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Kangerlussuaq gronlandsk
Hjerteligt
velkommen
- Fa landsstyrets vegne
vil jeg gerne byde hotel
let, tarnet og alle yore
nye ansatte hjerteligt
velkommen i Gn1nlands
Hjernmestyre. Det er
landsstyrets kJare poli
tik, at Kangerlussuaq
stadig skaJ were Gr¢n
lands internationale luft~

havn. Del' skal naturlig
vis ske nogen tilpasnin~

ger, nar man gar fra et
militrert til et civilt sy
stem, Men deL er samti~

digt landsstyrets mal, at
del' skal skabes nye aktl
viteter inden for mine~

drift, turisme, videnskab
og andre omra-der, hvor
det er hensigtsmressigt
at bruge Kangerlussuaq,
sagde Lars Emil Johan
sen og overdrog ansvaret
for Kangerlussuaqs drift
til landsstyremedlem
Kupik Kleist.

Efter den formelle del
af receptionen var der fri
adgang til baren i trans
Ithallen. I den anden en
de af transithallen resi
derede to kokke med h¢je
hatte bag et bugnende
bord med lrekkerier. Fa
de med pindemadder,
landgangsbr¢d I mini
st¢rrelse, kartoffelsalat
med minldeller og minlfi
skeflletter og kager blev
hurtlJt t¢mt og skiftet
ud me<! nye.

KANGERLUSSU
AQ(KR) • Transithal
len i Kangerlussuaq
var tirsdag eftermid~

dag omdannet til et
stort oelskabslokale,
da hjemmestyret b0d
til reception i anled
ning af overtagelsen
af Kangerlussuaq
Lufthavn, Det var de
partementchef Chri
stiansen fra Forsvar~

ministeriet, sorn offi~

cielt overgav Infthav
nen til hjemmestyret.

- Gr¢nlands hjemme
styre er ikke blot lrengere
herre i eget hus men ogsa
i egen luft. Her til mor
gen blev tIlrnet overdra
get til Gr¢nlands Hjem
mestyre, og nu symboli
serer vi sa overgangen af
aile de civile faciliteter
her i S¢ndre Str¢mfjord
og samtidigt IKulusuk til
hjemmestyret. Hermed
er forsvarsministeriets
civile opgaver i Gr¢nland
overdraget til hjemme
styret. VI ser frem til et
fortsat Iydefrit samarbej
de me<! hjemmestyret
omkring dette sted, og vi
glreder os til at komme
her, savel som civile sam
militrere, men for fremti~

den er det som grester ik
ke som vrerter. Hermed
er institutionen din, sag~

de departementchefen i
sin tale, da han overdrog
Kangerlussuaq til lands
styreformand Lars Emil
Johansen.

Herre iegen lull
Flyvet!\rnet var endnu ikke
helt klar til brug, efter ame
rikanerne har renoveret det
inden overtagelsen. F¢rst
onsdag aften blev den sidste
teknik overl1yttet fra et lille
skur, som har fungeret som
tarn under renoveringen.

Det lille skur skal pa
rundtur, nar flyvetarnene i
Narsarsuaq, Nuuk og Ilulis
sat skal renoveres i den
kommende tid.

Mens gresterne myldrede
rundt oppe i tarnet l¢b en
lille hvid rrev nysgerrrlgt og
forskrremt rundt neden for
tarnet men forsvandt
skyndsomt, da nagle af gre
sterne kom ned igen.

Efter overtagelsen tog alle
tilbage til hotellet til en kop
kaffe inden eftermiddagens
reception.

Lufthavnen i Kangerlussuaq er nu overtaget afhjemmesty
ret. Om et ar forlader amerikanerne basen, ogsA bliver hele
Kangerlussuaq grcnlandsk.

Skur pa rundtur

ke lrengere sorterer under
det danske forsvarsminisLe~

rium og Statens Luftfart
svresen.

I transithallen blev den
gr0nlandske og danske na
tionalmelodi afspillet pa en
stor ghettoblaster, inden del'
val' afgang til f1yvet!\rnet
"pa den anden side«, hvor
amerikanerne afleverede
tarnet til hjemmestyret. Ud
styret med en gigantisk saks
kJippede chefen for Luft
havnsvffisnet, Jesper Juhl,
og basecommander Plaskett
snoren over, og Jesper Juhl
fik overdraget n¢glen.

Flyvetarnet er den forste
del af basen, som amel'ika
nefne af1everer til hjemme~
styret den 1. oktober 1992.

Flag pa fornem plads
To rnamd og en kvinde i na~
tianaldragt gik ud pa halvta
get p8. bygningen og tog de
tre l1ag over bygningen ned.
Inden hjemmestyret over~

tog Kangerlussuaq vajede
det danske splitl1ag pa den
fornemme plads i michen,
det f,l1()nlandske til h()jre og
det amerikanske til venstre<
Efter overtagelsen vajer deL
gr0nlandske f1ag nu i mid
ten, det almindelige, firkan~

tede danske til IWjre og det
amerikanske til venstre.

Det danske splitf1ags for
svinden er det synlige Leb'11
pa, at Kangel'lussuaq nl! ik-

kart med let dryssende sue
og en sol, som fors0gte at
k<:empe sig gennem de Lynde
skyer over Kangerlussuaq.

,diU
Kangerlussuarmi mittarIlk Namminersornerullutik Oqar
tussanit tiguneqarpoq. Ukioq ataaseq qaangiuppatlifaklwto
oqarfik amerikkamiut qimassavaat, taamalillunilu Kanger
lussuaq tamarmi kalaallinit tigummineqalissaaq.

Dansk splitflag fjernet fra hredersplads og erstattet af gnzmlandsk flag
KANGERLUSSUAQOffi)
- Klokken 9.50 landede
landsstyrets medlemmer
i en chartret maskine fra
Glace i lufthavnen i Kan~
gerlussuaq~ Landsstyre~

medlemmerne gik dlrek
te til deres vrerelser for
at skifte til den nationa~

Ie festfragt i anledning
af hjemmestyrets over~

tagelse af den civile del
af Kangerlussnaq luft
havn.

Efter lynomklredningen
blev landssLyrets medlem~

mer og gmsterne samlet af
assisterende lufthavnschef
Steen lYfalmquisL P& for~

pladsen foran transithalIen,
hvor del' normalt still- Dere
l1y opmarchel'et, stillede aIle
op P<~ rad og rcekke. Vejret
val' som taget ud af et post-

.... ~
Som en af sine sidste pligter som chef pA basen overdrog
basecommanderPlaskett lufthavnen f7yvetarn til chefen for
LufthavnsvlEsnet, Jesper Juhl.

Mittarfimmi pisortap basecommander Plaskett-ip pisus
saaillmmisut kingullertut mit/arfimmi napasuliaq Mit/ar
feqarfiit pisortaannut Jesper Juhlinwt tunniuppaa.

Kangerlussuup mittarfiani napasuliaq nakkutilliivik Nam
minersornerullutik Oqartussat tigusaasa siullersaraat.
Sakkutooqarfiup sinneran ukioq ataaseq qaangiuppat tigu
neqassaaq.
Luf'thavnens tArn er den f¢rste amerikanske del afKanger
lussuaq, sam er overgtiet til hjemmestyret. Resten afbasen
overtages am et 8r,




