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Kangerlussuarmi mittarfiup tikittarfia.

Lufthavnsbygningen i Kangerlussuaq.

material og det krreves 70 til
80 mand. Vi har svrert ved at
se, hvor vi skal stampe sA
mange op med den u0dven
dige baggrund. Vi har start
set alle ansat hos os selv.
Der gllr nogen der oppe i for
vejen, 80m er uddannede, si·
ger Jesper Juh!.

Servlceafdelingen
- SA er der hotelafdelingen.
Du kan ogsa kalde det servi
ceafdelingen, det er dem, der
driver hotellet, reng0ring,
passer pA turisterne, koordi
nerer kurser og udnugter.
SA sllrger de for mad til an
satte og grester. De leverer
sa ogs! personale til securi
ty. SA kommer energiafde
lingen. Om en uge overtager
vi det civile elvrerk, men det
er et nadelvrerk. Om et llr
fllr vi det store amerikanske
elvrerk, vandindtaget og det
store varmevoork. Vi viI nu
rette hele systemet ind, og
de funktioner, vi vil tage hen
over llret, er typisk service
funktioner. Nllr hele planen
k0rer bliyer der ansat om
kring 180 til 200 menne8ker,
8iger Jesper Juh!.

- Hele omr8.det er meget
spredt, og der tigger smA
varmevmrker rundt om
kring. Der er for eksempel
15 kilometer ned til havnen,
som vi ogsA oyertager. De
har eget varme· og elvrerk,
og sA er der Iagt olielednin
ger hele vejen til basen. Ski
bene ligger sA endnu lrenge
re ude, og nllr vi skal have
vores llrlige forsyninger af
fadevarer, rnA man sejle ud i
fiadbundene bAde og hente
dem, sejle dem ind igen, Ires
se dem pA biler og k0re 15
kilometer tilbage. Vi regner
moo, at vi hver sommer skal
have ansat yderliger 20 til
24 mand ansat for at klare
de her ting og til at reparere
banen, siger Jesper Juh!.

JEndrlng I
brandtJenesten
- Brand- og redningstjene
sten har vi en ide am at am·
dre. I dag er alle brand
mrend ansat i brandyagt og
sidder i vagtlokalet. Vi vil
holde en meget lille beman
ding, og til gengreld vil vi ud
styre Marktjenesten, dem
der vedligeholder bygninger
og bane, s0rger for sneryd
ning og handler flyene, med
det n0dvendige mandskab
til at brand- og redningstje
nesten kan fA deres folk. Det
vii sige, at dem, der gAr og
maIer et hus, er uddannede
brandfolk, og derfor kan de
trrede til, nllr et fly lander.
Det samme sker her i Nuuk,
brandmanden k0rer mllske
rundt pA sin traktor, forkIs
rer Jesper Juh!.

- Dem fra teknisk tjeneste
rnA selvf0lgelig ikke bruges i
brand- og redningstjene
sten, for det er dem der fllr
olie pA t0jet. De passer alle
brrendstoftanke og pipelines
og autovrerkstedet. Vi gllr i
f0rste omgangud og laver en
kontrakt med Greenland
Contractors om at bemande
de tre grupper. Det er i stor
udstrrekning amerikansk

funktionen. Vi har en kon
trakt med Staten8 Luftfart
svresen om, at de sretter ny
veledere Ind. Vi har nemlig
ingen nyveledere, vi har M
is. Forskellen er uddannel
sens lrengde, og hved de rnA.
Mis oplyser til nyene, at ba
nen er i orden, vejr og vind
sAdan, og sA er det piloten
der afg0r, om han villande.
Flyveledere meddeler, hvor
dan det ser ud, og sA sfg0r
han, om der rna landes. Han
bestemmer og tager over fra
piloten. Vi vil selvf01gelig
vurdere, hvor meget trafJ.k,
der kommer, og sA tage afta
len op til overvejelse og rnA
ske srette Mis-folk ind, siger
Jesper Juh!.

Havnen ved Kangerlussuaq, som hjemmestyret overtager i
morgen, Jigger 15kilometer vrek fra Iuftbavnsomradet. IAr
kivfoto)

Pa Ilge fod
- SA er det vedtaget at Gr0n
lands Lufthavnsvresen over
tager og driver lufthavnen.
Den indgllr nu pA lige fod
med de 0vrige lufthavne og
heliporte. Det vil sige, at den
bliver en centrallufthavn i
en ny region, vi nu opretter.
Vi har inddelt hele landet i
geograf"iske regioner, hvor
en stor del sf ekspertisen
sidder i lufthavnen, og sa
yder de service til heliporte
ne. Kangerlussuaq vil blive
centrum for Kulusuk luft
havn og spedit0ren ved Thu
le Airbase, som vi ogsA over
tager. SA er der kun en luft
havn tilbage, som vi ikke
har, og det er Thule. Vores
lufthavnschef i Kangerlus
suaq bliver sA den 0verste
chef for de tre lufthavne.
Det er Bill Buttler, som ken
der en del til de amerikanske
forhold, idet han er pensio
neret oberst fra det ameri
kanske luftvAben. Opdelin
gen er primrert begrundet i,
at der er amerikanske rela
tioner alle stederne, siger
Jesper Juh!.

- Vi overtager nu tllrn-

funktioner, der er beregnet
for det personale, som er an
sat, siger Jesper Juh!.

- Der er visse ting, som er
besluttet politisk. Det er be
sluttet, at Kangerlussuaq
skal holdes udenfor kommu
neinddelingen i hvert fald de
nreste fern llr. Vi gllr ikke i
siagsm31 med Maniitsoq el
ler Sisimiut om, hvem omrA
det skal ind under. Det er
vigtigt, at man de f0rste llr
fllr konsolideret foretagen
det, og derfor holder du det
uden for afgiftsomrAdet i
fern llr. Samtidigt er det en
stor frellesfunktion for hele
landet, det er jo vores hoved
indfaldsport, og derfor er
det naturligt, at det ligger
direkte under hjemmesty
ret, siger Jesper Juh!.

Glldende overgang
- Vi har ogsA under fornand
lingerne med amerikanerne
forhandlet om en tidligere
overtagelser af yderlige no
gen amerikanske funktio
ner. Det er for eksempel
Arctic Hotel, vaskeriet,
brandservice, den meget
omtalte sV0mmehal, bow
linghalen, de udend0rs ten
nisbaner og kantinen. Alt
ser nu ud til at overtagelsen
vil ske glidende i 10bet sf det
llr, vi gllr ind i. Det er ogsA
ting, du ikke viI mrerke no
gen forskel pA som passager,
fordi det alt sammen er

Hjemmestyret overtager den civile del af basen i morgen
NUUK(KR) - I morgen
tirsdag skifter lufthav
nen i Sondre Stjjmfjord
navn. Fra tirsdag hedder
lufthavnen Kangerlussu
aq. Selv om passagerer
ne ikke kommer til at
mrerke meget til rendrin
gerne i lufthavnen, sa
har Lufthavnsvresnet
travlt med at forberede
den endelige overtageIse
at Kangerlussuaq, nar
amerikanerne rykker ud
om et ar. Jesper Juhl er
chef for Lufthavnsvres
net, og han fortreller her
om fremtidsplanerne i
Kangerlussuaq.

- Overtagelse sker i to sto
re klumper, og sA er der no
get smAteri ind i mellem. I
morgen overtager vi For·
svarsministeriets civile
funktioner, og derudover
overtager vi nyveledelsen i
tllrnet, som aldrig har vreret
under Forsvarsministeriet
men under amerikanerne.
Det er altsA den f0rste ame
rikanske funktion, vi over·
tager. Det er jo ikke noget,
man som passager mrerker,
tArnet er der, men hvem der
sidder deroppe, kan man jo
ikke se. Men vi overtager ik·
ke baner og brandbilerne og
sAdan noget, siger Jesper
Juh!.

Kangerlussuup aqagu Namminersornerullutik Oqartussa
nit tiguneqartussap umiarsuaIivia mittarfeqarfimmit 15 ki
Iometerisut ungasitsigisumilppoq.

Sandre Stramtjord
skitter navn i morgen

rAde.
I omr8.det er der hverken

kloakeret eller indlagt vand.
De lange vejstrrekninger i
omrlldet g0r snerydningen
meget dyr, og al vand skal
k0res ind, ligesom kloak
vand skal k0res ud derfra.
Derfor er det Lufthanv
svresnet plan at lukke omrA
det for permanent behoelse.

Nogen huse vil blive
st!ende og kan for eksempel
bruges af spejdere og tillejr
skale om sommeren.

Kangerlussuup tikittarfiata eqqa8I1i illut aappa1Bartut.

De r(!Ide bygninger uden for transitbalIen i Kangerlussuaq.

Gr¢nIandsflyp timmisartunik eqqussivigisartagaata tunua
amerikkamiut najugaqarfiata tungaaniit isigalugu.
Bagsiden af Gr0nlandsfly hangar set fra den amerikanske
side.

Umiarsualivimmeeraanni tikeqqaartagaq tassaavoq naju
gaqarfitoqqatut immikkoortortaqarfik, taannaIu Mittarfe
qarfiit matuniarpaat.

N!u- man kommer fra havnen, er det frJrste man ser den
gamIe Iejr, 80m Lufthavnsvresnet vil Iukke.

NUUK(KR) - Den oprin
delige base med sine
gamle trrebarakker er et
meget eftertragtet omra
de at bo i for de ansatte i
Kangerlussuaq. Bygnin
gerne er helt tilbage fra
da landingsbanen blev
bygget.
Omr8.det ligger helt for sig
selv, og det tager en halv ti
me at gA dertil fra transit
hallen. Det er specielt folk
med meget lang anciennitet,
80m bor i det isolerede om-

Den gamle lejr lukkes




