
Berlingske Tidende 25. juni 1961 

Isblok styrtede ned over 
USA-selskab i Grønland 
Fire dræbt og 29 kvæstet – deraf ni alvorligt – da kæmpemæssig isblok fra Russell 
gletcheren styrtede i Søndre Strømfjord. 
Kun den danske fører og et besætningsmedlem fra den amerikanske isbryder 
”Atka” slap uskadt og løb efter hjælp 
Isblokken, der var på 75 meter i diameter, splintredes som ved en eksplosion til 
farlige projektiler og skabte veritabel flodbølge 
 

Fra vor korrespondent             WASHINGTON, MANDAG AFTEN  

    Et amerikansk udflugtsselskab er i går blevet ramt af
en frygtelig og helt ufattelig ulykke under et besøg ved  
en grønlandsk gletcher 25 km nord for Sdr. Strøm- 
fjord. 
    Selskabet var advaret om farerne ved lavineskred og 
opholdt sig inden for den foreskrevne afstand, da en 
isblok med en diameter på 75 meter rev sig løs og styr- 
tede i havet. 
    Ved sammenstødet med havoverfladen eksploderede 
isblokken, og tunge isstykker slyngedes som projektiler 
med selskabet. Nedslaget rejste samtidig en flodbølge, 
som yderligere slog ind over amerikanerne. 

  Berlingske Tidende 28/6 
1961 

 

En  af  de 
Kvæstede i 
Goose Bay død 
 

  Der vil nu blive optaget 
  udførlig rapport om......... 
  katastrofen 
 

Fra vor korrespondent 
WASHINGTON, TIRSDAG AFTEN 
   Forsvarshovedkvarteret i Colora- 
do Springs oplyser i dag at en af de 
ni amerikanere, der måtte indlægges 
på hospital efter gletcher-ulykken 
ved Søndre Strømfjord, er død af 
sine kvæstelser. De øvrige synes at 
være uden for livsfare. 
   Fire amerikanere blev dræbt på 
stedet, men man har nu grund til at 
tro, at søndagens ulykke ikke vil 
kræve yderligere ofrer. 
   Den tragiske udflugt blev ledet af 
en dansker, Reginald Arkner, der er  
ansat som kasserer ved Søndre 
Strømfjords amerikanske militærfor- 
retning, en af de såkaldte PK butik- 
ker. Sammen med en frømand fra  
isbryderen ”Atka” James McKeoun, 
løb Arkner tilbage til basen for at 
hente hjælp til de tilskadekomne. 
   Ulykken skete kl. 14,30 om efter- 
middagen, 25 km fra Søndre Strøm- 
fjord, og allerede kl. 18 var helikop- 
tere med læger og nødhjælpsudstyr 
fremme ved ulykkestedet. Godt to 
timer senere kunne man melde, at 
alle de tilskadekomne var blevet 
bragt til Søndre Strømfjords feltla- 
zaret. De ni hårdt medtagne blev 
herfra ført videre til Goose Bay på 
New Foundland. 
   Der vil nu blive optaget en udfør- 
lig rapport for at få klarlagt, om 
udflugtsdeltagerne har overholdt 
sikkerhedsreglerne for besøg ved de 
farlige gletchere. 

Ge. 

 

 

   Efter  oplysninger,  som  sent  i 
aften  har  nået  det  amerikanske 
kontinentsforsvars  hovedkvarter 
i  Colorado  Springs  blev  fire 
amerikanere  dræbt,  mens 29 blev 
sårede, heraf ni så alvorligt, at 
de  i  eftermiddags  med  flyve- 
maskine  er  blevet  overført til 
militærhospitalet i Goose Bay på 
New Foundland. 
   Ulykken skete søndag eftermiddag 
omkring kl. 19:30 dansk tid, men 
det varede adskillige timer, før det 
lykkedes at sende besked til Sdr. 
Strømfjord. 
 

Løb og gik 25 km 
   Selskabets danske fører måtte 
sammen med en sømand fra den 
amerikanske isbryder ”Atka” gå 25 
km tilbage til flyvebasen for at hen- 
te hjælp. Herfra blev der straks ud- 
sendt helikopter med læger, bårer 
og forbindingssager. 
   I en samtale med Berlingske Ti- 
dende oplyser forsvarshovedkvarte 
-ret i Colorado Springs, at det kata- 
stroferamte selskab bestod af 18 med-
lemmer fra besætningen på ”Atka” 
samt 10 værnepligtige fra den ame- 
rikanske luftbase og seks medlem- 
mer af hæren transportgruppe. 
   Man har gennem mange år arran- 
geret udflugter af samme art, hoved- 
 
 

sagelig for at give besøgende ame- 
rikanere lejlighed til at tage billeder 
af grønlandske gletchere og isfjelde. 
Selskabet blev som ved tidligere lej-
ligheder kørt de første tolv kilome- 
ter i bus og tilbagelagde derefter re- 
sten af vejen til Russell-gletcheren 
til fods. Efter planen skulle de ud 
på aftenen være kommet tilbage til 
det sted, hvor bussen havde sat 
dem af. 
 

Alarm på basen 
   Da den danske fører og hans led- 
sager fra den ameriksnske isbryder 
skulle hente hjælp, kunne de imid- 
lertid ikke vente på bussen, men gik  
og løb helt tilbage til basen ved 
Søndre Strømfjord, hvor chefen 
oberst Hoston Longino straks blev 
underrettet og slog alarm. 
   Til brug for undsætningen fik man 
fat i helikoptere, dels fra ”Atka”  
der i øjeblikket er ved at åbne en 
sejlrende i fjorden, og dels fra det 
amerikanske transportselskab ”Klu- 
tinger” som har koncession på en 
helikoptertjeneste. 
 

Reglerne overholdt 
   Det hedder i de foreløbige rappor- 
ter, at alle de foreskrevne sikker- 
hedsforanstaltninger var blevet iagt- 
taget, men selv om selskabet opholdt  
ig i betydelig afstand fra det sted, 
hvor isblokken rev sig løs, blev det 
alligevel ramt af ulykken, da blok- 
ken så at sige eksploderede ved 
sammenstødet med havoverfladen. 
 

Flodbølge 
   Hertil kom virkningerne af den 
flodbølge, der blev rejst, men såvidt 
man har fået at vide, var det navn- 
ligt isstykkerne, der krævede ofre. 
De kom med en fart som projektiler. 
   Selv om redningsarbejdet kom til 
at foregå sent på aftenen, kunne det 
gennemføres uhindret, da midnats- 
solen på denne tid af året næsten 
gør nat til dag. 
   Af de 29 sårede viste det sig, at de 
ni var så hårdt medtagne, at de i 
morges måtte overføres til flyveba- 
sen Goos Bay, som har et fuldt ud- 
rustet militærhospital. De øvrige 
kunne behandles på basens mere 
ptimitive felthospital. 

  

 

 


