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28 ar i 50ndre 5tromfjord
Gennem 28

ar har Steen Malmquist haft ansvaret for lufthavnen

KANGERLUSSUAQ<Iffi)
- I gllr tirsdag sluttede en
periode pa 28 ar for tidligere Iufthavnsehef Steen Malmquist. Han har
siden 1963 haft ansvaret
for den civile side af
Sondre Strllmfjord. Men
i gar overtog hjemmestyret Iufthavnene, og Steen Malmquist er nu assisterende Iufthavnsehef.
Han har faet en chef,
amerikaneren Bill Buttler, 80m er ansat for fore~
lobig tre ar_ Den tidligere amerikanske oberst er
ansat for at foresta overtagelsen af den amerikanske side af Kangerlussusaq, som lufthav·
nen nu hedder offieielt_
Steen Malmquist har gennem sine 28 ar i Kangerlussuaq oplevet, hvordan beflyvningen af Gronland har
rend ret sig.
- Indtil 1966 floj passagererne til Gnmland med Los
Angeles-maskinen. Den afgik om aftenen fra Kobenhavn, og sa kunne man tage
det antal passagerer med,
der var plads til, hvis ikke
alle skulle til Los Angeles.
Nogen gange kunne de have
en med, og nogen gange
kunne de have aile fern ventende med. Det var den eneste rute fra Skandinavien pA
polarruten til Vestamerika,
og derfor var den meget populmr. Nar passagererne
herfra sku lie til Danmark,
kom de herind og ventede,
og forst nar maskinen var

Ieltet fra Los Angeles, vidste
vi, hvor mange ledige pladser del' var. SA kunne man
fylde op med det ant.aJ, og
nogen gange kom ku n halvdelen med. Resten matte bare vente til nmste dag, fortreller Steen Malmquist.

Koben gennem
lemmen
I 1966, hvor SAS begyndte
af flyve direkte til Los Angeles, blev del' opretLet en ru te
til Gronland SAS floj med
DC-8-ere, som havde plads
til 133 passagerer. Del' blev
ogsA flejet med propelmaskiner, og Luren log otLe timer.
- NAr folk kom hertil, val'
det et problem at fA dem ud
pa kysten. 1ndtil1965 havde
vi kun de canadiske flyvebade, Catalinaer, som kunne
tage cirka 15 passsagerer.
De starlede herfra og landede pA vand ude i de forskellige byeI'. Om vinleren, nAr
det var meget koldl, kunne
de ikke fA hjulene ud, for de
var frossel fast. Sa floj de
rundt over banen her. mens
mekanikeren Abnede en lem
midt mellem passagererne,
stak et koben ud og brrekkede hjulellos, fvrtreller Sleen
Malmquist.
Sommeren 1965 blev de
ferste lre Sikorsky-helikoptere indsal pA beflyvningen i
Gr~nland.

Fra Gronland til
JEgypten
- Min fader kom lil Grenland i 1920 og min model' i

Bolignod i
Kangerlussuaq
NUUK(KR) - Stort set
alle boliger i Kangerlussuaq er beregnet
til enlige, og det giver
bolignlld_ LufthavnBvresenet viI geme have f1ere par ansat i
lufthavnen, og derfor
skal en del at de gamle
enpersons-boliger
omdannes til familieboliger_
- Vi vil meget gerne have en storre del familier,
end del' er i dug. Mange
har deres koner boende i
Danmark. At fa en sl0rre
del af starnpersonalet.
over pA par gor jo ikke, at
del' ska! bo vmsenllige
flere i Kangerlussuaq.
Det drejer sig jo bare am
at begge er ansat. Vi har
en intention om at hreve
antallet af familieboliger
for at give en mere stabil

arbejdsstyrke, sigel' Jesper Juhl, chef for Lufthavnsvresnet.
Han tilfojer dog, at
denne rendring af familiemonstret i Kangerlussuaq ska! ske i tret samarbejde med skolevresenet og socialvmsenet, sA
familiernes born ogsa
kan blive passet og undervist.
}Endringen fra ungkarleby til familieomrAde
ska! ske for at give stedet
mere karakter afby. Nar
amerikanerne rykker ud,
viI cler voore masser af
muligheder for fritidsaktiviteter pA tennisbaner,
i svommehallen og pA
golfbanen.
Bebyggelsen omkring
transithallen
forbliver
sam skole, b0rnehave og
politistation.

1922, s!ljeger anden generation. Min fader kom til Qeqerlarsuaq som asssistent..a·
spirant i KGH, og min mol'
kom til en dansk familie i
Ritenbenk for at lrese med
bornene. De m0dle sA hinanden, og det er grunden til,
at jeg sidder her. Min fader
blev senere kolonibestyrer i
Ilulissat og Aasiaat, men i
begyndelsen af krigen blev
han kaldt til Nuuk for at varetage forsyningen af Grenland fra Amerika, fortreller
Steen Malmquist.
Som 15-iirig kom jeg til
Danmark for at ga i skole.
Jeg kom i.nd sam vrernepligtig i 1952 og sOgle sA til Siredepatruljen og kom hertil.
Fra 1956 til 1959 var jeg
FN -soldat i }Egypten i sammenlagt et iir. Min kane og
jeg tog her til KangerlussuaCJ for at vmre her et eller to
Ar. net val' i KGHs regi.
Pludselig blev del' bevilget
penge til udvidelser, sam jeg
selv havde vmret med til at
krempe for, og sA ville jeg jo
gerne se det fmrdigt. Den
sidste store udvidelse, vi har
haft, er den store, nye transithal, sam vi fJ.k i 1980, siger
Steen Malmquist.
Jeg er lige fyldt 61 AI', og
jeg hal' vmret i statens tjeneste siden 1947. Jeg fortsmttel' indLil videre, og det blivel' meget sprendende at
komme ind i noget nyt nu,
hvor hjemmestyret har
overtaget den civile del. Da
jeg kom hertil i 1963, var her
omkring 1.200 amerikanere,
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og jeg har gennem de 28 ar
arbejdet med 45 forskellige
basecommanders. Nu er her
kun 14 amerikanere tilbage
po. basen, sigel' Steen Malmquist.

Blandet
kobmandshandel
- Gennem firserne skete del'
mange sprendende ting for
as her i Kangerlussauq. I '85
kom vi ud af KGH, da det
blev KNI, og sa val' del'
egenlligt ikke rigtigt nogen,
del' ville have as. Ministeriet
for Gr0nland eksisterede
stadig, sa de lik as. Ministeriet blev nedlagt aret efter,
og sA skrendtes man igen lidt
i regeringen am, hvem cler
sku lie have as.
Statsministeriet tog as
sA, og del' var vi i halvandet
ar. Da de var trmtte af as,
mente man at Forsvarsmi·
nisteriet skulle have as, fordi det var et forsvarsomrAde, selv am det her er en
blandet kobmandshandel.
Del' var vi sA til og med i gAr.
net har selvfelgelig hele tiden ligget i luften, at hjemmestyet skulle overtage as,
og det skete i gAr.
- I lobet af det kommende
AI' komm~r vi til at overtage
mere og mere fra amerika·
nerne, sA nar de er vrek skulIe vi vrere godt forberedte,
sigel' Steen Malmqu ist., sam
nresten overd0ves af en
nash-?, sam netop er landet
og ruller ind pA forpladsen.
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Steen Malmquist Kangerlllssuarllli mittarliup illlluwla saavani:· Kangerlussuarmipissanganartorpassuarnik pisoqarsimavoqJ 8an1ma massaklwt, n8mnlinersornerllSlJt timmisartoqarfinnik tigusiorarnernnni, piElJL pissangnnaqa8t.
(Assiisivimmiit)
Steen Malmquist Foran lufthavnsbygningen i KangerlusslIaq: - Dcr er sket mange sprendende tingi Sendre StrCllllJord,
og det er ogsa sprendende nu, hvor hjemmestyret overiager
hdlhavnene. (Arkiv[oto)
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Steen Malmquistip inuusunnerugallarmat assinga. - Ataataga 1920-mi Kalaallit Nunaannut pivoq anaanagalu 1922mi. Kinguaariit tullerivaannga. (Assiisivimmiit)
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Amerikkamiut najugaqarlianni sulliveerannguaq.
Et lille vrerksted midt i det amerikanske omrade.

Steen Malmquist i en yngre udgave: - Min far kom til Crenland i 1920 min mor i 1922, sa jeg er anden generation.
(Arki"r..~to)

Kangerlussuaq skal samles
Byen skal rykke sammen i det nuvrerende baseomrade
NUUK(KR) - LufthavnBvresenet vii samle Kangerlussuaq inden for trekantomradet, hvor den
amrikanske base Jigger i
dag. Her ska! indrettes et
Polarcenter, hvor vi den·
skabelige medarbejdere
kan leje hybler for kortere eller lrengere tid_ De
gule blokke skal ogsa
indrettes til beboelse for
Kangerlussuaqs medarbejdere.
Fordelen ved at samle bebyggelsen i Kangerlussuaq
omkring trekantomrAdet er,
at savel varme- sam elvmrk

ligger her. Dermed kan del'
spares udgifter til de mindre
decentrale og meget uokonomiske vrerker.
En del af de spredte bygninger i trekantomradet
ska! fjernes. Det er gam Ie lager- og vmrkstedsbygninger,
sam ikke kan bruges loongereo Enkelte lagerbygninger
car lov at blive stAende, og
skal for eksempel anvendes
til opbevaring af tomme flasker, nar Kangerlussuaq am
et ar gar fra amerikanske
daseel og -vand til returflaskesystemet, sam det er
kendt fra resten af Gron-

land.
nen tekniske afdeling
med brandstationen og tarnet ligger ogsA inden for trekantomrAdet. Den meget
store garagebygning ska!
bruges til at samIe alle de
spredte vrerksteder.
I ojeblikket er del' forhandlinger i gang mellem
Gronlands Lufthavnsva;sen
ogStatoilom, atde ska!fortsmtte med at tanke flyene i
Kangerlussuaq. Skulle man
ikke komme til en forstAelse, sA ska! tankafdelingen
udvides.
Den lange landingsbane

bliver bibeholdt, men Gnlnlands Lufthavnsvmsen vil
neje folge, h VOl' meget det
koster at vedligeholde den.
Bliver det for dyrt, har man
planer am at kappe den fjerneste tredjedel af. Danmarksmaskinen kan lande
pA en 1800 meters bane, sa
de sidste 1000 meter kan
fjernes. Men det koster ogsA
penge, for alle landingslysene ska! flyttes tilsvarende
ind, sA Lufthanvsvresnet vil
ide kommende Ar kigge noje
pA, hvad del' bedst kan betaIe sig.

