlsf·
gangshallen klokken 16.
Her overdrager det dan·
ske forsvarsministeri
urns reprresentant luft
havnen til hjemmestyret.

Om sftenen er der
middag og markering sf,
at Kangerlussuaq sam·
me dag har 50 ars jubi·
lreum som amerikansk
base.

I Il'bet sf dagen vil del'
blive arrangeret en rond·
visning i Kangerlussuaq
for de indbudte grester.

NUUK(KR) • PA tirs·
dag overtager hjem
meatyret den civile si
de afKangerIU88\laq_ I
den anledning er der
indbudt greater og ar
rangeret reception og
middag.

Overtagelsen sf Kan
gerlussuaq markeres
ved, at flyledertarnet pIl.
basesiden bliver overta
get klokken 10.30.

Om eftermiddagen an
kommer den amerikan
ske ambassad0r til Kan
gerlussuaq for at deltage
i festlighederne. KJokken
14.30 overtager den nye
base·commander sit job.
Den nye basecommander
er pensioneret oberst,
Bill Buttler.

Ingen basele)e
Kangerlussuaq er en sf de
meget fA baser i verden,
hvor amerikanerne aldrig
har betalt baseleje. Til gen
greld har danske frrmaer
tjent gode penge ved kon·
trskter med amerikanerne.
Efter indf0relsen sf skat
omkring 1980 har alle dan·
ske statsborgere betalt indo
komstskat. Gr0nland har
ogsA fAet glrede sfoverskud·
det fra kontrakterne med
amerikanerne gennem Ba
seselskabet, som er medejer
sf Greenland Contractors.
Nar amerikanerne forlader
Kangerlussuaq den 1. okto
bel' 1992 overlader de basen
til Gr0nland uden bereg·
ning. Arnerikanernes eneste
betingelse. nar de forlader
basen er, at hvis del' i fremti·
den skulie opstA en kritisk
situation et eller andet sted i
verden, sA vil de kunne bro
ge lufthavnen i Kangerlus
suaq, men mod betaling.

lussuaq. Men det lykkedes
senere at fA en aftale om en
to·arig overgangsperiode.
Da den aftale var pA plads,
skulle vi sA forhandle med
den danske stat om driften
sf lufthavnen. Vores ud·
gangspunkt var, at det er
hjemmestyret, som skal dri·
ve lufthavnen. Vi havde reg·
net ud, at det ville koste om
kring 100 millioner kroner
om aret at drive lufthavnen.
De beregninger var kommet
frem e!'ter en sammenlig
ning med tilsvarende luft·
haYne i Skandinavien og Eu·
ropa Det ville staten ikke
acceptere, og de tilb0d 30
millioner kroner. Vi skabte
os hysteriske og sagde, at sA
mAtte de selv drive lufthav·
nen. Men det endte med et
forlig mellem den danske
statsminister, Poul Schliiter
og Jonathan Motzfeldt pA
cirka 60 millioner kroner.

rikanerne stadig brug for
Kangerlussuaq. Koreakri
gen og Den Kolde Krig be·
virkede, at amerikanerne
stadig 0nskede at have ad
gang til ..hinkesten" for at
kunne komme rondt i vel"
den. Ved slutningen sf
50'erne var Kangerlussuaq
ved at have udspillet sin rol
Ie som militrer base. Men
med oprettelsen sf de nre
Dye-stationer besluttede
amerikanerne at Kangerlus
suaq skulle vrere forsy
ningsbase for stationerne.
Men sA sent sam ved Golf
krigen i begyndelsen sfdette
ar brugte amerikanerne
Kangerlussuaq som ..hinke
sten" for deres rekognonce·
ringsfly.

For frre ar siden blev de
gamle Dyestationer a110St sf
et nyt varslingssystem, og
derfor begyndte forhandlin
gerne om amerikanernes til
bagetrrekning fra Gr0nland.

Glldende overgang
• Amerikanerne var meget
indstillede va en glidende
overgang. Del' var fsktisk ta
le om, at tilbagetr",kningen
skulle ske over 10 ar. Og de
var villige til at betale for
driften i den periode. Men
hele den taktik ",ndrede sig
pA en nat. da Berlinmuren
faldt. Nu ville amerikanerne
bare v",k sA hUTtigt som
muligt. Vi sad i forhandlin
gel' med amerikanerne i KIl
benhavn. Et par dage efter
Murens fald blev vi bekendt
med deres nye indstilling. I
protest udvandrede vi fm
forhandlingerne, men det
var fra vores egne lokaler.
Det var temmeligt mrerke
ligt. Det amerikanske for
svar har fAet et pAbud om, at
et stort antal baser rundt
omkring i verden skal luk
kes. Derfor var del' ikke lren
gere nogen forstAelse for en
glidende overgang i Kanger·

et for 220V giver anledning
til mange overvejelser og
diskussioner, siger Lars
Vesterbirk.

Brug for ••hlnkesten«
I de f0rste ar sf Anden Vel"
denskrig vidste amerikaner
ne, at de pa et tidspunkt
kunne blive trukket ind i
krigen i Europa. Derfor var
de va udkig efter egnede
.. hinkesten« for deres fly,
som behl'vede optanknings·
steder pa vejen til Europa. I
1940 og '41 sonderede ame·
rikanerne de gr0nlandske
kyster, og de fandt Kanger·
lussuaq meget velegnet som
base. Del' blev ogsa anlagt
..hinkesten" pa 0stkysten,
for flyene kunne kun lige sk
kurat k1are strrekningen
over indlandsisen uden opo
tankning.

Anlregget sf de amerikan·
ske baser var en ..handel"
mellem den danske ambas·
sad0r i Washington, Kauff
mann, og det amerikanske
forsvar. Gr0nland var sfsU
ret fm at fA forsyninger fra
Danmark efter tyskernes
besrettelse, og handlen be·
stod i, at amerikanerne pA·
tog sig forsvaret og forsynin·
gen sf Gr0nland, mens kri·
gen varede.

Efter sfslutningen sf An
den Verdenskrig havde ame-

NUUK(KR)· Lars Vester·
birk sidder pll ait Jidt til
l"llgede hotelvrerelse i
Nuuk. Midt i planlregnin
gen af festlighederne i
anledning af at hjemme
styret overtager den ci
"ile side af lufthavnen i
Kangerlussuaq. Det er
chefen for hjemmesty
rets Danmarkskontor,
der har forhandJet aCta
len med sllvel amerika
nerne 80m den danske
stat pa plads. Pa tirsdag
overtager Gl"llnland den
civile side og pa tirsdag
om et ar, den 1. oktober
1992, trrekker amerika·
nerne sig definitivt ud af
Grllnland ved at rllmme
Blue West 8, Sondre
Stromfjord, 80m basen
kaldea pll amerikansk.

Lars Vesterbirk kan Kan
gerlussuaqs historie forfra
og bagfra. Efter forhandlin
gel' gennem flere ar griner
han lidt, nar han trenker W
bage pa forhandlingerne.

- Mit udgangspunkt i for
handlingerne var, at del' jo
val' tale om ..en lettere brugt
lufthavn i natursk0nne om
givelser". Men jeg havde aI·
drig troet, at jeg som jurist
skulle komme til at sidde og
forhandle om s0m og skruer.
De prsktiske detaljer, som
at baseomradet for eksem
pel k0rer med nov-el i sted-




