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FIinke mennesker
Ventetiden iSendrestrem har
aldrig faldet mig lang. takket
v",re Steen Malmquist, som
jeg harkendtfra ungdomsAre
ne. Hans far var handelschef
i Egedesminde, da jeg gik pii
efterskolen der. NAT Cor",ldre
ne var inviteret ud. plejede vi
unge at holde ungdomsbal i
dereshjem.

Steen Malmquist har man
ge gange taget mig moo biltu
re i omegnen ogsA pA isen,
hvor vi en dag sA en rabiens
ramt r",v. J eg har ogsA v",ret
med pA flyveture med Steen
som pilot over Paradisdalen
og dens moskusokser.

JeghuskerogsAmiddagene
hos amerikanerne med Steen.
Amerikansk middag startede
som regel med drinks. hvor
man underholdt hinanden iet
par timer. fer man satte sigtil
hords. MAltidet begndte ger
ne med salatog efterfulgtes af
fingers tore Florida-rejer. SA
korn den eoorme farmerbef
med bagt kartoffel, men uden
sovs. Manskar kedet ipassen
de stykker,lagde kniven pA
hordetog spiste moo gaffelen.
som man holdt i hejre hand.
OgefterenkopkaffeaCsluttes
mAItidet moo is!

Det kunne v"'re koldt i
Senrlrestrem om viotereD.
Engang pA vej til middag hos
amerikanerne oplevede j eg
minus43 grader. Det var som
at fa slag i ansigtet, de fA
skridt pa vej til deren. Men det
glemte jegsnart. forder var aI
tid varme og flinke mennesker
i SendrestreID.

- J eg synes. du h",nger
med n",bbet. mA jeg invitere
dig til en middag i aften?

Det var en stor middag med
basens oCficererog landshev
dingen.

IlCharme·Hansu fik ondtaf
mig og sagde, at jeg var vel
kommen til at tage med ham.
Han skulle nemlig til Keben
havn over Thule dagen efter.

Men landshevdingen havde
endnu bedre forslag. Han var
som kongelig bryllupsg",st pii
vej til Kebenhavn i egen ma
skine. Han vaT formand for
Grenlandsfly og skulle med
selskabets DC-6 'er, der skul
Ie til eftersyn i Stavanger i
Norge. Og han sagde:

- Jergen. du behever ikke
at tage den lange omvej over
Thul~.Der er masser aC plads
i min maskine. Du kan ogsA
gerelidt nytte undervejs. Du
kan Coreksempel b",re min sa
bel!

Rypejreger i laksko!
Som allerede n",vnt har jeg
oplevet lange ventetider i
Sendrestrem. Engangvar jeg
en hel uge pA hotellet inden jeg
kunne kommevidere. Det var
i januar 1972 pA vej hjem fra
kong Frederiks bis",ttelse i
Roskilde Domkirke. Jeg var
sammen med Tordenskjolds
soldater som Jonathan, Lars
Emil og den meget popu(..,re
Hansepajuk.

Vi fiktiden tilatgA moo for
skelligesysler, ogendag fandt
Hansepajuk pa at tage pA ry
pejagt. Han IAnteen salonrif
fel og tog aC sted i 30 graders
kulde. ifert laksko!

Men Hansepajuk var som
s",d vanlig heldig og fik en
halv snes ryper. Jeg husker.
hvor skent det var. da vi ned
rypesuaasat i Jonathans sui
te og Iyttede til dejlig musik.

ECteren uge i Sendrestrem
kunne vi stadig ikke komme
til Nuuk, og tidspunktet var
kommet, hvor det ferste f",l
leskommunalmede skulle fin
de sted i Ilulissat underdelta
gelse aC dav",rende gren
landsminister Holger Han
sen_ Derfor rejste hele selska
bettil Ilulissat, hvorvi havde
det dcjIigt pA det ny luksus
hotel ..Hvide FaJk...

AgterudsejIing
MenjeghavdeogsAoplevetaf
blive agterudsejlet i Sendre
strem pA en temmelig nov
mAde. Der var ingen som heIst
undskyldningfor den fad"'se.
for jegvarpinlig",dru. Ogdet
foregik pA den made:

Islutningenafmaj 1967var
jeg klar til tage videre med
SAS fra Sendrestrem pii vej
til tronfelgerens bryllup med
Henrik. Da SAS-maskinen
landede og det store rykind
begyndte, fandt jeg pA at gA
en tur. Dajeg vendte tilbage
var alt roligt. og jegsatte mig
ved et hord med en kop teo Og
pludseligt syntes jeg, at alt
var bet",nkeligt roligt. Det
viste sig ogsA, at maskinen
var ved at lette.

Der sad jegog var lang i an
sigtet! Og netop som maski
nen nej over hotellet. kom
..Charme-Hans ... KG Hs di
rekter Hans C. Christiansen
hen til mig og sagde:

til ansvarshavende redakter
kunne Cinde pii at hugge hans
whiskyflaske.

Men misforstAelsen blev
snart opklaret. Det viste sig
menlig, at det var vor glade
vmrt indianeren. der havde
.. IAnt. hoteldirekterens fla
ske.
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dianeren var i hopla. dansede
trommedans ogsang sit hjem
lands vemodige sange.

Jeg fortalte Jette Bang. at
jeg var med i hendes beremte
bog nGrenlandlC, hvor hun
havde taget et billOOe af mig
som barn. Jeg var sammen
med en morlil og Ciskede pii
isen efter de smApolartorsk.
De Corsvandt nordpA. da kli
maet blev mildere i midten af
1930 'erne.

80m vi sadder og havde det
rigtigt hyggeligt, kom ..Hote~
Knud.. , direkter Knud Ras
mussen. Han var temmelig
ophidset og udleste sin galde
over mig. Han var nemlig
skufCet over. at Lille Jergen,
der netop var blevet udn"'vnt
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Cerste form and Erling Heegh
boede tit i en af demo

Det var i den suite, lands
rAdsformanden engang ~agde

til mig: - Lille Kiki, hvad vil
du med den cognac, du kebte
herpiiudturen? Nu harvi v"'
reti Paris. Edinburgh. Keben
havnog Reykjavik. Ogduhar
stadig ikke rert ved flasken!

En glad indianer
Men det var ogsA i Sendre
strem. jeg havde problemer
meden flaske. En strAlende af
ten i midnatssol sadjeg iet ho
telv",relse og hyggede mig
sammen med den store gren
landsfotograf Jette Bang og
en indiansk skrothandler. der
var aftenens glade v"'rt. In-

Boede i telte
Dengang var et ophold i Sen
drestrem ikke sA komforta
belt som nu_ Jeg husker, at vi
unge tit blev henvist til at bo
ide sAkaldte amerikanske tel
te med tr",gulve, feltsengeog
gammeldags servanter. Og
det var en oplevelse at se den
store lu fthavnsbygning un
der opferelse. Store jernbe
tonp",le blev rarnmetogdam
pet ned i den evig frosne jord
meden haleafskyogmudder
v",ldendeopaf jorden. Ogdet
var skent at seresultatet. Sik
ken en forandring! Oer var
oven ikebet tosuitermed SIIlr
skilt sovev",relseog lille kek
ken, beregnet for betydnings
fulde g",ster. LandsrAdets

Minder om Ssndreslmm

Kangerlussuaq
50-iliininni

pilluarit
Inuulluaqqusilluta

Tillykke
Sdr. Stremfjord

med de 50 are
Venlig hilsen

~~~~~~T~immisartumut tikilluarit
Velkommen ombord

AfJ"rgen Fleischer

Jeg er nok en al dem, der
gemmer pii dejlige minder
om Sendrestrom fra passa
gerflyvningens start i Gren
land_Jeg varikkemedi rute
iibningen, da det ferste pas
sagerCly via Sendrestrem
over Nordpolen til Los An
gels lettede lra Kastrup en
regnfuld novemberaften i
1954_ Men jeg vinkede til
journalistkoUeger, der var
sii heldige at blive udvalgt
som deltagere pii denne be
tydningsCulde tUT_ Men si
den har jeg tilbragt timer, ja
dage i Grenlands indlalds
port_ Jeg havde jo blandt an
detdenopgaveat felge med
Tordenskjolds soldater, nar
de var pA embedsrejse_
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Det sker den 1. oktober 1991, og samtidig er 50 ir giet siden amerikanerne anlagde
basen

Hjemmeslyrel overlager
Ssndre Slmmfjord

Den 1. oktober 1992 overtager
hjemmestyret hele driften af
lufthavnen ogpersonalet fOT·
eges fra de nuvrerende 90 til
ca. 170. Og dertil kommer sa
personallet hos forskellige in
stitutioner som Statens Luft·
fartsvresen, Meteorologisk
Institut, SAS og Gronlands
fly.

Steen Malmquist er netop
fyldt61 ar. Han glredersig til
sin nye rolle som viceluft·
havnschef, og han siger:

- Jeg har haftenfantastisk
deilig og sprendende tid i
S0ndrestrem. Jeg har modt
mange interessante menne
sker, ogjeg har gennemArene
haft gode medarbeidere.

nem de mere end 28 ar. Som
fodt i Gronland og dobbelt
sprogethar haft haft en uvur
derlig betyduing, ikke mindst
for ventende grenlandske pa·
tienter.

Steen Malmquist har haft
eneventyrlig lobebane. Efter
uddannelse vendte han tilba
ge til fedelandet, hvor han i
1950-52 var med til at anlreg
ge vejrstationen Danmarks
havn. Dereft.er var han i siiE
depatruljen Sirius. Som lojt
nant var han i FN-styrkerne i
Egypten, hvor han fulgte is
raelitterne gennem Sinai
erkenen i ulidelig varme og
var mediindtogeti Gaza. Men
sa vendte han tilbage til Gron
land og var i 1958 forbindel
sesofficer ved anlreggelsen af
Kulusuk.

Da Steen Malmquist an
kom til Sondrestrom i 1963
var der 1200 amerikanere. I
dag er der kun 14 tilbage, og
omet ar rej ser de alle for godt.

Antallet af de arlige overnat
ninger er nu nede pa 20.000.

En fast institution
NAr Sendrestrems historie
skal skrives, kan man ikke
uden om Steen Malmquist,
den civile administrations
chef siden mai 1963. Han er
nemlig en fast institution,
hvis hjrelpsomhed utallige
passagerer har nydt af gen-

I Thule og S0ndre Stmmfjord udf0rer GREEN
LAND CONTRACTORS (GC) drifts-, vedligehol
delses- og serviceopgaver.

GC har kontorer i Thule, S0ndre Stmmfjord og
K0benhavn.

Greenland Contractors (GC) Pituffimmi Kanger
lussuarmilu ingerlatitsinermik, aserfallajaalli
saanermik kiisaalu sullissinikkut suliaqartuuvoq.

GC Pituffimmi, Kangerlussuarmi K0benhavnimilu
allaffeqarpoq.

DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
GREENLAND CONTRACTORS

-EN VIRKSOMHED I GRBNLAND

GREENLAND CONTRACTORS
KALAALLIT NUNAANNI SULIFFEQARFIK

ingerlataraa ingerlatitsineq, aserfallajaallisaaneq
aamma sullissineq.

de at reise videre, da lejlighe
denendelig bod sig. Han troe
de til sidst, at han horte med
til det faste stab pa hotellet!

Men problemet med ven
tende passagerer lestes del·
vist, da Nuuk i september
1979 fik sin landingsbane og
fastvingede flys rere begynd
te i kysttrafikken. 1 dag er
Sendrestrem ikke lrengere en
flaskehals som for 15 ar siden.

quist nogle benzindWlke ogen
kasse med batterier padet sto
re leromrade for enden af lan
dingsbanen.

Folk, der venter
Udviklingen fortsatte med
flere hoteludvidelser. Og i
1965 erstattedes Catalinaer
og de smA enmotorede Twin
Otteremed store helikoptere.
Menimellemtiden varpassa·
gerantallet steget sameget, at
S0ndrestrom var bleveten fla
skehals i kysttrafikken. Det
var ikke nok, at kystflyvuin
gen aflastedes af forskellige
rejseblide og skibe som ..Dis
kou og IINordbrisell.

Ogpassagereme hobede sig
op i Gronlands indfaldsport.
Srerligt slemt var det i
1970 'erne med op til 58.000
ovematninger arligt. Og ven
tetiden kunne falde lang. En
trret passager havde en fol
gende klagesuk: ..Folk, der
venter. folk, der glor.. (t En an·
den varfaldet sa godt tillivet
i Sondrestrom, at han nregte-

Kystflyvningens start
Efter krigen var S0ndre·
strems dage som miltrerbase
sa godt som talte. Amerika
nerne forlOO nemlig basen om·
kring 1949. Menethalvt ar se
nere kom der pludselig gang i
aktiviteterne pa basen som
folge afKorea-krigen. Ogmed
abningen af polarruten mel
lem Kobenhavnog Los Ange
les i november 1954 fik Son
drestrom betydning for den
civile luftfart. Basen blev en
vigtig mellemstation, hvor
man tankede op og skiftede
mandskab pa langdistance
flyvuingen mellem Europa og
Amerika.

Men ferst fire AT senere fik
Gronland glrece af polarru
ten, da kystflyvuingen starte
de. Anledningen varet uheld,
som passagerskibet )I Vma·
nak.. kom ud for ved kryolit
minen. Pludselig stod man
moo en masse Danmarks-pas·
sagerer uden mulighed for vi·
deretransport.

KGH handlede imidlertid
hurtigt og chartrede et cana
disk Catalina-fly. Ogi foraret
1958 var der ligefrem en veri
tabelluftbro mellem Kastrup
og S0ndrestrom. 250 rej sende
komhurtigt fremmed SAS og
Catalina.

I 1960 tog man den nye og
store lufthavnsbygning i
brug. Den afloste det gamle
nodhotel pa basen med 15-20
sengepladser. Der var 124
sengepladser padet nye hotel,
som hvilede pa250 forsprend
te jembetonprele, rammet og
dampet ned i den evig frosne
jord.

Lufthavnsbyguingen vars
lede jetalderen. Nu kunne de
veltjente DC-7 skiftes ud med
DC-8, og flyvetiden over At
lanten reduceredes fra 7 til 4 ti
mer.

Den 1.oktober 1991 bliver en
mrerkedag i Sondrestroms
historie 80m Gronlands vig
tigste indfaldsport. Den dag
overtager hjemmestyret
hele det civile omrade, som i
dag er underlagt forsvars
ministeriet. Som leder er en
tidligere amerikanskoberst
ansat og far titel af luft
havnschef. Den hidtidigead
ministrator Steen Malm
quist bliver vicelufthavns
chef.

En uge senere, den 7. okto
ber runder Sondrestrom 50
Ar som amerikansk militrer~

base. Den dag i 1941 ankom
det forste amerikanskeskib
til Gertrud Rasks Havn,
som bunden af Sondrestrom
hed dengang. Amerikanerne
gik straks i gang med at an
lreggehavn, vejoglandings
bane, og allerede i februar
1942landede det forste fly,
ogsidenhar lufthavnen vre
ret i funktion.

MenS0mdrestromharforst
ogfremmest vreretGronJands
bedsterensjregeromradegen
nero tiderne. Heri Paradisrla
len frerdedes falskprofeten
Habakuki 1700-talletog hans
kone Maria Magdalenafik her
sine abenbaringer. Omradet
var sa godt til grresning, at
rigsdagens delegation kom
herop i sommeren 1923 med
skibet Gertrud Rask og un
dersogte mulighederne for fa
reavl. Og mange ar senere
overf0rte den navnkundige
zoolog Chr. Vibe 27 moskus
oksekalve fra 0stkysten til
Paradisdalen, hvor bestanden
siden 1965 er vokset til over
3000 dyr.

Forste
gronlandsflyvning
S0ndrestromharogsatiltruk
ket videnskabsfoiksopmrerk
somhed. En amerikansk eks
pedition under professor
Hobbs ledelse bavdeen klima
tologisk station ved havneom
radet i arene 1927-29. Det var
i langdistanceflyvningens
barndom,ogi 1928fiktoame
rikanere, Hassel og Creamer,
ideen til at lave en polarrute.
De to flypionerer kontaktede
professor Hobbs, som lagde
benzindepoter og afmrerkede
en bane. Over kortbolgera
dioen meddelte se sa tids
punktet for ankomsten til
Sendrestrem.

Men flyverne for vild, lob
tor for benzin og landede pa
indlandsiseni bunden af Suk
kertoppen. Der gik 14 dage,
hvor hele Vestgronland ledte
efterdem. Ogtil sidstobserve
rede nogle rensjmgere regsig
naleme og unrlerretterle pro
fessor Hobbs.

Silledes endtedet forste for
sog pa at flyve til Gronland.
Men resteme fra den afmrer
kede landingsbane fra den
gang kan ses endnu. For nog
Ie ar siden fandt Steen Malm-

AfJ(lirgen Fleischer




